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IEVADS

Latviešu kristiešiem brīvajā rietumupasaulē katrai denomi-

nācijai ir sava literātūra, gan periodiskā, gan arī dažādacita

veida izdevumi. Šī grāmata ir mēģinājums sniegt informāci-

ju latviešu valodā par reliģiskās dzīves notikumiem pasaulē,

kas varētu interesēt visu konfesiju piederīgiem un kas reizē

dotu arīgarīgu celsmi lasītājiem. Redaktors būtu bijis ieprie-

cināts, ja atsaucība no draudžu darbinieku puses, sevišķi tre-

šās nodaļas sakomplektēšanā, būtu bijusi lielāka, tad grāma-

ta būtu iznākusi labu tiesu prāvāka. No otras puses, lasītāju
interese un atsaucība šim izdevumam rādīs, vai šāds pasā-

kums ir derīgs un vai būtu vēlams arī nākotnē tādu īstenot.

Tādēļ tie lasītāji, kuriem liktos, ka šī grāmata sniedz labu un

vērtu lasāmvielu, ir laipni aicināti rakstīt redaktoram, īsos

vārdos pasakot, kura no 3 nodaļām viņiem šķiet nozīmīgāka

un kādas pārmaiņas viņi vēlētos eventuālam nākotnes izde-

vumam, ja arī Dieva griba būtu, ka tāds iznāktu. Adrese:

A. Arājs, 9 Kingsbridge Court, apt. 402, Willowdale, Ont.,

CanadaM2R IL6. Redaktors
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LIELĀKĀ DRAUDZE PASAULĒ

Lielākā draudze pasaule atrodas Seulā, Dienvidkorejā. Tās

nosaukums ir Pilna Evaņģēlija Centrālā draudze". Nezinu

precīzi tās pašreizējo locekļu skaitu, bet nesen tas bija pāri

par 250.000, tā tad vairāk par ceturto daļu no miljona. Stāsts

par šīs draudzes rašanos un izaugšanu ir augstākā mērā inte-

resants un aizgrābīgs. Protams, ierobežotā telpa šinī grāma-

tā to atļauj pastāstīt tikai īsumā.

Draudzes organizētājs un veidotājs ir mācītājs Dr. Pauls

Jongi Čo (Dr. Paul Yonggi Cho). Pirmkārt, ļoti neparasta ir

šī vīra atgriešanās. Viņš dzimis (1936. g.) un uzaudzis budis-

tu ģimenē Puzanas pilsētā. Neskatoties uz stingro audzināša-

nu budismā, viņa dvēselei trūcis miers. 1954. gadā kādā pēc-

pusdienā viņš (jau iepriekš būdams slims) pēkšņi sācis vemt

asinis un drīz jau bijis nesamaņā. Atmostoties pārvilcies mā-

jā, un nogādāts slimnīcā. Pēc izmeklēšanas ārsts pateicis īsi:

~Jaunais cilvēk, mēs nekā jums nevaram palīdzēt, jums ir at-

licis dzīvei tikai viens mēnesis." Ne tikai tuberkuloze smagā

formā, bet arī gangrenabija sākusies plaušās. Izmisis Jongi

gulējis savā būdā, kur tēvs viņu bija novietojis, lai neaplipi-

nātucitus ģimenes locekļus ar TB, un gaidījis nāvi, apzinoties

tomēr ka nav gatavs mirt. Viņš izskatījies līdzīgs ģindenim.

Viņa tēvs, iegriežoties pie viņa, atgādinājis budistu filozofiju,
ka pēc nāves vairs nav dzīvība un ciešanas, bet tikai ~nirvān-

a" jeb nebūtība. Jongi ienīdis savu tēvu par šādu lieku at-

gādinājumu, kas viņam mieru nav spējis dot.

Kādu dienu atnākusi sveša meitene(ap 18 g. veca) ar Bībe-

li rokās, sacīdama: ~Gribu pastāstīt tev par Jēzu, manu Pes-

tītāju". ~Pazūdi no manas istabas, kristīgais suns!" dusmās

kliedzis Jongi. Meitene mierīgi pasmaidījusi un atbildējusi:

„Tuesi mirstošs cilvēks, tev nav spēka mani izdzīt," un sā-

kusi viņam lasīt priekšā no Bībeles, lūgt Dievu un dziedāt ga-

rīgas dziesmas. Tā viņa nākusi dienu pēc dienas, vēl veselas

5 dienas. Lamādamies, Jongi tomēr apbrīnojis viņas iekšējo

mieru un prieku.

~Kāpēc tu nāc pie manis?" viņš jautājis.

~Kāds man to liek darīt," meiteneatbildējusi.

~Kurštasir?"
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~Mans Jēzus," meitene sacījusi, un asaras sākuSas birt vi-

ņai pār vaigiem. Jongi juties satriekts, arī sācis raudāt un sa-

cījis: ~Es gribu iepazīties ar tavu Jēzu!" Meitene iedevusi vi-

ņam savu Bībeli, parādījusi, lai sāk lasīt ar evaņģēlijiem Jau-

najā Derībā, un aizgājusi. Jongi nekad savā mūžā to vairs

nav saticis, visa taujāšana vēlāk pēc tās palikusi bez jebkā-

diem panākumiem.

Viņš sācis lasīt evaņģēlijus, Kristus persona atstājusi uz vi-

ņu ārkārtīgi spēcīgu iespaidu, bet viņš nesapratis, kā šo Per-

sonu sastapt. Aizgājis pie kāda amerikāņu misionāra, kas vi-

ņu pievedis Jēzum, un dziļš neizjusts prieks ieplūdis viņa dvē-

selē. Nāve viņu vairs nebaidījusi, bet viņa tēvs tagad to pa-

dzinis no mājām, un pat iemīļotākais tēva brālis nosaucis vi-

ņu par ~nesvētu kristīgu suni", turpretī amerikāņu misionārs

viņu apkampis un pieņēmis pie sevis. Tas viņam arī pasacī-

jis, ka viņam nav jāgaida nāve, bet caur ticību viņš var kļūt
dziedināts. Jongi nolēmis lūgt pēc dziedināšanas. Kad lūg-

šana viņu jau bija nogurdinājusi, pēkšņi vēlā nakts stundā tel-

pā ieplūdusi spoža gaisma un parādījies Kristus tēls, kas vi-

ņam sacījis: ~Nodod savu dzīvi man!" Pārdzīvojums bijis
tik spēcīgs un Dieva godība tik liela, ka viņš atkal zaudējis sa-

maņu. To atgūstot, Dieva klātnības sajūta vēl bijusi dziļi sir-

dī, viņš stāstījis par to misionāram un, aizmirstot savu slimī-

bu, sācis liecināt par Jēzu—nomājas uz māju, ielās, autobu-

sos. Drīz sajutis, ka smagā slimība viņu atstājusi. Ārsts pēc

pamatīgas izmeklēšanas pateicis, ka noticis kaut kāds brī-

nums, un viņš esot pilnīgi vesels.

J. Čo vēlējies kļūt par ārstu un, tākā viņam trūkusi vaja-

dzīgā priekšizglītība medicīnas fakultātei, iesācis strādāt kā-

dā slimnīcā, bez šaubām, no pašas apakšas kā visvienkāršā-

kais izpalīgs, bet viņa slāpes pēc zināšanām bijušas tik lielas

un viņš visu tik ātri ievērojis un iegaumējis, ka drīz citi viņu
sākuši saukt par Dr. Čo. Garīgie pārdzīvojumi tomēr viņu
veduši pie pārliecības, ka viņam jākļūst Dieva vārda kalpam,
un amerikāņu misionārs (māc. Richards) ieteicis vispirms mā-

cīties Bībeles skolā. Pēc divu gadu mācībām J. Čo graduējies
un kopā ar kādas gados vecākas studiju biedres (kas vēlāk

kļuva viņa sievas māte) iesākuši garīgo darbu zem vecas salā-

pītas telts jumta. Daži neparasti gadījumi veicinājuši kongre-
gācijas strauju augšanu.
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Kādā ģimenē ar 10bērniem tēvs bijis nelabojams dzērājs.

Šī ģimene, visā apkārtnē labi pazīstama alkoholisma dēļ, nā-

kusi saskarē ar māc. Čo un viņa partneri un viens pēc otra at-

griezušies, dzērājam tēvam atstājot dzeršanu un kļūstot par

vienu no krietniem draudzes darbiniekiem. 1961. gadā viņi

pārcēlušies tuvu pilsētas centram un nosaukuši draudzi—At-

modas centrs. Viņi arvien aizlūguši par slimajiem. 1962. ga-

dā kāds kroplis uz ceļiem ielīdis sapulcē. Viņš atstājis to kā

vesels, normāls cilvēks. Kāds 60 g. vecs vīrs ienācis kurls.

Viņš aizgājis ar pilnīgi atgūtu dzirdes spēju. 1962. g. maijā

draudzes vārds pārdēvēts uz tagadējo—Pilna evaņģēlija cen-

trālā draudze. 1964. gadā draudze jau bija izaugusi ar pāri

par 2000locekļiem.

Māc. P. J. Čo strādājis ārkārtīgi intensīvi. Viņa partnere

(Mrs. Jashil Choi) bijusi aktīva apmeklējumos un palīdzējusi

arī lūgšanas sanāksmju vadībā. Amerikāņu misionārs Dr. J.

Hurstons palīdzējis dievkalpojumos un administratīvajos

darbos. Māc. Čo klusībā lolojis cerību kļūt par Korejas ~Bil-

ijuGreimu". Bet tad noticis kaut kas negaidīts. Kādu svēt-

dienu 1964. gadā, kad kristībā vajadzējis pagremdēt 300 per-

sonas uz reizi, māc. J. Čo atteicies no Dr. J. Hurstona palī-

dzības, izdarījis viens kristības aktu, bet vakara dievkalpoju-

mā, tulkojot kādu viesi, aiz pārpūlēšanās noģībis un nebijis
vairs spējīgs tulkošanu turpināt. Viņš aizvests uz slimnīcu,
kur ārsti konstatējuši nervu sabrukumu. Čo cīnījies ar Dievu

un neatlaidīgi lūdzis pēc dziedināšanas, bet Dievs nav atbil-

dējis. Beidzot viņš saņēmis no Dieva atbildi: ~Dēls, es tevi

dziedināšu, bet tas prasīs 10 gadus". Čo pats raksta: ~Es bi-

ju satriekts. Likās, Dievs mani ir sodījis, bet manā sirdī nāca

miers... Nākošajos 10 gados, no 1964. līdz 1974., es jutos it

kā es mirtu katru momentu... 10 gadiem bija jāpaiet, lai tik-

tu iznīcināts ~lielais Čo" par kādu es pats sevi turēju... Pa-

mazām es nācu pie saprašanas, ka Dievam vajadzētu būt kā-

dam augstākam nolūkam manās ciešanās... Un tikai tad Viņš

varēja sākt atklāt man Savu plānu attiecībā uz mani pašu un

arī manu draudzi." Atziņai, ka viņa iedomībai vispirms bija

jātop iznīcinātai, lai Dievs varētu viņu turpmāk lietot, Čo ie-

rādījis tik nozīmīgu vietu, ka savā grāmatā ~Successful Home

Celi Groups" (Sekmīgas māju šūnu grupas) pirmās nodaļas
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virsrakstu viņš licis — Personīga godkārība: atslēga neveik-

smei (Personai Ambition:Key to Disaster).

Savas slimības pirmajos gados māc. Čo lielāko tiesu laika

dabūjis pavadīt gultā. Viņš izmantojis šo laiku daudz lasot

un studējot Bībeli un lūdzot Dievu. Studiju rezultātā viņš sa-

rakstījis arī divas grāmatas: Jēzus Kristus, dievišķais Dzie-

dinātājs" un ~Svētais Gars". Abas šīs grāmatas kļuvušas

par ~bestseleriem" Korejā un vēlāk arī Japānā. Lūdzot par

draudzi, viņam Bībeles studijā atklājies, ka pirmkristieši
daudz pulcējušies pa mājām. Bez tam lasot 2. Mozus grāma-

tu, viņa uzmanību sevišķi saistījuši Mozus sievas tēva Jetrus

vārdi, ko viņš sacījis, noskatījies kā Mozus viens pats tiesā

tautu: ~Tu pagursi un tavi ļaudis... šo pienākumu tu nevari

izpildīt viens pats... Bet izraugi uzticamus vīrus un iecel tos

par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdes-
mitiem un pār desmitiem (2. Moz. 18:18—22). Dievs atklājis

māc. J. Čo, ka nav pareizi draudzes darbā censties vienam

pašam visu padarīt, bet ir jāautorizē pēc iespējas arī citas per-

sonas Dieva valstības darbā.

Tā iedvesmots, J. Co izstrādājis plānu, kā draudzes kopēji
lai pulcina draudzes locekļus savās mājās uz garīgas celsmes

un evaņģelizācijas sanāksmēm. Draudzes kopēji viņa plānu

noraidījuši, aizbildinoties, ka viņi ir aizņemti laicīgā darbā,

viņiem nav laika sagatavoties šādām sanāksmēm un viņi vis-

pār nav apmācīti šādam darbam. Tad Dievs atklājis, ka ne-

vis draudzes kopēji jāaicina šinī darbā, bet sievietes. Jauna-

jā Derībā minētas daudzassievietes, kas kalpojušas Jēzum un

kalpojušas arī pirmkristīgajās draudzēs. Šis Dieva iedvesmo-

tais plāns ar sievietēm kā mājas sanāksmju vadītājām pēc da-

žādām sākuma grūtībām sācis realizēties. Pamazām māju sa-

nāksmes kļuvušas arvien populārākas. Māc. Čo pats stingri

paturējis savās rokās virsvadību. Viņš izstrādājis arī noteik-

tus tematus šīm sanāksmēm. Sanāksmes nosauktas par ~Māj-

as šūnu grupām" (Home celi groups). Pamazām izkristalli-

zējusies arī labākā kārtība. lesākts ar 1 stundu garīgas cel-

smes brīdi, sastāvošu no dziesmām, lūgšanām, vadītājas vēs-

tījuma, liecībām, aizlūgšanām par slimajiem, kā arī ziedoju-
miem garīgam darbam, pēc tam sadraudzībapie tējas un ce-

pumiem.



13

Evaņģelizācijas raksturu šīs grupu sanāksmes iegūst ar to,

ka grupu vadītājas un arī pārējie dalībnieki cenšas vest uz

māju sanāksmēm paziņas, draugus un vispār nekristiešus.

Bez tam sevišķa vērība tiek pievērsta personām, kurām ir kā-

das problēmas vai grūtības viņu dzīves ceļā. Šādām perso-

nām cenšas palīdzēt, cik vien tas ir iespējams, iedraudzēties

ar tām un arī vest tās uz sanāksmēm. Sanāksmēs atmosfaira

ir tik silta un sirsnīga, ka parasti jaunatnācējiem tur iepatīkas
būt. Tā ka evņģelija vēsts vienmēr tiek izcelta, atkārtota un

uzsvērta, jaunatnācēji drīz vien sajūt vēlēšanos nodoties Jē-

zum Kristum. Šo mājas sanāksmju organizēšanā un darba

kārtošanāpierādījies arī, ka pirmā kārtā sieviešu personas ai-

cināt uz sanāksmēm ir vispraktiskāk un auglīgāk. Ja viņām

iepatīkas, viņas ņem līdzi arī savus bērnus, un tādā veidā ģi-

menēs parasti vispirms atgriežas māte ar bērniem, un beidzot

arī ģimeņu galvas, redzot pārvērtības savās mājās, sāk sanāk-

smes apmeklēt un atgriežas.
Šī jaunā, Dieva paša atklātā, metode, kā to uzsver Dr. Čo,

ir devusi ārkārtīgi spožus rezultātus, tik spožus, ka savā grā-

matā ~Sekmīgas māju šūnu grupas Dr. P. J. Čo savu draudzi

juties spiests nosaukt par ~Brīnuma draudzi" (The Miracle

Church). Līdz 1973. gadam, kad Dr. Čo bija jau kaut cik at-

veseļojies no savas slimības, draudze bija izaugusi no 2000

līdz 18.000 locekļiem. Evaņģelizācijas kampaņas un plašas
atmodu sapulces vairs nevajadzēja organizēt. Pilna evaņģē-
lija centrālās draudzes locekļi bija sajūsmā. ~Viņi piedzīvoja
atmodu 365 dienas gadā", raksta Dr. Čo. Šī draudze bija

kļuvusi par draudzi, kur visi locekļi bija patiesi aktīvi, — ak-

tīvi šī vārda vislabākajā nozīmē, kur visi sirsnīgi ņēma dalību

māju sanāksmēs darbdienuvakaros (šīs sanāksmes tiek notu-

rētas reizi nedēļā), palīdzēja atrast un vest citus ļaudis uz va-

karu sanāksmēm un svētdienās vēl centās apmeklēt kopējos

dievkalpojumus. Bija realizējies tas, ko apustulis Pāvils rak-

sta vēstulē efeziešiem (4:11,12). Dievs ~devis citus par apus-

tuļiem, citus par praviešiem, citus par evņģelistiem, citus par

ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas dar-

bam, Kristus miesai par stiprinājumu."

Problēma tagad bija atrast baznīcu, kur visi var sapulcē-
ties. Draudze tomēr netaupīja pūles līdz uzbūvēja dievnamu
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jaunā vietā ar 10.000 sēdvietām, nodibināja jaunu draudzi—

8000 draudzes locekļus atstājot vecajā vietā, un Dr. Čo ar 10

tūkstošiem pārcēlās uz jauno vietu. Milzīgā dievnama būve

protams prasīja arī milzu līdzekļus —5 miljoni dolārus. Šādu

summu nevar dabūt kopā bez upuriem. Bet Pilna evaņģēlija

centrālajā draudzē bija patiesi Dievam svētījušies ticīgie ļau-

dis, kuriem vajadzības gadījumā nelikās grūti nest upurus.

Pats māc. J. Čo rādīja labu priekšzīmi. Viņš saņēma sirdī

Dieva Gara skubinājumu pārdot ģimenes māju, kurai pa ga-

diem bija iekrājis naudu, to nopircis un uzdāvinājis savai lau-

lātai draudzenei. Dr. Čo dzīves biedre sākumā par ģimenes

mājas pārdošanu un iegūtās naudasziwdošanu baznīcas būv-

fondānegribēja ne dzirdēt. Bet pēc vairāku nakšu lūgšanām

Dieva Gars arī viņu pārliecināja, ka tas jādara. Viņu priekš-

zīmei ar visāda veida upuriem sekoja arīdaudzi citi. Tā lielā

celtne, dievnams ar apartamentu kompleksu, neilgā laikā

kļuva gatavi.

Un tad tikai sākās galvenais draudzes augšanas process.

Nedaudz gados 10.000 locekļu lielā draudze, kas bija gājusi

cauri arī vienaiotrai grūtību vētrai (kā izvairījusies no sašķel-

šanās, atrisinājusi financiālas problēmas) kļuva par draudzi,

kuras locekļu skaits sniedzās ne vairs desmitos tūkstošos, bet

ievirzījās pāri simts tūkstošiem. Un tas nenotika ar kaut kā-

du mākslīgu skaitļu vairošanas metodi, bet ļoti vienkāršā, va-

rētu par sacīt dabiskā, Dieva vadītā, augšanas procesā. Jau

minētās māju šūnu grupas dalījās un vairojās, kā tas notiek

ar visām šūnām jebkurā dzīvā organismā. Grupām bija no-

sacījums, ka, pārsniedzot 15 ģimenes, katrai grupai bija jā-

dalās, jo 15 ģimenes nozīmē40—60personas, un lielāks skaits

vairs vienkārši nevienā mājas telpā nevar sapulcēties. Šādā

veidā, vairojoties ar dalīšanos, dažus gadus atpakaļ grupu

skaits jau bija pārsniedzis 10.000!!! Augšanas procesā mēr-

ķis,katrai grupai gadā mantot Kristum vienu ģimeni, šķiet

pieticīgs un mērens. Rēķinot katrā ģimenē 3—5 personas,

draudzes gada pieaugums tomēr sanāk 30.000 līdz 50.000

personas!!! Un tā nav tikai teorētiska rēķināšana, bet Pilna

evaņģēlija centrālajā draudzē tas tā praktiski notiek, un da-

žos gados šī draudze cer pārsniegt 500.000 jeb pus miljona

locekļu skaitu. Pie tam katra no 10.000vai vairāk šūnām rū-
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pējas lai visas personas būtu aktīvas, lai nebūtu remdeno, kā

tas tik bieži ir rietumu pasaules kristiešu draudzēs.

1976. gadā Dr. P. J. Čo saņēmis atklāsmi, ka viņam jāno-

organizē internacionāls draudžu pieauguma apmācības centrs

(an international church growth training center). Šī atklāsme

viņu pārsteigusi. Viņš lūdzis Dievam zīmi —ja tas tiešām ir

Dieva prāts, lai tad vienā iepriekš izziņotā svētdienā draudzes

locekļi minētajam mērķim novēl, ziedojumos un solījumos,
1 miljonu dolārus. Svētdiena pienākusi, novēlējumi savākti,

saskaitīti, un draudzes finanču priekšsēdis paziņojis rezultā-

tu—apaļš miljons dolāru. Tā tapis Internacionālais draudžu

pieauguma apmācības centrs. Caur šo Centru Dr. P. J. Čo

draudzes praktizētā pieaugšanas metode kļuvusi arvien vai-

rāk pazīstama visās pasaules malās, un daudzas draudzes pie-

dzīvojušas šīs jaunās metodes svētību. Kāds luterāņu mācī-

tājs no Eiropas apmeklējis Internacionālā centra semināru.

Viņš sūdzējies, ka svētdienās uz dievkalpojumiem atnākot ti-

kai ap 15 personas. Vienu gadu pēc semināra apmeklēšanas

dievkalpojuma dalībnieku skaits viņa draudzē bija pieaudzis

no 15 uz 500 !!! Dieva asembleju draudzēs Austrālijā caur-

mēra pieaugums gadā bijis 2%, kas būtībā nozīmē, ka šīs

draudzes samazinājušās, salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, jo

Austrālijas iedzīvotāju skaita pieaugums bijis lielāks. Trīs

gadus pēc Dr. J. Čo lekciju cikla Austrālijā Dieva asembleju

draudzēs locekļu skaits bija dubultojies, t.i. pieaudzis 3 ga-

dos par 100%.

Arī pati Pilna evaņģēlija centrālā draudze darījusi svētīgu

darbu, izsūtot darbiniekus un misionārus nevien Korejā, bet

arī ārpus Korejas. Šie darbinieki noorganizējuši vairāk kā

simts jaunas draudzes. Jakāds no draudzes darbiniekiem vē-

las kļūt par mācītāju, viņu sūta Bībeles skolā, maksājot visus

izdevumus, un viņam jāapsola, ka pēc skolas beigšanas un

mācītāja apliecības saņemšanas vismaz 3 gadus viņš darbosies

Centrālajā draudzē, jo mācītājam P. J. Čo visu darbu veik-

šanai vajadzīgi ap 100 palīgmācītāji. Kad 3 gadi nokalpoti,

un jaunais mācītājs vēlas iesākt jaunu darba lauku kaut kur

citur, arī tad vēl Dr. P. J. Čo draudze viņam maksā pilnu al-

gu veselu pus gadu. Andrejs Arājs
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Inž. R. Putnaērglis

JAUNĀ ASTROLOĢIJA

Pārsteigts lasīju Maiami augstskolas sludinājumu: starp

dažādiem kursiem bija arī 2 kursi astroloģijā. Apjautājo-

ties uzzināju, ka arī citās ASV augstskolās tā esot. Piem.

Ņujorkas universitātē esot kursi ~Witchcraft (raganu māk-

sla), magic (burvju māksla), astrologv". Laikrakstos ir no-

daļas astroloģijai. Pat skaitļošanas mašīnas (computer) ir ie-

saistītas horoskopu uzzināšanā.

Kas ir astroloģija? Vārdnīcaziņo:,, Astrologv (Latin, from

greek astro- and logia, science) the discredited science of fore-

telling events by studving the positions and motions of heav-

enly bodies". Tulkojumā: astroloģija ir atmestā zinātne,

kas pētīja debess ķermeņu stāvokļus un kustības, lai uzzinā-

tukas notiks".

Astrologu dievs ir Liktenis: Jesajas grām. 65:11 lasām—

klājat galdu... Gadam (Liktenim) un nesat... dzeramos

upurus... Menijai (Laimei)". Astroloģija ir elkdievība, kas

ir aizliegta ar bauslību—2. Moz. 20:3.

Astrologi tic, ka personīgās īpašības un dzīves gaitas esot uz-

zināmas no zvaigžņu un planētu savstarpējiem stāvokļiem un

kustībām, bet ka neviens tur nekā nevarot grozīt. Gan varot

atlikt dažādas nodarbības līdz laikam, kad zvaigznes došot

labvēlīgu signālu. Esot iespējams sagaidīt ~laimīgo zvaig-
zni" (lucky star). Astrologi tā tad ir fatālisti. Varbūt taisni

tādēļ astroloģija ir tik pievilcīga, ka visu vainu par neveik-

smēm personīgā dzīvē un sadzīvē var uzvelt zvaigznēm, nevis

sev pašam. Cilvēka dabāir meklēt vieglāko ceļu. Ja ir izvēle

starp automobili, kas jāiedarbina griežot kloķi (tagad tikai

muzejos), vai piespiežot pogu, pircējs izšķirsies par ērtāko.

Arī no reliģijām izlutinātais cilvēks labprātāk izvēlas tādu,
kas dod atbildes automātiski, nospiežot skaitļošanas mašīnas

pogukatrai dzīves vajadzībai, katrai dzīves dienai.

Kā radās astroloģija? lespējams, ka jau Noas bezdievīgie
laika biedri (1. Moz. 6:5) notikumus izskaidroja bez Dieva.

Tomēr tiem vajadzēja atzīt savu bezspēcību pretoties zibe-

ņiem (Psalms 18:14,15). Tiem bija bailes no pērkona (Ijaba
40:9). Bezspēcīgi tie no alām nolūkojās kā viesuļvētras (Die-
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va vēstneši, Psalms 104:4) izsakņoja varenākos kokus un iz-

nīcināja viņu būves. Laivās un kuģos tie mēģināja glābties
no plūdiem, kad lietus nemitējās. Visa postošā iedarbība nā-

ca no augšas, no debesīm. Tās cilvēks nevarēja aizsniegt

(kaut mēģināja celt torni, kura gals iesniegtos ~debesīs",
l.Moz. 11:4).

Zvaigžņu kopās cilvēki saskatīja teiku varoņus. Vērojot

spilgtākās zvaigznes, kļuva skaidrs, ka nedaudzas no tām spēj

pārvietoties (planētas—ceļotājas), kamēr vairums bija cieši

iestiprinātas debess velvē. Tā planētas iekļuva dievu godā,

arīpašu svinamu dienu katrai no tām. Svētdiena saulei (Sun-

day), pirmdiena mēnesim (Lun-di), otrdiena maršam (Mar-

di), trešdiena Merkuram (Merc-redi), ceturtdiena Jupiteram

(Jupiters-Jovis, tādēļ Jeu-di), piektdiena Venerai (Venre-di),
sestdiena Saturnām (Satur-day). Ja 2 vai 3 planētas sanāca

tuvu kopā, tad varēja sagaidīt ko sevišķu. No Apust. d. 14:

10-13 redzam, ka brīnumu darīšana bija ~dievu" pazīšanas

zīme. Tie kas negribēja domāt tālāk par redzamo, tad arī iz-

veidoja ticību, ka saule, mēness, planētas un zvaigznes ~vald-

a" pasauli.

Veco laiku ticību debesu pulkam (zodiaka zīmēm) varēja
izskaidrot ar nezināšanu par patiesām norisēm ārpus zemes

lodes. Mūsu dienās pat pamatskolniekiem jau ir pietiekošas
zināšanas par notikumiem kosmā, un tomēr tūkstoši augst-

skolu studenti dievina debess ķermeņus, pievēršas astroloģi-

jai. Reliģija, kas neprasa pūles, liekas būt pievilcīgāka par

to, kas prasa domāšanu, ideālu uzstādīšanu, sevis novērtēša-

nu, salīdzinot ar ideāliem un virziena maiņu. Pāvils šādu stā-

vokli nožēlo (Rom. 1:25 sākuši dievināt un pielūgt radī-

bu, atstājot novārtāRadītāju").

Mēģināsim novērtēt, kādi spēki no debess ķermeņiem va-

rētu mūs iespaidot. Dabas spēki ir šādi: 1) Gravitācija, pie-
vilkšanas spēks starp ķermeņiem, smagums. 2) Magnētisms.

3) Elektrostatiskie spēki. 4) Elektrisko un magnētisko spēku

kopdarbība—elektromagnētisms. 5) Atomkodolu spēki. 6)

Elektromagnētiskie viļņi, arī gaisma.' 7) Rentgena stari (X-

--stari). 8) Gamma stari. 9) Kosmiskie stari. 10) Neutron'u

strūklas. ~Stari" (šāviņu krusa) var izpausties arī kā ~viļņi".

1) Gravitācija valda visā kosmā. To ikdienas redz piekrās-
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tes iedzīvotāji kā paisumu un bēgumu. Saule gan ir daudz

lielāka, bet arī daudz tālāka, tādēļ paisums ir galvenokārt

mēneša darbs. Nostājoties uz galvas, mūsu smadzenes sa-

spiež kilogramos vērtējami spēki. Astronauti orbitā zaudē

visu svaru, un tomēr to smadzenes turpina darboties normāli.

Ja mēness spētu cilvēkus iespaidot, tad astronautiem, pastai-

gājoties pa mēneša kalniem un lejām, vajadzētu to izjust ār-

kārtīgi lielā mērā. Bet nekas tamlīdzīgs nav novērots. Gra-

vitācija nevar izskaidrot astrologu ~ticību".

2) Magnētisms ir pētīts ar visspēcīgākiem magnētiem, bet

nav publicēti nekādi skaidri rezultāti par magnētisma iespai-
duuz cilvēku. Debess ķermeņu magnētisms visumā ir vājāks

par zemes lodes magnētismu, kurš savukārt ir tūkstošreiz vā-

jāks par laboratorijas magnētiem.

3) Lieli elektrostatiski spēki rodas mākoņos un izsauc zibe-

ņus. Tie cilvēku smadzenes nav iespaidojuši (izņemot cilvē-

ku nonāvēšanu ar tiešiem zibeņa spērieniem). Laboratorijās

to var atdarināt nostādot cilvēku uz dēlīša un savienojot ar

elektrostatisku generātoru. Mati (ja sausi) ceļas stāvus, un

dzirksteles sprakšķ, bet nekādi iespaidi uz domāšanunav no-

vēroti.

4) Elektromagnētu magnētisms neatšķiras no dabīgā mag-

nētisma. Par elektromagnētiskiem viļņiem būs runa tālāk.

5) Atomkodoluspēki nebija pazīstami pirms atomusaskal-

dīšanas 1939. gadā. Tie gan ir spēcīgi kodolu iekšpusē, bet

absolūti nenomanāmi ārpus kodoliem, kādēļ cilvēkus nevar

iespaidot.

6) Gaisma ir maza daļa no elektromagnētisko viļņu (svār-

stību) spektra. Infra sarkanie stari mūs silda; redzamā gais-

ma var būt pārāk spilgta, automātiski izsaucot acu plakstiņu

aizvēršanos, bet bez iedarbības uz domāšanu. Ultravioletie

stari izsauc ādas ~nodegšanu" saulē. Galvas kausa kauli aiz-

sargā smadzenes no šiem iespaidiem. Radio un TV stacijās

un mikro-viļņu krāsnīs ražo elektromagnētiskās svārstības ar

lielu jaudu, bet domāšanu tās nav iespaidojušas.

7) Rentgena starus (x-rays) lieto iekšējo orgānu fotografē-
šanai. Kad man ar šiem stariem fotografēja galvas kausa do-

bumus (sinus), nekādu iespaidu uz domāšanunenomanīju.

8) Gamma stari ir Rentgena staru paveids, kuriem deva šā-
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du atsevišķu nosaukumu, kad tos atrada sakarā ar radio ak-

tivitāti (alfa, beta un gamma stari nāca no rādija, v. c). Tie

darbojas, kad slimniekus apstaro ar rādija, radio aktīva ko-

balta un citu radio aktīvu vielu starojumiem. Nav nekas dzir-

dēts, ka slimnieki vai techniķi izjustu kādu iespaidu uz domā-

šanu. Ļoti spēcīgi visādu veidu radio aktīvie starojumi parā-

dās atomkodolbumbu eksplozijas. Jāpāņi, kas pārdzīvoja
atombumbas sprādzienu, gan bija ~apdedzināti" no staro-

jumiem, bet nav dzirdēts, ka viņu smadzeņu darbība būtu

traucēta.

9) Kosmiskie stari mūs ir bombardējuši kopš Ādama un

levas laikiem. Tie ir tik spēcīgi, ka tos novēro visdziļākajās
raktuvēs. Bez šaubāmtie, vai to drupas, paretām skrien cauri

mūsu galvai (un arī citām ķermeņa daļām). Nelaiķis prof.
Fr. Gulbis tos pētīja McMaster universitātē, bet viņš neko

man neteicapar kādu iespaidu uz viņa domāšanu.

10) Neutronu strūklas nebija pazīstamas pirms atomkodo-

lu reaktoru izgatavošanas (sākot ar 1942. gadu). Tās no re-

aktoriem izvada pa ~lodziņiem" aizsargājošā sienā. Tās spēj

iesprausties jebkurā atomā, izjaucot līdzsvaru un izsitot kā-

das elektriski pildītas daļiņas, piem. protonus, no ūdeņradi

saturošām vielām. Šādas daļiņas ~aionizē" citus atomus, un

tādāveidāspēj bojāt dzīvas šūniņas. Nav tomēr dzirdēts, ka

neutronibūtu iespaidojuši smadzeņu darbību.

Gala slēdziens: Nav pierādīts, ka jebkādi spēki vai staro-

jumi no debess ķermeņiem spētu iespaidot domāšanu, lēmu-

mu pieņemšanu, izšķiršanos par vienu vai otru rīcību. Man

personīgi nav ne mazāko šaubu, ka astroloģijai nav ne mazā-

kā zinātniskā pamata. Tā ir izdomāta, lai izvairītos atzīt ne-

redzamu personīgu Dievu, kas prasa atbildību par mūsu dar-

biem un nedarbiem.
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Jānis Arājs

KRISTIETĪBAS VIETA STARP

PASAULES RELIĢIJĀM

Kristietība jeb kristiānisms kā zināms ir viena no pasaules

lielajām reliģijām, kas skaita ziņā starp tām ieņem pirmo vie-

tu.Pēc statistikas datiem pasaulē ir apmēram 1,4 biljoni kris-

tiešu. Otrā vietā ir islams ar 700 miljoniem piekritēju. Tālāk

seko hinduisms ar 500 miljoniem, konfuciānisms ar 275 mil-

joniem un budisms ar 245 miljoniem piekritēju.

Augšminētie skaitļi vismaz attiecībā uz kristietību ganšķiet

noapaļoti uz augšu, jo pats Kristus par saviem sekotājiem ap-

zīmējis tikai tos, kas Viņa vārdus ~dzird un dara" (Mat. cv.

7:24), kas cenšas Viņa mācību reālizēt savās dzīvēs. Tādu cil-

vēku visāpasaulē ir ievērojami mazāk, nekā to rādastatistika.

Bet kristietībai starp pārējām pasaules reliģijām tiek ierā-

dīta pirmā vieta ne tikai skaita ziņā vien. Kristietību uzskata

arī par augstāko ētisko un morālo principu šūpuli un glabā-

tāju, jo nevienas citas reliģijas likumu kodekos nav atrodami

tik vienreizēji cēli ētiskie principi, kādus sastopam Jaunās

Derības evaņģēlijos.

Tāpat kristietībai piedēvēta neaizstājama loma Eiropas
modernās kultūras izveidošanā, bez kuras mūsdienu pasaule

nemaz nav iedomājama. Šajā jautājumā dziļi interesantu

priekšlasījumu sniedzis latviešu zinātnieks un filozofs prof.

Dr. Teodors Celms, uzsvērdams, ka Eiropas kultūra izveido-

jusies kristiānisma un sengrieķu filozofijas sintezē.

Tomēr pārliecinošākais faktors, kas kristietību izvirza va-

došā lomā pasaules reliģiju starpā, ir tās dibinātājs Jēzus

Kristus. Kā kristietības centrālā persona Jēzus Kristus ar sa-

vu vārdu un autoritāti iet tālu pāri visiem vārdiem, vai nu tam

nostāda blakus Budu, Muhamedu, vai kādu citu no pārējo

reliģiju dibinātājiem.
Jēzus Kristus — Mūžīgā, Dzīvā Dieva un universa Radītāja

vienīgais Dēls — sava Tēva sūtīts, īsu laiku dzīvo zemes vir-

sū, pieņemdams cilvēka miesīgo ietērpu, dalīdamies ar citiem

cilvēkiem viņu priekos un ciezdams līdzi viņu sāpes. Bet tad

Viņa tautas brāļi Viņu apsūdz un notiesā, un Viņš mirst sma-



21

gajā, nežēlīgajā moku nāvē pie krusta. Bet ar to st
,
Jaunā

revolucionāra" vienreizējais dzīves stāsts nenobeidzas. Viņa

mirstīgā daļa, kas tiek guldīta kapā, tur nepaliek. Tā nepie-
dzīvo satrūdēšanu, ko piedzīvojuši visi pārējie reliģiju dibi-

nātāji. Trešajā dienā Jēzus uzceļas no miroņiem un nāk no

kapa ārā, bez mēra pārsteigdams savus draugus, sekotājus un

laika biedrus. Nodevis pēdējās instrukcijas paša izraudzīta-

jiem jaunās mācības tālāk nesējiem, Viņš atgriežas pie sava

Tēva debesīs, lai sagatavotu vietu neskaitāmajam piekritēju

pulkam, kas jauno mācību būs pieņēmuši un tai sekojuši (Jā-

ņa cv. 14:3).

Sakiet, vai vēl kādai reliģijai ir šādas pretenzijas attiecībā

uz viņas dibinātāju? Atbilde ir īsaun neapstrīdama — nav!

Bet ir vēl otrs faktors, kas svarīguma ziņā nostājas blakus

kristietības centrālajai personai un spēj pārliecināt vislielāko

godīgi domājošo skeptiķi par kristiānisma vadošo vietu un

nesalīdzināmopārākumu pasaules reliģiju starpā. Šis faktors

ir: jaunās mācības vienīgā autoritārā likumu grāmata Bībe-

le—Dieva Svētie Raksti. Nav otras grāmatas pasaulē, kas

kaut cik varētu tuvoties Bībelei noieta un izplatības ziņā. Pa-

teicoties daudzo Bībeļu biedrību pūlēm un uzņēmībai, šī grā-

mata katru gadu tiek iespiesta miljoniem eksemplāros, par

ko katrs var pārliecināties, pašķirstot lielākās enciklopēdijas.
Tā ~Encyclopedia Britannica" konstatē, ka Britu Bībeles

biedrība vien no dibināšanas dienas (1804) līdz 1927. g. ie-

spiedusi 385 milj. Bībeļu, bet pēc tam sekojošā 1928. g. atse-

višķi 9,9 milj. Pēdējos gados šie skaitļi ir daudzkārt pārsnieg-
ti. Ar interesi jāvēro, cik Bībeles būs iespiestas un izplatītas
1983. gadā, kuru ASV prezidents Rēgens izsludināja par Bī-

beles gadu (The Yearof theBible).
Roku rokā ar Bībeles straujo izplatīšanos milzu soļiem gā-

jusi uz priekšu arī Bībeles pārtulkošana dažādās pasaules va-

lodās. Tā nesen reliģiskajā periodikā parādījās ziņa, ka Bī-

bele pilnīgi vai daļēji (zem pēdējā vārda saprotot vismaz vie-

nu Bībeles grāmatu) publicēta 1763valodās un dialektos.

Astronomiskie skaitļi Bībeles izplatīšanā neatvairāmi liek

domāt, ka tai jābūt augstākā mērā neikdienišķai grāmatai.
Tāda Bībele neapšaubāmi ir. Saprotams, viņa tāda ir tāpēc,

ka viņas centrālais temats ir Jēzus Kristus. Kā sarkans pave-
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diens Bībelei cauri aužas vēsts par kāda mūžīga, negrozāma

plāna reālizēšanos sakarā ar Jēzus piedzimšanu un tai seko-

jošiem dramatiskajiem notikumiem pirms 2000 gadiem. Šis

neparastais plāns ir: Glābēja piedāvājums dziļi posta un ļau-

numa purvā iestigušajai cilvēcei, kurai ar saviem spēkiem nav

cerību no šī purva izkļūt.Piedāvājumā atklājas Dieva lielais

mīlestības dziļums, jo kā Glābēju Viņš izredz pats savu Dēlu.

Ja nu Glābēja Jēzus galvenais uzdevums šinī pasaulē ir bi-

jis glābt grēka un ļaunuma važās saslēgtos, nest iepriecu

ciešanu un bēdu piemeklētiem ļaudīm, tad jo interesanti pa-

lūkoties, kādus jaunus, ekstrēmus ceļus Jēzus iet, lai visiem

šiem nelaimīgajiem palīdzētu. Citiem vārdiem sakot: kādas

tad īsti ir Jēzus jaunās, revolūcionārās mācības vadošās at-

ziņas, galvenie pamatprincipi? Tsos vārdos ietverti, tie ir gan

vienkārši, bet arī radikāli:

Pirmkārt — cilvēkam savā dzīvē pirmā vieta jādod Die-

vam, savam Radītājam: jāpaklausa Viņam, visās lietās cen-

šoties uzzināt un izpildīt Viņa prātu, un To jāmīlē pāri visām

lietām (Mateja cv. 22:37,38).

Otrkārt — jāmīlē savu tuvāko; jārūpējas par to tāpat kā par

sevi pašu (Mateja cv. 22:39).

Treškārt — jāmīlē arī savu ienaidnieku (ko jau daudzgrū-

tāk izpildīt); jāpiedod tam viņa pāri darījumus, viņa naidā

teiktos vārdus, viņa atriebībā vai dusmās sagādātās ciešanas

(Mateja cv. 5:43-48).

Kas šos priekšnoteikumus ievēro un dziļā apņēmībā un ti-

cībā uz Jēzu Kristu cenšas visā savā dzīvē sekot Viņa priekš-

zīmei, tā dvēselē ierodas augstāks, agrāk nepazīts miers (Fi-

lip. 4:7), no krūtīm atraisās smagā sāpju un grūtsirdības nas-

ta (Mateja cv. 11:28-30) un viņa dzīvi caurstrāvo jauns, līdz-

šim nepiedzīvots spēks un enerģija (1. Kor. 1:18; Apust. d.

1:8). Cilvēks itkā pārtop par jaunu radījumu (2. Kor. 5:17).

Tāducilvēku šīs pasaules prieki un prieciņi vairs nespēj val-

dzināt. Viņa skats ir vērsts uz kādu augstāku mērķi, proti, kā

patikt savam jaunajam Vadonim, caur kuru viņa dzīvē iespī-

dējusi jaunas patiesības gaisma, atbrīvodama viņa garu no

zemes smagumaun zemes lietām (Jāņa cv. 8:31,32).
Šāds no zemes smaguma un pievilkšanas spēka garīgi atbrī-

votais cilvēks pēkšņi sāk apzināties, ka viņš vairs nepieder sev
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pašam (1. Kor. 6:19) un tāpēc arī nevar vairs rīkoties tā, kā

pats vēlētos, vadoties no paša ērtībām un paša labuma. Viņš

jūtas, kā cilvēks, kas nupat saņēmis biedru karti un kļuvis

par pilntiesīgu locekli lielā, svarīgā organizācijā, kas viņam

uzliek jaunus atbildīgus pienākumus. Biedru kartes vienā

pusē rakstīts viens vienīgs vārds—,, Kristietis", bet otrā pusē

viņa svinīgais solījums organizācijā iestājoties: ~Es vairs ne-

dzīvoju sev pašam, bet Kristum" (2. Kor. 5:15). Kādi īsti ir

svarīgie uzdevumi, kas viņam jaunajā organizācijā (kristīgā

draudzēun paša ikdienas dzīvē) tagad jāveic? Tie labi izteik-

ti viņa biedru kartes solījumā—nedzīvot vairs ~sev pašam,

bet Kristum". Tā tad viņš vairs ~nav pats savs kungs" —

viņa Kungs tagad ir Jēzus Kristus. Tāpēc arī direktīvas par

uzdevumiem, kas viņam tagad jāveic, viņš saņem no Kristus.

Drošākie ceļi šādu direktīvu jeb dievišķu padomu saņemša-
nai ir divi:

1) Tiešais ceļš, griežoties pie Jēzus lūgšanās un meditācijās.

2) Personīgas, ikdienišķas studijas jaunajā autoritatīvajā
rokas grāmatā—Bībelē.

Tiktālu vispārējos vilcienos esam apskatījuši dažus svarī-

gākos kristietības pamatjautājumus, reizē arī norādot uz fak-

toriem, kuros izteicas vis kristietības pārākums par pā-

rējām reliģijām. Šie faktori tā tad ir divi: 1) Jēzus, kristietī-

bas centrālās personas, nesalīdzināmais pārākums par citu

reliģiju dibinātājiem. 2) Bībeles fenomenālie izplatīšanās

skaitļi, kas tālu pārsniedz pārējo pasaules grāmatu iespieša-
nas datusun noietu.

Pirms ejam tālāk un pieskārāmies pamatīgāk kristietības

uzdevumiem, kas atklāti Svētajos Rakstos, objektīvitātes la-

bā īsumā iepazīsimies arī ar citām lielajām pasaules reliģijām.
Darīsim to tādā kārtībā, kādā šīs reliģijas pieminētas mūsu

raksta sākumā.

Islama dibinātājs Muhameds dzimis Mekā (tagadējā Šau-

diarabijā) un dzīvojis apmēram no 570. līdz 632. gadam pēc

Kristus. Viņa ticības apliecība, ko viņš atstājis saviem seko-

tājiem, ir ļoti vienkārša: ~Nav cita Dieva, ka vienīgi Allah

(arabiskais vārds Dievam), un Muhameds ir viņa pravietis."

Atklāsmes, ko Muhameds saņēmis no Allah, ir sakopotas

korānā—grāmatā, kas islāma piekritējiem aizstāj Bībeli. Par
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vienu no svarīgākiem korāna priekšrakstiem tiek uzskatīta

īpašu lūgšanu skaitīšana 5 reizes dienā, pagriežoties pret svē-

to pilsētu Meku. Dziļi ticīgie muhamedāņi šo priekšrakstu

arī cenšas rūpīgi izpildīt. Tie nešaubīgi tic, ka Muhameds ir

īpašs Allah sūtīts pravietis, kaut par praviešiem atzīst arī Mo-

zu, Kristu un izcilākos Vecās Derības praviešus. Islāma pie-

kritēji tomēr nevēlas savu reliģiju saukt Muhameda vārdā par

muhamedānismu, jo pravieša morālā dzīve tiek atzīta par ne

visai priekšzīmīgu. ~lslāma" vārds, kas tai vietā dots viņu

ticībai, nozīmē ~submission to God"—padevība Dievam.

Neskatoties uz Muhameda dzīves ēnas pusi, katrs muhame-

dānis, kam vien iespējams, cenšas vismaz reizi mūžā doties

svētceļojumā uz Muhamedadzimto vietu Meku. No ģeogrā-

fiskās puses ziņas par islāmu jāpapildina ar atzīmi, ka šīs re-

liģijas 700 miljoni izkaisīti nevien pa arābu valstīm, bet arī

Irānā, Indijā, Ķīnā, Pakistānāun vēl citās Āzijas zemēs.

Hinduisma šūpulis ir kārts Indijā, un viena no šīs reliģijas

īpatnībām ir tā, ka tai nav dibinātāja. Hinduismu uzskata

par vienu no pasaules vecākām reliģijām (ap 5000 g. v.). Tas

cēlies un izveidojies no senajām vedām—indiešu svētajiem
rakstiem un dziesmām, kas pēc hindusu pārliecības ir dievu

inspirētas. Viņu galvenie dievi, tā sauktā ~dievu trijotne" ir:

Brahma—universa radītājs, Višna—dzīvības uzturētājs un

Šiva—iznīcības dievs. Blakus šai trijotnei vēl ir Krišna—mī-

lestības dievs, Kali—nāves dieviete v.c. Bez šiem vārdā no-

sauktajiem lielajiem dieviem ir miljoniem mazāku dievu un

dieviņu, katrai hindusu ģimenei savējs, kam parasti ģimenes

mājvietā iekārtota arī īpaša svētnīca. Ļoti nozīmīgs, kaut ne-

parasts, ir hinduisma princips: nedarīt pāri nevienai dzīvībai

(ieskaitot dzīvniekus, kokus, insektus), jo katra dzīvība ir svē-

ta. Visu, kas dzīvo, ir jāmīl. Pateicoties šim principam arī

govis Indijā tiek turētas par svētām. Hindusu vairums ir ve-

ģetārieši, jo par dzīvnieku nokaušanu var nokļūt ellē. Hin-

duisma galvenā īpatnība ir šīs reliģijas kastu sistēma—sociāls

iekārtojums, kas visus tās piekritējus iedala 4 galvenās kastās

(šķirās). Pati augstākā ir Priesteru kasta. Tai seko Kareivju
kasta. Vēl tālāk uz leju ir Tirgotāju un farmeru kasta. Kā

pēdējā skaitās Strādnieku kasta. Bet ir vēl zemāks ļaužu no-

grupējums par Strādnieku kastu, kas neietilpst nevienā kas-
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tā. Tauta šos ļaudis dēvē par ~izstumtiem" (outcastes). Vi-

ņu dzīve norit trūkumā un pilnīgā bezcerībā. Tiem nav at-

ļauts ieiet pat hindusu templī, lai tur pavadītu brīdi lūgšanā.
Šeit būtu vieta norādīt uz atbildīgo uzdevumu, kas veicams

kristiešu misionāriem, lai noārdītu velnišķos bezcerību žogus

un pasludinātu šiem nelaimīgajiem Kristus brīvības evaņģē-
liju! No hinduisma dogmām pazīstamākā ir—kanna, kas

māca, ka no vienas kastas pāriet otrā, augstākā, nav iespē-

jams, vismaz šinī dzīvē nē. Tomēr, ja cilvēks ir centīgs labos

darbos, tad viņa dvēsele nākamā dzīvē pārdzimst uz augstāku
kastu. Saprotams, var notikt arīotrādi: ar neatbildīgu un ne-

morālu dzīves veidu var pārdzimt zemākā kastā, vai pat kādā

dzīvniekā, piem., cūkā. Dziļi ticīgo hindusu lielākās ilgas to-

mēr ir iegūt pilnīgu dvēseles mieru jau šinī dzīvē, jo tad tie no

tālākas pārdzimšanas ir brīvi. Lai panāktu lielāku vienotību

starp visiem tautas slāņiem, Indijas valdība cenšas kastu sis-

tēmu izskaust, bet pagaidām šiem centieniem nav bijuši se-

višķi panākumi.
Pēc hinduisma par nākamo lielāko reliģiju piekritēju skai-

ta ziņā uzskata konfucifinismu ar 275 milj. piekritēju. Ja

hinduisms tiek dēvēts par Indijas nacionālo reliģiju, tad kon-

fuciānismam tikpat noteikta loma pienākas kā Ķīnas nacio-

nālai reliģijai. Par šīs reliģijas nodibinātāju uzskata Konfu-

ciju, vienu no ievērojamākiem senās Ķīnas domātājiem. Dzi-

mis 551. gadā pirms Kristus, Konfucijs jaunībā nodevies se-

nās Ķīnas vēstures, kā arī mūzikas un poētikas mākslas stu-

dijām. Vēlākos gados mēģinājis pievērsties politiskai dzīvei

un kļūt par valstsvīru, bet šis nodoms nav sekmējies un 72 ga-

du vecumāmiris savu sapni nepiepildījis. Konfucijs pats sevi

par reliģijas dibinātāju nekadnav uzskatījis, un viņa mācībai

ar reliģiju patiesībā arī maz kopēja. Tomēr tā atstājusi re-

dzamāku zīmogu Ķīnas 2500 gadīgajā vēsturē nekā jebkura
cita mācība.

Konfucija mācības pamatā ir ētisku principu virkne, ko

tauta pārņēmusi un iemiesojusi savā tūkstošgadīgajā kultūrā

un dzīves stilā. Šie principi ir vienkārši, bet reizē arī ļoti no-

zīmīgi, un tie izteicas 5 galvenās attiecību kategorijās cilvēku

starpā: 1) priekšniekam pret sev padoto, 2) tēvam pret dēlu,
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3) vīram pret sievu, 4) vecākam brālim pret jaunāko brāli un

5) vecākam draugam pret jaunāko draugu.

Šīs attiecību katēgorijas ir ikvienas sociālas iekārtas pa-

mats, un tam apstāklim, cik liela vērība tiek piegriezta viņu

saskanīgai izveidošanai, ir noteicošais svars cilvēka dzīvē. Tē-

vam jārāda mīlestība pret dēlu, dēlam jāizturas godbijīgi un

padevīgi pret tēvu, vecākambrālim jābūt apveltītam ar smalk-

jūtīgu gādību un izpalīdzību pret jaunāko, bet jaunākam brā-

lim jāparāda pazemība un piekāpība pret vecāko brāli. Vī-

ram savukārt visās lietās jāizturas saudzīgi pret sievu, bet pē-

dējai jābūt iecietīgai un paklausīgai savam vīram. Draugu

starpā vecākam pret jaunāko vienmēr jāizturas ar nosvērtību

un apdomību, bet jaunākam pret vecāko—ar cieņu un res-

pektu.

No augšminētiem principiem par galveno jāuzskata bērnu

apzinīga un padevīga pakļaušanās vecākiem un viņu respek-

tēšana, kas līdz komunisma valdīšanas laikam ir bijis visas

Ķīnas kulturālās un sociālās dzīves stiprais pamats. Viņu cie-

šā ģimenes saišu uzturēšana neierobežojas tikai dzīvajo star-

pā, bet aužas arī pagātnē, ietverot mirušo senču godināšanu

un pielūgšanu.

Konfuciānisma vājā puse ir izpratnes trūkums par Dievu,
kas viņu ticības locekļiem ir visai raksturīgs. Tāpēc vēlākos

gadsimtos pēc budisma uzplaukuma, dievus un dievkalpoju-

mu kārtību ar priesteru rituāliem viņi ~aizņēmušies" no bu-

distiem, tos vēl papildinādami ar savējiem. Pēc komunistu

nākšanas pie varas, konfuciānisma ietekmi visādā veidā mē-

ģināts izskaust, apzīmējot to par ~indi", bet dziļi tautas dvē-

selē šīs mācības idejas vēl ir dzīvas un gaida uz atbrīvošanas

stundu.

Apmēram tanī pašā laikā (6. gadu simtenī pirms Kristus),
kad Ķīnā savus ētiskos principus cēla gaismā Konfucijs, Indijā

ar jaunu mācību parādījās Gautama—Buda, budisma īodi-

binātājs. Atstādams sava tēva greznopili līdz ar sievu un vie-

nīgo dēlu, kāarī savu līdzšinējo izšķērdīgo dzīvi, jaunais Gau-

tama slepeni devās pasaulē, lai atrisinātu cilvēces sāpju prob-

lēmu, kas dziļi nospieda viņa dvēseli. Pēc sešiem klaidonības

un askētisma gadiem, kurus viņš beidza ar 49 dienu ilgu me-

ditēšanas periodu zem kāda koka, Gautama apskaidrots pie-
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cēlās ar sajūtu, ka ir atrisinājis smago dzīves mīklu. No tā

brīža viņš iesāka pārstaigāt Ziemeļindijas novadus, pasludi-
nādams savas meditācijā sakopotās atziņas, par ko izpelnījās

arī savu jauno vārdu: Buda(apgaismotais).

Viņa mācības kodolu veido 2 pamatdoktrīnas. Pirmā sa-

stāv no tā sauktajām ~Četrām cēlajām tēzēm": 1)Ciešanas ir

universālas. 2) Ciešanu cēlonis ir spēcīgas ilgas, vēlmes un ie-

kāres. 3) Ciešanas ir ārstējamas—jāatbrīvojas no visām vēl-

mēm un iekārēm. (Šo miera stāvokli iegūst, aizsniedzot

n i r v a nu .) 4) Pie atbrīvošanās nonāk pa ~Cēlo astoņkār-

tīgo ceļu".

Otru pamatdoktrīnu veido pats ~Cēlais astoņkārtīgais

ceļš", kura priekšrakstos ietilpst: (1) pareizi uzskati, (2) pa-

reizi nodomi, (3) pareiza runa, (4) pareiza rīcība, (5) pareiza

iztika, (6) pareiza cenšanās, (7) pareizas rūpes un (8) pareiza

koncentrēšanās. Šos 8 priekšrakstus Buda savā doktrīnā sīki

analizē un izskaidro, un visiem, kas tos cenšas pildīt, pēcgalā

apsolīta nokļūšana nirvānā.

Sakarā ar to, ka Buda jaunības gados bijis hinduisma pie-

kritējs, budistiem daudz kopēja ar hindusiem. Līdzīgi dievi,

līdzīgas dievkalpojuma norises, arī pārdzimšanas ideja tā pa-

ti. Vienīgi hinduisma kastu sistēmu budisms noraida. Kaut

arī Būdas personīgā dzīve jāvērtē ļoti augstu, viņa mācībāpar

minušu uzskatāms pesimistiskais dzīves noliegums, kas, pre-

tēji kristiānismam, budismu padara visai drūmu un mazpie-

vilcīgu. Buda nekad nebūtu spējis apliecināt saviem piekri-

tējiem to, ko teica Kristus: ~Es esmu nācis, lai tiem būtu dzī-

vība un pārpilnība" (Jāņa cv. 10:10).
Ar budisma apskatu beidzam mūsu ekskursiju citos ticību

laukos. Esam konspektīvi iepazinušies arčetrām reliģijām,

kas blakus kristietībai atzītas par lielākām pasaulē. Šāda ie-

pazīšanās bija nepieciešama, lai varētu objektīvāki par tām

spriest, salīdzinot tās ar Kristus mācību. Atgriežoties pie gal-

venā temata, turpināsim domāt par kristietības svarīgākiem

uzdevumiem.

Sākumā jau pieminējām, ka šo uzdevumu noskaidrošanā

bez personīgās lūgšanas galvenais avots un palīgs ir kristieša

rokas grāmata Bībele.

Viena no rakstu vietām, kurai nav iespējams paiet garām,
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ja domājam par kristietības uzdevumiem, ir Marka cv. 16.

nod. 15. /16. pants: ~Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņ-

ģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet

kas netic, tas taps pazudināts."

Šī pavēle, ko Jēzus deva saviem mācekļiem pēc augšāmcel-

šanās, mazliet citādos vārdos uzrakstīta arī Mateja cv. 28.

nod. 19./20. pantā un Lūkas cv. 24. nod. 47. pantā. Unliekas,

ka šo Kristus pavēli kristieši visās zemēs, bet īpaši Ziemeļ-

amerikā, arī visnopietnāk ņēmuši vērā, nodibinot plašu mi-

sionāru tīklu visā pasaulē.
Bet vai evaņģēlija pasludināšana jāveic tikai misionāriem

tālajās pagānu zemēs—Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikā?

Kas notiek, ja paša zemē šis darbs tiek atstāts novārtā, par to

gaišu liecību dod straujais morāles pagrimums Savienotajās

Valstīs. Gan radušās organizācijas, kas Ameriku mēģina

glābt no šī pagrimuma, bet bezmorāles vēzis jau pārņēmis tik

plašas masas, ka uz izārstēšanu vairs nav daudz cerību. Ja

katrs kristietis kļūtu par misionāru, apliecinādams savu ticī-

bu darbāun pārējās ikdienas gaitās, vienīgi tas varbūt šo lie-

lo zemi vēl vestu atpakaļ uz dzīvības ceļa. Bet mūsdienu kris-

tietis ir zaudējis savu gara spēku, viņš ir par vāju, lai vārdos

un darbosap sevi izstarotu Kristus gaismu.
Uz mūsdienu kristieti, kāds tas ir savā caurmērā, var attie-

cināt Kristus vārdus, kas uzrakstīti Mateja cv. 5. nod. 13.

pantā: ~Jūs esat zemes sāls; bet ja sāls nederīga, ar ko tad sā-

līs?" Mēs esam pazaudējuši raksturīgās Kristus ~sāls" īpa-

šības—dzīvības un mīlestības spēku, kas tautu pasargā no

bojā ejas un garīga pagrimuma.
Kātas varēja notikt? Nav piegriezta vērība vienam no kris-

tiešu galveniem uzdevumiem, proti: patiesa kristīga rak-

stura izkopšanai personīgā dzīvē! Kā šo uzdevumu veikt?

Minēšu 3 aktivitātes, kas šinī sakarībā manuprāt ļoti svarīgas:

1) Draudze ir īstais centrs,kas kristīga rakstura izkopšanai

vispiemērotākais, tāpēc piedalīšanās pēc iespējas draudzes

dievkalpojumos un visās citās sanāksmēs, ieskaitot Bībeles,

lūgšanas un svētdienas skolas sanāksmes, ir primārais kris-

tieša uzdevums. Rūpīgi pastudējot Apustuļu darbos un Pā-

vila vēstulēs pirmkristiešu draudzes gaitas, kļūst skaidrs, ka,
tikai neatstādami savu sapulcēšanos, pirmkfistieši spēja sa-
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glabāt to spēku un dzīvību, ar ko tie pārveidoja pasauli.

2) Ja draudze ir plašākā apjomā kristieša garīgais centrs,

tad šaurākā apjomā tāda ir—kristīga ģimene. Tāpēc katrā

kristīgā ģimenē ir jābūt ģimenes altārim. Kas ir ģimenes altā-

ris? Tā ir vieta, kur visa ģimene pulcējas kopā vismaz reizi

nedēļā (visieteicamākais —svētdienas rītā), lai kopīgi lasītu

Bībeli un lūgtu Dievu. Ģimenes altāra piekopšana nes svētī-

bu visai ģimenei, īpaši bērniem, tos ieaudzinot šinī cildenajā

kristīgās ģimenes tradicijā, kurai tik liels iespaids uz vēlākiem

dzīves gadiem.

3) Personīgais brīdis ar Dievu, kur kristietis vienatnē sasto-

pas ar savu Kungu un Pestītāju, skaitliski gan ir mazākā ko-

pība, bet nozīmīgumā tā nereti ir svarīgākā. Šīs sadraudzības

un kopības nepieciešamību Jēzus tik vienkārši ir izteicis Ma-

teja cv. 6. nod. 6. pantā: ~Kad tu Dievu lūdzi, tad ej savā

kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenī-

bā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev." Ik-

dienišķais sadraudzības brīdis ar Dievu, kurā ļoti vēlams ie-

rādīt vietu arī Bībeles lasīšanai, kristietim ir tas pats, kas rup-

ja maize vai cita spēka barība smaga darba strādniekam. Un

ja pašam Dieva Dēlam, kā to atklāj evaņģēliji, šīs sarunas ar

Dievu vienatnēbija tik svarīgas, cik ganvairāk tās vajadzīgas

mums, Viņa sekotājiem.

Beidzot, ir vēl kāda rakstu vieta evaņģēlijos, kas runāpar,

gan ikdienišķiem, bet reizē tomēr ļoti svarīgiem kristieša uz-

devumiem, ar kuru nepildīšanu pat tas vājākais loceklis

dievbērnu saimē nevarēs aizbildināties. Šie uzdevumi izteikti

Kristus attēlotajā Lielās tiesas dienasainā Mateja cv. 25. nod.

no 31.—46. pantam. Jēzus tur apraksta grandiozo Lielās tie-

sas gaitu, kurā būs sapulcēti kopā visi zemes iedzīvotāji.
Katrs saņems taisnīgo atmaksu par saviem darbiem. Bet kas

tie ir par darbiem? Pārsteidzoša ir šo darbu uzskaite. Tās ir

visvienkāršākās lietas, ar kurām mums katram jāsastopas ik-

dienas dzīvē: izsalkuša un izslāpuša cilvēka paēdināšana un

padzirdināšana, bezpajumtnieka uzņemšana savā namā, pus-

kaila klaidoņa apģērbšana un cietumnieku un slimo ļaužu ap-

meklēšana. Un kas šos vienkāršos darbus nebūs veicis tad,

kad tas viņam bija iespējams—viss viens, vai tas ir karalis,

profesors vai klaidonis— tas saņems Kristus iznīcinošo sprie-
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dumu: ~Eita nost no manis, jus nolādētie, mūžīgā ugunī, kas

sataisīta velnam un viņa eņģeļiem."

Ar šo Lielās tiesas ainas tēlojumu Kristus nepārprotami

parāda, cik svarīga nozīme kristieša dzīvē ir ikdienā veikta-

jiem vienkāršajiem palīdzības darbiņiem. Tie ir nostādīti lī-

dzās vislielākiem varoņdarbiem. Kā par vienu, tā par otru

būs gan līdzīgs sods darba neveikšanas gadījumā, bet,galve-

nais_,būs arī līdzīgs atalgojums—augstākais atalgojums—ja

darbs būs veikts. Tā tad kristietis nedrīkst šos mazos darbi-

ņus atstāt tikai gadījumam, kad viņš nejauši iekļūst situācijā,
kur kādam vajadzīga palīdzība. Nē, viņam tādi gadījumi jā-

meklē, neatlaidīgi jāskatās, jāvaicā pēc katras izdevības, lai

kādam bēdās, klizmā vai nelaimē iekļuvušam palīdzētu. Ti-

kai tad viņš būs izpildījis augstos baušļus, kas prasa ~Dievu

mīlēt pāri visām lietām" un ~savu tuvāko kā sevi pašu". Un

tikai tad viņš saņems arī Kristus—Lielās tiesas dienas Ķēniņa

un Tiesneša—gaišo aicinājumu:

~Nāciet šurp, jūs mana Tēva svētītie, iemantojiet valstību,

kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma."

Jānis Arājs

SIRDIJ

Tu, sirds, mans kapteinis esi,

Kas kuģi — šo miesas grauztu —

Pa sadzīves jūru vada.

Kam bīsties — kā nelaimi jaustu?

Vai nezini, ka tavs Diždraugs
Ir valdnieks nevien pār jūrām
Un dzelmēm, bet ari

Pār tavām nedienāmsūrām!

Beidz gausties, — Viņš ir, kas vada

Un griesties liek stūres ratam.

Viņš izvadīs tevi caur briesmām,

Zust neļaus uz galvas pat matam.
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Māc. Jānis Šmits

CERĪBAS DURVIS

Pirms 66 gadiem Krievijas Impērijā varu sagrāba Komu-

nistu partija. Šo gadu desmitu laikā komunistu rokās ir no-

kļuvušas daudzas valstis un tautas. Visās šajās zemēs cilvēki

ir zaudējuši tradicionālās brīvības, ieskaitot ticības brīvību.

Propagandas nolūkiem ticības brīvību parasti garantē ar li-

kumu, bet praksē ticīgie top dažādi ierobežoti un pat vajāti.
Bieži vien varas iestādes rīkojas ļoti divkosīgi. Tā, piemē-

ram, šogad, lai novērstu brīvās pasaules latviešu uzmanību

no pieaugošām represijām pret kristiešiem Latvijā un lai Lat-

vijas Luterāņu Baznīcas Arhibīskapam J. Matulimbūtu stip-

rāks pamats zem kājām Vispasaules Baznīcu Savienības Ģe-

nerālajā Asemblejā 1983. gadā, varas iestādes, resp., KGB

izdod atļauju iespiest 20.000 Jaunās Derības latviešu valodā,

pie kam papīru ir jāsaņem no reakcionārajām" draudzēm

Brīvajā Pasaulē.

~Redziet, pie mums viss ir kārtībā, mēs pat atļaujam dru-

kāt Bībeles un Rietumu baznīcām atbalstīt baznīcu Latvijā!
Neticiet tiem, kas runā par spaidiem pret baznīcu un kristie-

šiem!"

Nožēlojami ir tas, ka daudzi labi domājoši ļaudis Rietu-

mos notic šādiem manevriem un pat kļūst par padomju reli-

ģijas politikas atbalstītājiem.
Daudzas baznīcas un draudzes Rietumu pasaulē nekā ne-

grib zināt par ticīgo grūtībām Padomju Savienībāun neizjūt

misijas pienākumu pret miljoniem dvēseļu šajās zemēs.

Ar nožēlu jāsaka, ka arī dažādukonfesiju latviešu draudzēs

pamata ir šāda pasivitāte, un, liekas, ka tāpat pieaug.

Saprotot nopietno situāciju un izjūtot atbildību par dvēse-

lēm, kas dzīvo un mirst bez Kristus, ķā arī lai palīdzētu cietē-

jiem kristiešiem komunistu zemēs, ir nodibinātas vairākas

misijas beidrlbas, kas ar dažādiem panākumiem un veidiem

mēģina darboties zemēs aiz Dzelzs un Bambusa Aizkariem.

Viena no šādām misijas biedrībām ir ~Cerības Durvis".

1972. gadā to nodibināja no Bulgārijas pēc gandrīz 14 ieslo-

dzījumā un nāvēs ēnā pavadītiem gadiem brīnumainā kārtā

izkļuvušais mācītājs Haralans Popovs. Kopš 1979. gada arī
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man ir bijusi iespēja darboties Sājā organizācijā, kuras darbī-

bu īsumā šeit gribu aprakstīt.

Radio

Divas reizes nedēļā no Montē Karlo, Monako uz Latviju
raidām Dieva Vārda vēsti. Viens no šiem raidījumiem ir īpa-

ši sagatavots jauniešiem. Regulāri saņemam klausītāju vēs-

tules. Pēdējos pāris gados raidstacija ir pastiprinājusi jaudu

un uzstādījusi īpašas tēmējošas antenas un līdz ar to ir ļoti

uzlabojusies dzirdamība. Daži klausītāji pat raksta: Dzir-

dam tik skaidri, it kā tiktu runāts mūsu istabā.

Šajā svarīgajā darbā ļoti nozīmīga ir palīdzība, kuru ar uz-

runu un dziesmu ierakstiem sniedz māc. Gunārs Tīss Brāzili-

jā, māc. A. Arājs Toronto un J. Silgailis, V. Mūrnieks, M.

Ābelev.c. ASV. Raidījumu ierakstus kasetēs rēgulāri izsū-

tam ikvienam, kas tās pieprasa.

Misija raida arī krievu valodā. Šos raidījumus sagatavo

radioevaņģelists Jarls Peisti.

Garīgā literatūra

Gandrīz visās komunistu zemēs ir lielas grūtības ar garīgo

literātūru: Bībeles top iespiestas reti un mazās tirāžās, cita

kristīga literatūra gandrīz nemaz netop publicēta. Lai šo trū-

kumu nedaudz mazinātu, ir nepieciešams literatūru slepeni
ievest no ārzemēm. Tas ir riskants darbs. Lai Dievs svēti

katru personu, kas uzņemas šīs svētās pūles, nest Dzīvības

Maizi pāri robežām!

1980. gada Olimpisko Spēļu laikā mūsu Misija uzņēmās

gandrīz pasakainu pasākumu: iespiest un ievest Padomju Sa-

vienībāpusmiljona Jauno Derību krievu valodā. Šis nodoms

sekmējas.
Pašlaik strādājam pie Bībele ar paskaidrojumiem" saga-

tavošanaskrievu, bulgāru un rumāņu valodās. Dievs ir devis

iespēju šajā darbāiesaistīt kristīgus valodniekus. Šāda Bībe-

le būs labs ~darba rīks" daudziemEvaņģēlija sludinātājiem,
kuriem nav bijusi iespēja sagatavoties garīgam darbam Bībe-

les skolās.

Jaunās Derības neiesietā veidā, pa daļām, rēgulāri top sū-

tītas komunistisko zemju iedzīvotājiem pa pastu. Šajā darba

ir iesaistījušies vairāk kā 30.000 kristiešu daudzās zemēs. Ja
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kādam no lasītājiem būtu vēlēšanās kļūt par šāda veida mi-

sionāru, lūdzu mums rakstīt, un mēs ar prieku izsūtīsim attie-

cīgus materiālus un instrukciju.
Izdodam arī citu kristīgu literatūru daudzās valodās, ie-

skaitot latviešu.

Rīcības komitejas

Lai sniegtu praktisku un nozīmīgu palīdzību vajātām drau-

dzēm un kristiešiem, mēs rosinām ticīgos Rietumos noorga-

nizēt savā draudzē Lūgšanu un rīcības grupu jeb komiteju.
Šāda grupa rēgulāri saņem informāciju par jaunākiem un

aktuālākiem ticīgo vajāšanu gadījumiem un ieteikumus, ko

var un vajadzētu darīt papildus aizlūgšanām. Šīs grupas or-

ganizē publicitāti vietēja presē, raksta iesniegumus vajāto la-

bā dažādām organizācijām un valdībām, sarakstās ar vajāto

piederīgiem un pat sniedz tiem materiālu palīdzību.
Vai nebūtu pareizi, jakatrā latviešu draudzē būtu šāda

komiteja? Informāciju, kā šādu komiteju nodibināt labprāt
izsūtīsim katram nopietni ieinteresētam kristietim.

Šeit minētās aktivitātes apraksta īsumā vienīgi pašu galve-

no un redzamāko misijas darba daļu. Ir sāpīgi konstatēt,

ka Rietumvalstu kristieši ir vairāk ieinteresēti vajāto kristiešu

dzīvē nekā šeit dzīvojošie latvieši. Ja šis rakstiņš uzrunātu

kāda kristīga latvieša sirdsapziņu un ierosinātu uz noteiktu rī-

cību, tadtāmērķis būtu sasniegts.

Misijas latviešu nodaļas adrese: Jānis Šmits / Door Of

Hope, Box 465, Surrey, 8.C., Canada V3T587.

Vēlais Ceļinieks

ZVAIGZNESVALODA

Cietumā drūmāsasistais skumst...

Caur spraugu sienā, viss kad jau tumst,

Debesu zilgmē zvaigzni tas redz —

Liekas, tā drauga sveiciens ir svēts.

Valdzina viņu zvaigznes kluss stāsts,

Šķiet tas tik salds kā māmiņas glāsts...
Debesu maigo mieru tas dvēš,

Ilgas un sāpes dvēselē dzēš.

No grāmatas~Krusta gaismamūžības ceļā"
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PASAULES LITERĀTŪRAS KAMPAŅA

Organizācija, kas mūsdienu pasaulē kļuvusi par vienu no

galvenam garīgās literatūras un Svēto rakstu izplatītājām un

līdz ar to sekmīga evaņģelizētāja ar rakstītā vārda palīdzību,

ir Pasaules Literatūras Kampaņa (World Literature Crusade).

1946. gadā to nodibināja Dr. Džeks Makalisters (Dr. Jack

McAlister), ar nolūku evaņģelizēt pasaules ļaudis, izplatot ie-

spējami plašā veidā evaņģēlijus un traktātus. Šis pasākums

tagad izaudzis par starptautisku, visā pasaulē pazīstamu, or-

ganizāciju, kas katru dienu izplata vairāk par 1 miljonu mā-

jās garīgo literatūru, un dažu gadu laikā grib aizsniegt 3 mil-

joni dienas izplatīšanas kvotu.

Pasaules Literatūras Kampaņa (PLK) tagad darbojās 55

valstīs, kur organizācijai ir nacionālie direktori,kas organizē,

vadaun pārraugaliteratūras izplatīšanas darbu. Starp šīm 55

valstīm ir piecas, kas sagādā visu vairumu līdzekļus (pāri par

85%) literatūras iespiešanai daudzās valodās, tās izsūtīšanai

uz attiecīgajām valstīm un tāpat arī sedz izdevumus organi-

zācijas personāla uzturēšanai, kas globālā mērogā pašreiz ir

1460 darbinieku liels. Minētās 5 valstis ir ASV (sedz 63% no

visiem izdevumiem), Kanāda (12%), Rietumvācija (8%),

Austrālija (3%) un Jaunzēlande(0.8%). Visas pārējās valstis

sedz atlikušos 13.2%. PLK dvēsele, kā arī darbinieku un at-

balstītāju iedvesmotājs ir šīs organizācijas prezidents Dr.

Džonijs Lī(Johnnv Lec). Viņš ir korejietis, kas kā pusaudzis

zēns nonāca Ziemeļkorejas komūnistu gūstā, kur tika spīdzi-

nāts un mocīts, līdz viņu kā nepilgadīgu ar ielauztu galvas

kausu atlaidabrīvībā. Sākās viens no viņa jaunās dzīves sma-

gākiem posmiem—bēgšana uz 450km attālo Puzanas pilsētu

Dienvidkorejā. Kailām kājām, smagi ievainots, grauzdams

ko vien zobi spēj sakost, jo pārtiku ienaidnieka zemē viņš ne-

kur neiedrošinājās lūgt, dienas pavadīdams mežu biezokņos
un alās, piesardzības dēļ drīkstēdams doties uz priekšu tikai

naktīs, viņš beidzot aizsniedza mērķi. Kā viņš pats atzīstas,

vienīgais, kas viņam deva spēku un palīdzēja izturēt, bija vec-

tēvaiemācītie Bībeles panti, kā: Tas Kungs ir mans gans,man

netrūks ne nieka... Viņš atspirdzina manu dvēseli..., tāpat:

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet man! v.c.
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Tos viņš atkārtoja atkal un atkal. Tie viņu burtiski baroja fi-

ziski un garīgi.
1957. gadā, kad J. Lī gatavojās doties uz ASV doktora di-

sertācijas rakstīšanai, viņš saņēma Dr. J. Makalistera vēstuli

ar ierosinājumu vadīt PLK darbuKorejā. Pēc iekšējas cīņas

viņš atsaucās aicinājumam un ar lielām sekmēm veica savu

jauno uzdevumu. No tā laika viņš ir PLK darbā, un parādīja

savāpostenī tādu aktīvitāti un progresu, ka tika aicināts par

šīs organizācijas Internacionālo prezidentu. Ceļojot nepār-

traukti pa pasauli, lai dotu padomu un palīdzētu darbu orga-

nizēt visās valstīs, J. Lī arvien atceras smago gājienu uz Pu-

zanu, un ir pārliecināts, ka Dievs viņam to piešķīra, lai norū-

dītu vispār ceļojumiem un pārmaiņām, ko viņam tagad rēgu-

lāri jāpiedzīvo.

Pasaules Literatūras Kampaņas darba metodes ir ievērības

vērtas. Organizācija aicina palīga dažādu denomināciju drau-

džu mācītājus un misionārus, piedāvājot garīgo literatūru da-

līšanai par brīvu un lūdzot tikai izpildīt pārskatu, kur un kad

šie materiāli tiek izdalīti. Protams arvien tiek izdarītas ari

pārbaudes, lai organizācijai būtu kontrole par paveikto dar-

bu. Ir iepriecinoši, ka patiesi ticīgu ļaužu vidū draudzēs ro-

das Dievam svētījušās personas, kas uzņemas šo cildeno dar-

bu, iet no mājas uz māju un dalīt iespiesto evaņģēlija vēsti.

Līdz ar vēsti tiek izsniegtas ari izšķiršanās kartiņas, kurās ļau-
dis ir aicināti pieņemt Jēzu Kristu par savu Pestītāju, atzīmēt

to kartiņā un šo kartiņu nosūtīt uz attiecīgās zemes PLK cen-

tru. Pārsteidzoši ir rezultāti — pagājušā gadā sakopotā sta-

tistika rāda, ka šis izšķiršanās kartiņas jau izpildījušas (apa-

ļos skaitļos) 11.5 miljoni personas (Āzijā 6 milj., Āfrikā 4.4

milj., Latīņamerikā 0.8 m. un Eiropā 0.3 m.). Kartiņu izpil-

dītājus apgādā ar papildus literatūru, lai viņi nostiprinātos

jaunajā ticībāun piedzīvotu garīgu augšupeju.
Visās zemēs, kur PLK darbojas, noorganizēti arī kores-

pondences Bībeles kursi. Šajos kursos dalībnieku skaits sa-

sniedzis jau 9miljoni personas. Vairāk nekā 1.8miljoni šos

kursus jau beiguši. Daļa no kursus beigušajiem kļūst tā sauk-

tie ~pionieru kruseideri" (pioneer crusaders), kas dala evaņ-

ģēlija vēsti apgabalos, kur kristīgās draudzes vispār vēl neek-

sistē. Tādos apgabalos tiek organizētas ari Kristus grupas
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(Christ groups), kas pulcējas uz kristīgām sanāksmēm un diev-

kalpojumiem pa mājām.

Savā laikā PLK organizācijai bija problēma garīgās litera-

tūras iespiešanā, bet tā tika atrisināta, nopērkot pašiem savu

papīra ražošanas fabriku Korejā un turpat arī iepērkot zemi

un noorganizējot plašu, modernu spiestuvi un iekārtojot grā-
matu sietuvi un brošētavu. Tādā veidā 1 tonnas papīra iz-

maksa dažās vietās samazinājās no $ 2000uz $ 600, un pašu

papīra ražošanas fabrika spēj sagādāt katru gadu 3000tonnas

papīra, uz kura tiek iespiesti evaņģēliji un cita garīgā litera-

tūra miljoniem eksemplāros, pie tam visdažādākajās pasau-

les valodās.

Izšķiršanās kartiņas, kas ir spilgtākā vispārējā liecība par

šīs organizācijas sekmīgo darbu, katru dienu PLK centros

pienāk kopskaitā ap 3000. Tas nozīmē, ka Pas. Liter. Kam-

paņa ar savu aktivitāti vienā gadā manto Dieva valstībai vai-

rāk par 1 miljonu dvēseļu. Šīs sekmes lielā mērā veicinājusi
darba plānveidība, kas nosaukta par ~Katras mājas kampa-

ņu" (Every Home Crusade). Pilsētās, sādžās, uz laukiem—

visur katra māja tiek apmeklēta un evaņģēlija vēsts pasniegta.
Un galvenais, tas tiek darīts arī tur, kur kristiānisms vēl ir pil-

nīgi svešs. Taisni tajos kontinentos un apgabalos (kā Āzijā
un Āfrikā) ir vislielākie panākumi.

PLK darbinieki dažās vietās pasaulē piedzīvo arī dažādas

grūtības. Ganās valstī Āfrikā, kur šogad bijis ļoti liels bads,

arī PLK darbinieki nonākuši tik kritiskā stāvoklī, ka bijuši

spiesti ziņot, ja nesaņemšot palīdzību, arī viņiem jāmirst ba-

da nāvē. Citās vietās darbsbīstams ir sievietēm. Kādā gadī-

jumā PLK darbiniece nozagtaun pie tās pastrādāti varas dar-

bi. Islama zemēs kristiānismam vēl arvien ir liela pretestība,

un kristieši bieži tiek vajāti. Irānā pats prezidents J. Lī gan-

drīz nomētāts akmeņiem, un tikko izglābis savu dzīvību. Vis-

grūtāk evaņģēlisko literatūru, protams, ir izplatīt pāri dzelzs

priekškaram. Bet PLK negrib apstāties šī šķēršļa priekšā un

šogad ir iesākusi savu darbuarī Polijā.
Plānošana PLK birojos iet pilnā spēkā, un arvien vairāk

darba laukos tiek ieplānotas islama un komunisma valstis.

Prezidents J. Lī savā grāmatā „I survived a Communist Slaugh-

ter" (Es pārdzīvoju komunistu slepkavošanu) raksta, ka viņš



Augšā pa kr.: Prezidents J.

Lee Taizemē piekādas "garu

mājas",kur centrējas budistu

pielūgšana un kadu šai zemē

ir neskaitāms daudzums.

Augšā pa l.: PLK organizāc.

darba galvenais pārzinis Fi-

lipīnās—Absaloms Cerveza,

kas ir viens no dedzīgākiem

šīsorganiz. darbin. vispār.

Blakus: Lasīt nepratējiem at-

skaņotraktātus un evaņģ. iz-

skaidrojumus uz t.s. "runāj-

ošās grāmatiņas",jeb diska,

ko darbina ar roku.

Apakšā: Bolīvijādaudzas ap-

dzīvotas vietas kalnos, tālu

projām no civilizācijas, var

aizsniegt tikai jājot uz mūļa.



Augšā: Prezidents J. Lee (vi-

dū) ar biedriem šķērso upi to

pārbrienot, lai aizsniegtu sā-

džu, kas citādi nav aizsnie-

dzama.

Blakus: Ģimene Indijā, kas

piederēja hinduisma reliģijai,

šeit tikko kļuvuši kristieši, iz-

teic savu prieku gaišossmaidos.

Apakšā pa kr.: Bērnu grupi-

ņa Uragvajā, kas atsaukušies

evaņģēlijam, sniedz priekšne-

sumu garīgādziesmā.

Apakšā pa l.: Viens no literā-

tūras izdalīšanas pārziņiem

Jāpānā sniedz paskaidroju-

mus dalītājiem.
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ir pārliecināts, ka komunisms ir sātaniskas varas iemiesojums

un tādēļ apkarojams un uzvarams ar Kristus evaņģēlija spē-

ku. Organizācijas plāni jau ir tik sīki izstrādāti, ka, ja vien šī

pasaule pastāvēs, paļaujoties uz ticīgo ļaužu aizlūgšanām un

atbalstu, līdz 1996. gadam viņi cer ar evaņģēlija vēsti aizsniegt

pēdējās mājas uz mūsu zemes lodes, kas vēl nekadpar Kristu

nav dzirdējušas.
Gribu noslēgt šo īso rakstiņu ar Toronto Tautas baznīcas

(The Peoples Church) dibinātāja Dr. Osvalda J. Smita (Dr.
O. J. Smith) vārdiem: ~Es esmu lasījis Katras mājas kampa-

ņas vēstījumu tulkojumus angļu valodā, ko PLK iespiež. Tās

ir spēcīgas evaņģelizācijas vēstis. Pēc 55 gadu misijas ceļoju-
miem un studijām 66 valstīs, atrodu, ka vienīgais praktiskais

plāns, ar ko aizsniegt visas pasaules evaņģelizāciju, ir PLK

pielietotā Katras mājas kampaņas metode. Mūsu paaudzes
lielākais brīnums ir ārkārtīgais lasītpratēju pieaugums. Kat-

ru nedēļu miljoniem ļaužu iemācās lasīt. PLK eksistē, lai šos

jaunos izsalkušos lasītājus apgādātu ar PAREIZO lasāmvie-

lu. Vai tu negribētu palīdzēt šai organizācijai?" A. A.

Pasaules literātūras kampaņas papīra fabrika Korejā, kur izgatavo tūksto-

šām tonnas papīra, uz ka iespiež miljoniem evaņģelijus untraktātus
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Aleksandrs Ansons

EVAŅĢELIJS "TĪĢERU STŪRĪ"

Latviešu misionāru gaitas Bolivijas mūža mežos

Bolivijas austrumu daļā, tuvu Brazilijas robežai,

saujiņa ticīgu latviešu noorganizējuši misijas staciju

ar skolu, kas ir kā gaismas pils apkārtējos mūža me-

žos, iecienīta nevien no apkārtējiem iedzīvotājiem,bet

ar sevišķu labvēlību uzlūkota arī no Bolivijas valdī-

bas. Vieta, kur misijas stacija iekārtota, saucas "Rin-

con dcl Tigre" jeb, burtiski tulkojot, "Tīģeru stūris".

Stacijas oficiālais nosaukums ir Rinkonas latviešu

misija, un tanī blakus skolas un evaņģelizācijas dar-

bam tiek apmācīta lauksaimniecībā ari kāda mežoņu

grupa, kas saucas "ajorieši" un pēc sava vārda ir pa-

zīstami tālu apkārtējās zemēs. Misijas sākuma ga-

dos, pēc Otra pasaules kara, tie kādā dienā gluži ne-

gaidot iznāca no meža un apmetās uz dzīvi misijas
sādžas pievārtē. Par šiem mežoņiem ari galvenokārt

stāsta turpmākās rindas. Rindu autors ir viens no

Rinkonas misionāriem. Redakcija

Mūsu misijas nometnē dzīvo vairāk nekā simts ajoriešu,
kuriem dodam darbu un maizi. Par darbu viņiem maksā-

jam, bet par saņemtiem produktiem, drēbēm un darba rī-

kiem viņi mums maksā ar naudiņu, ko ir nopelnījuši. Tā

kā šogad bija liels sausums un lielākā daļa ražas iznīka,

tad iespējams, ka daži no mums vēlējās, kaut viņi uz laiku

aizietu, kā to ir darījuši agrāk, bet viņi negāja. Liekas, ka

viņi jau ir kaut ko ieklausījušies no tiem daudzajiem Bībe-

les stāstiem, ko viņiem katru svētdienas vakaru stāsta

Alīda Eichmane un Jānis Krūklis, kas abi jau paspējuši

apgūt viņu valodu. Tāpēc viņi vairs negrib svinēt svētkus

ari savam "elku putnam"*, bet mēģina kalpot tam Die-

vam, ko baltais virs sludina. Ja Dievs būtu devis lietu,

viņi savu dienišķo maizīti paši būtu izaudzinājuši (esam

*> ..Klku pulns" ir viena no Dienvidamerikas vanagu pasugām, ko ajorieši, pa-

matojoties U7 senu leģendu, uzskata par putnu-dievu. Viņi tic. ka ~putnu dievs"

tiem uzsūta visas nelaimes un tāpēc visādos veidos cenšasiegūt tā labvēlību. Vie-

ntL'i kristīga ticība ir spējusi viņus atbrīvot no Sls jaunās māņticības.
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viņiem šo māku labi jau ierādījuši), bet nu viņiem jāska-

tās un jāgaida uz rinkoniešu palīdzību. Un dievišķā pacie-

tībā un lēnprātībā bruņotais Rinkonas saimnieks Ernests

Dundurs stāv par to, lai misijas saime dalītos ar šiem na-

baga meža dēliem pēdējā maizes kumosā.

Mūsu barība ir vienkārša un ar ļoti mazām pārmaiņām.

Maize tiek cepta no kukurūzas miltiem un mantioku sak-

nēm. Pārējā barība ir: rīsi, pupiņas, mantioku (saldo kar-

tupeļu) saknes, piens un gaļa. Lai gaļu uzturētu derīgu lie-

tošanaišejienes karstajā klimatā, tā ir jāsāla un jāpārsā-

la, jāvāra un jāpārvāra, jācep un jāpārcep, jādūmo un jā-

pārdūmo. jākaltē un jāpārkaitē. Protams, ka ar tik dau-

dziem apstrādāšanas veidiem gaļa no savas vērtības ir

daudz zaudējusi. Bet kad kādā dienā aizgāju ajoriešu no-

metnēun nogaršoju viņu pagatavoto ēdienu, kurā savārīti

kukurūzas milti, rīsi un pupiņas, pa lielākai daļai bez jeb-
kāda aizdara, tad sapratu, ka mums, rinkoniešiem, galds
tiek klāts kā bagātniekiem.

Mežoņu strādnieki, ajorieši, kas nokaplē mūsu laukus,

ir pārāki par civilizētajiem boliviešu strādniekiem.Par sa-

vu septiņstundas darba dienas algu ajorietis var nopirkt

mūsu veikaliņā 1 kg cukura, 1 kukuli (apm. 4 kg) maizes,

1 kg vērša gaļas un puskilogramu tauku. Jāpiezīmē, ka

mūsu strādnieku algas norma ir parastā šai apgabalā, bet

mūsu produktu cenas daudz zemākas kā citur. Par saņem-

to algu ajorieši varētupagatavot sev daudz labākuēdienu,

bet viņi rūpīgi krāj naudiņu, lai varētu nopirkt kara šau-

teni, ko iegūt ir katra ajorieša sapnis.

Rinkonieši ir centušies šiem meža ļaudīm iemācīt die-

višķo likumu: Kas negrib strādāt, tam ari nebūs ēst. Kāds

vīrs no tā sauktās dusmīgās cilts mežoņiem to lāga neva-

rēja saprast. Nometnes saimnieks Ernests jau dažas rei-

zes bija iedevis viņam miltus ar noteikumu, ka ritu jāiet

strādāt, bet nākošā rītā virs bija atkal klāt ar savu tukšo

trauku. Ernests šoreiz palika pie noteikuma un miltus vi-

ņam nedeva. Mežonis lielās dusmās aizskrēja uz savu bū-

duun atgriezās ar pasmago darba riku pār plecu. No viņa

zvērojošām acīm viegli varēja noprast viņa ļauno nodomu.

Viņš staigāja pa sētu visos virzienos, bet Ernests viņu ne-
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maz neievēroja. Otrā rītā virs ar savu darba riku pievieno-

jās strādnieku grupai un vakarā par savu darbu saņēma

maizi, rīsus, cukuru un taukus.

Vairāki man ir jautājuši: Cik šie mežoņi ir godīgi?
Jāsaka tā: ko gan var prasīt no tāda, kas mežā zem koka

dzimis un audzis, kura iespēja dzīvot atkarīga no viņa tāl-

redzīgām acīm, dzirdīgām ausim, labās ožas, ātrām kā-

jām un spēcīgām rokām? Tīģeris un baltais virs, ko viņš

sastop savā ceļā, — abi ir viņa ienaidnieki, kas jāiznicina.

Mežonis nepazīst žēlastību ne pret ienaidnieku, ne pret

savējiem. Esmu vairākas reizes nometnē noskatījies viņu

kara spēles. Kails mežonis,visu ķermeni ar oglēm notrie-

pis, dusmīgi sper ar kājām zemi un pārvērstā balsi stāsta

biedriem, kas sēd ap viņu, par iedomāto ienaidnieku, kurš

viņam tuvojas. Šķēpu vicinādams, viņš uzbrūk un cenšas

nodurt šo iedomāto pretinieku. Tad pēkšņi nomet šķēpu

zemē. nokrīt arī pats pie zemes un, stiprā balsī brēkdams,

tēlo. kā pretinieks lūdz no viņa žēlastību. Bet tad tikpat
pēkšņi uzlec atkal kājās un, mežonīgi kliegdams, sāk dur-

stīt ar šķēpu to vietu, kur pats nupat bija gulējis. Kad

viņš kādu laiku tā ir trakojis, tas apstājas un slauka savu

šķēpu, itkā tīrīdams to no nodurtā ienaidnieka asinīm.

Pēdīgi ar uzvaras smaiduatsēžas pie saviem biedriem.Pēc

tam viens no viņa biedriem sāk atkal to pašu spēli.

Kādā pievakarē pie skolotājas Rutes Jansones atnāca

ajoriešu sievu bars. Kādamāte no dusmīgās cilts bija at-

vedusi savu divi gadus veco zēnu un prasīja, lai rinkonie-

ši to pieņemtu audzināšanā.Tā kā mums nebija iespējams

viņas lūgumu tūliņ izpildīt, tad nākošā rītā zēns tika at-

rasts bez dzīvības un kapsētā tajā pašā dienā pacēlās svai-

ga kapu kopiņa.

Kādācitā dienāmūsu sētā iejāj smagi ievainots bolivie-

tis, mūsu tuvs kaimiņš. Viņa baltais krekls samircis asi-

nīs, vaigs stipri bāls, un pats tikko var noturēties sedlos.

Viņa kaklā un žoklī iecirstas dziļas brūces. Ar mokām viņš

pastāsta, ka dažuskilometrus no mūsu sētas viņusastapis

kāds mežonis un prasījis, lai atdodot viņam savu zirgu.

Zirgu nedabūjis, mežonis itkā aizgājis savu ceļu, bet tad

slepus pielīdis jājējam no mugurpuses un ar savu šķēpu
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to smagi ievainojis.Boliviešu mācītājs Roka, kas reizē ir

arl nometnes ādminis, frizieris un ārsts, pielūdzis Dievu,

mēģina glābt, kas vēl glābjams, un ķeras pie ievainojumu

aizšūšanas. Sākumā izliekas, ka ievainotais uz visu mūžu

paliks ar šķību galvu un sašķeltu žokli. Tomēr, kā jau

daudzreiz, Dievs paklausa mūsu kopīgās lūgšanas, un pēc

kādām trim nedēļām ievainotais var atgriesties mājās ar

tikpat taisnu galvu kā agrāk. Bet nu mums uzguļas jau-

nas rūpes: vai bolivieši necentīsies mežoņiem par šo uz-

brukumu atriebties. Liekas, mežoņi ari uz to sagatavoju-

šies, un kāds no viņiem, kas prot spāniski, paziņo, ka viņi

neļaušot savu biedri apcietināt, bet to aizstāvēšot. Tie nav

tukši vārdi, jo nometnē tiem jau ir 7 kara šautenes, kā ari

katram savs šķēps un loks ar bultām. Saucam uz Dievu

pēc palīdzības šai lietā.

Pēc kādām dienām Rinkonā atgriežas mežoņu grupa,

kas pirms gada no mums aizgāja uz citurieni, lai vairāk

nopelnītu. Aizejam uz viņu sādžu un tas, ko redzam, no-

spiež mūsu garu: prāvs puskailu mežoņu bars, visi apkrā-

vušies lielām nastām, kurās lielāko tiesu viņu bērni un

ceļā saķērtie bruņurupuči. Visi noguruši un ļoti izsalkuši.

Rītu viņi Ernestam prasīs darbu un maizi. Ko nu darīt ar

šiem? Darba nepietiek pat tiem, kas šeit pastāvīgi dzīvo.

Bet ja viņus noraidīsim, viņi paši sāks ņemt, ko varēdami.

Te, dažas dienas vēlāk, sētā atnāk vēstneši ar jaunu
bēdu vēsti. Nesen atnākušie mežoņi esot ceļā uz Rinkonu

sastapuši kādu paragvajieti, nonāvējuši to, nocirtuši tam

rokas un kājas un pēc tam, lai slēptu savu noziegumu,

apkrāvuši to ar žagariem. Nav cita ceļa: griežamies ar lūg-

šanām pie Visaugstākā Tiesneša, lai viņš šī ļaunā darba

nokārtošanu ņem pats savās rokās.

Šajā grūtajā pārbaudījumu laikā Dievs, kā atbildi uz

mūsu lūgšanām, atsūta mums negaidītu viesi. Kādā

dienā sētā iejāj mūsu ticīgais boliviešu draugs Fernando

un viņam līdzi, viena mežoņa pavadībā, ierodas amerikā-

ņu misionārs Vilis Pensels*. Viesis labi pārvalda ajoriešu

*i Par Xl misionāra dramatiskajam gaitām angļu valodā sarakstīta grāmata, ku-

ras pilns nosaukums ir: ~Defeat of the Bird God" (The Story of Bili Pencille,

. \pnstle l<» the Ay»rps" of Bolivia) by PeterWagner. Grāmata izdota no Zonder-

vnn PuMishing Mouse. Grand Rapids. un tās autors irPensela tuvs draugs.
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valodu, jo vairākus gadus pavadījis viņu nometnēs. īsts

misionārs: laipnīgs, pazemīgs, sirsnīgs, piemīlīgs. Tajā

pašā vakarā viņš notur mežoņiem sapulci. Kā katru vaka-

ru tumsai iestājoties, tie pēc sava paraduma sasēžas savas

sādžas laukumā uz apspriedēm. Skats tiešām neaizmir-

stams: puskailie meža dēli cits pie cita atsēdušies zemē

starp saviem zemē iespraustajiem šķēpiem, bet viņu vidū

stāv misionārs V. Pensels. Viņš ar līdzpaņemto aparātu

atskaņo ajoriešu valodā iegravētas skaņu lentas un pēc

tam kabatas spuldzītes gaismā lasa un izskaidro Dieva

vārdu. Ar lielāko uzmanību un svinīgā klusumā meža viri

klausās vēsti par lielo Dieva mīlestību, bet ari par Viņa

taisno sodu pret ļauna darītājiem. Klusībā, liekas, tie no-

žēlo savu nesen izdarīto asiņaino noziegumu, kuru baltais

virs tagad savā runā atklāti nosoda.

Misionārs Pensels, ar kuru pirmo reizi dabūjām iepazī-
ties, pavadīja mūsu sētā vienu nedēļu, katru vakaru no-

turēdams sapulces ajoriešu un spāņu valodā. Viņa

apmeklējums bija kā miera eļļa mūsu pēdējā laika satrau-

cošajos notikumos, un no sirds par šo apmeklējumu pa-

teicamies gan viņam, gan ari mūsu Dievam.

Joprojām mūs tomēr nospiež rūpes, kur ņemsim tik

daudz maizes, lai paēdinātu mūsu lielo saimi — apmēram

300 personas. Gadāmums vajadzīgs apm. 1000maisu ku-

kurūzas, vairāk kā 300 maisu rīsus, 50 maisu pupiņu un

300 maisu cukura. Šajos spaidīgajos apstākļos, kad mūsu

lauki nokaltuši un apcirkņi gandrīz iztukšoti, vajadzēja

izšķirt ari svarīgo jautājumu, vai šinī gadā sākt skolu.

Cilvēcīgi spriežot tāda lieta nebūtu iespējama. Bet rinko-

nieši, kurus Dievs daudzreiz jau pārbaudījis dažādās grū-

tībās, bet vienmēr īstā laikā sniedzis arī savu palīdzību, —

nolēmaskolu sākt. Un bija tikko pagājušas divas nedēļas,

kad no ASV pienāca vēstule ar naudas sūtījumu, par ko

varējām Brazilijā nopirkt 300 maisus kukurūzu.

Tā Dievs gādā par mums, kas dod cerību, ka Viņš pie-
liks ari to, kas vēl pietrūkst. Viņa vārds lai ir slavēts!
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Māc. Dr. M. K. Gulbis

TRĪS SVĒTCEĻOJUMI

Līdz šim esmu vadījis latviešu svētceļnieku grupas uz Bībe-

les galveno zemi—lsraēlu jeb Palestmu—trīs reizes.

Pirmais šāda veida svētceļojums notika 1980. gadā no 17.

līdz 25. janvārim. Grupā bija 27 personas: 20 svētceļnieki no

Latviešu cv. lut. Kristus draudzes Mineapolē un pārējie septi-

ņi no Četrām citām pilsētām, ieskaitot vienuno Kanādas.

Otrajā svētceļojumā bijām 1981. gadā no 16. līdz 28. mar-

tam. Tajā piedalījās 78 personas no 16 latviešu cv. lut. drau-

dzēm ASVun Kanādā, kā arī maza latviešu katoļticīgo grupa.

Lielākā daļa dalībnieku piedalījās arī svētceļojuma otrā pos-

mā, braucot uz Ēģipti. Atzīmējams vēl, ka mūsu otrā svētce-

ļojuma laikā, 1981. gada 22. martā Pater Noster svētvietā,

Eļļas kalnā, iesvētījām tēvreizes plāksni latviešu valodā.

Trešais latviešu grupas svētceļojums risinājās 1983. gadā

no 18. aprīļa līdz 1. maijam. Liekas, ka vispārīgais ekono-

miskais stāvoklis, kā arī saspīlējumi Lebanonāuz svētceļoju-

mu atstāja savu iespaidu, jo šoreiz mūsu grupabija maza: 10

personas no sešām ASV pilsētām. Svētceļojumu no Israēlas

turpinājām vēl Grieķijā, lai tādējādi izstaigātu ne vien Kris-

tus, bet arīapustuļa Pāvila pēdās.

Kā radās šī ideja doties uz Bībeles zemēmatsevišķā latviešu

grupā? 1977. gada vēlā rudenī divas Latviešu cv. lut. Kristus

draudzes locekles no Mineapoles, Minesotā (Velta Dāvisa un

Olga Medne) kopā ar kādu amerikāņu grupu bija bijušas Is-

raēlā. Pēc Svētā vakarēdienasvētbrīža Augšāmcelšanās dārzā

Veltai Dāvisai un viņas amerikāņu izcelsmes vīram vienlaikus

radās doma kaut ko darīt, lai arī es varētu apciemot šīs nozī-

mīgās bībeliskās vietas. Pati savas iniciatīvas vadīta, pēc at-

griešanās Mineapolē Velta Dāvisa spēra nākamo soli. 1978.

gada Pūpolu svētdienāviņa rādīja mūsu draudzēdiapozitīvus

par svētceļojumā redzēto. Nobeidzot savu stāstījumu, viņa

uzaicināja klātesošos, kas vēlētos, nodot viņai ziedojumus,
lai arī draudzes mācītājs varētu doties šādābraucienā. 1978.

gada septembrī—sakarā ar mācītāja 25 darbagadu jubileju—

saņēmu aploksni ar noguldījuma konta grāmatiņu Israēlas

ceļojuma izdevumu segšanai. Pagāja tomēr pusotra gada,
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līdz izšķīros arī braukt. Kādēļ tik ilgi kavējos izmantot šo ie-

spēju? Lai atbildētu uz šo jautājumu, man jāpaskaidro, ka,

dzīvojot Kanādas ziemeļos, Jukonas territorijā, man nācās

mērot tik lielus attālumus, ka biju zaudējis interesi par ceļo-
šanu. Bez tam, pie sevis nodomāju: ~Es taču ticu dzīvajam

Kristum; ko tad nu es tur meklēšu tajos Paiestīnas akmeņu
laukos?!" — Bet beidzot es izšķīros braukt. Par to uzzinot,

vairāki Latviešu cv. lut. Kristus draudzes locekļi izteica savu

vēlēšanos man pievienoties. Tā radās kodols mūsu pirmajai

svētceļnieku grupai.

Ja nu pirmajam braucienam sekoja vēl divi citi, tad jādo-

mā, ka šais svētceļojumos esmu saņēmis zināmu svētību. Un

ne jau es vien! No visiem tiem simts cilvēkiem, kas šais trīs

svētceļojumos līdzi devušies, nav bijis neviena, kas man būtu

teicis vai rakstījis, ka ~nebija vērts braukt". Kaut ko ieguvis

svētceļojumā ir ikviens—cits vairāk, cits mazāk, un dažiem ir

bijuši it dziļi reliģiski pārdzīvojumi—tik dziļi, ka par tiem pa-

šā svētceļojuma laikā viņi man nav to stāstījuši, bet vēlāk

man liecinājuši savās vēstulēs. Analizējot svētceļojumā gūto,

mēs varam runāt kā par intelektuāla rakstura zināšanām, tā

arī par emocionāla veida pārdzīvojumiem.

Vispirms gribu liecināt par intelektuāla rakstura guvumu.

Esmu lasījis daudz par Svētās zemes ģeogrāfiju un vēsturi,

klausījies lekcijas par šiem tematiem un redzējis kā diapozi-

tīvus, tā arī filmas. Tomēr pašam savām acīm redzēt bībelis-

kas vietas ir pavisam kas cits! Tā, piemēram, man tagad ir

daudz uzskatamāki tie attālumi, kas saistās ar Klusās nedēļas

notikumiem. Šī pieredze man gan nedod nekādu jaunu atzi-

ņu par Jēzus nāves un augšāmcelšanās nozīmi, bet tā man pa-

līdz izprast evaņģēlija stāstus par toKristu, kas cieta, mira un

augšāmcēlās mūsu labad. To pašu varu liecināt arīpar citiem

Bībeles stāstiem, kas man tagad ir labāk uzskatāmi un iz-

protami.

Jāpiemin arī svētceļojumu emocionālā svētība. Ne visi

svētceļotāji piedzīvo tais pašās bībeliskās vietās gluži to pašu.

Un tomēr ļoti liels svētceļnieku skaits liecinājuši par zināma

veida emocionālu pārdzīvojumu šais trijās svētvietās: 1) Visu

nāciju baznīcā, kas atrodas Ģetzemanes dārzā un kuras altā-

ra telpā redzams tradicionālais akmens, pie kura Jēzus lūdzis



Augšā pa kr.: Pirmā svētceļojuma dalībnieki pie

tukšā kapa Augšāmcelšanās dārzā.

Augšā pa labi: Māc. I. Gaide dzied „Mūsu Tēvs"

latviešu tēvreizes plāksnes iesvētīš. svētbrīža laikā.

Blakus: Pareizticīgo baznīca—nenobeigta. Jēkaba

akas tradicionālā vieta. Māc. Dr. M. K. Gulbis (pa

kr.) lasa stāstu par samariešu sievieti (Jņ. ev. 4). Bla-

kus dzejniece Janīna Babre.

Apakšā: Svētā vakarēdiena laikā Kristus augšām-

celšanās dārzā otrā svētceļojuma laikā. Māc. J. Cā-

lītis pasludinagrēku piedošanu.



Augšā: Otrā svētceļojuma dalībnieki pie viesnīcas

Jeruzālemē.

Blakus: Plāksne
"M
ūsu Tēvs debesīs" latviešu valo-

dā Pater Noster svētvietā, Eļļas kalnā.

Apakšā: Trešā svētceļojuma dalībnieki Eļļas kalnā.

Aizmugurē Jeruzalemes panorāma. Celtne ar lielo

kupolu centrā — islāma Svētās Klints svētnīca, vie-

tā, kur kādreiz atradies Salamana templis. Redza-

mi ari Jeruzalemes mūri.
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Zaļās ceturtdienas vakarā; 2) Augšāmcelšanās dārzā—tur vi-

sās trijās reizēs mums bija Svētā vakarēdiena dievkalpojums;

3) Pater Noster svētvieta Eļļas kalnā, —tur tagad 62 tēvreizes

plākšņu vidū ir arī lielās Kristus lūgšanas teksts latviešu valo-

dā: ir tāda īpaša izjūta teikt tēvreizi tieši tur, kur pēc baznīcas

tradicijas Jēzus pats to ir mācījis.

Ja arī šai rakstā esmu uzsvēris triju svētvietu īpašu svētību,

tās nebūtnav vienīgās vietas, kur svētceļnieks var ko mācīties

un arī ko izjust. Tā, piemēram, atsevišķi svētceļnieki savā no-

vērtējumā augsti izcēluši apciemojumu Betlēmē, kura laikā

Kristus Piedzimšanas alā visās trijās reizēs dziedājām pa Zie-

mas svētku dziesmai. Citiem atkal ļoti paticis brauciens kuģnT

pāri Galilejas ezeram—īpaši tas brīdis, kad kuģīša motors ap-

stādināts, lai, modernās dzīves trokšņu netraucēti, svētceļnieki

varētu uzklausīt vienuno stāstiem, kas saistās ar šo vietu Kris-

tus zemes dzīves gaitās.
Dažādi un pat pretišķīgi ir dalībnieku iespaidi, staigājot pa

Via Dolorosa—Kristus ciešanu ceļu. Liela daļa pirms svētce-

ļojuma ir iedomājušies šo gājienu kā tādu mierīgu, svētsvinī-

gupastaigu. Bet tas tā nav. Via Dolorosa ielā ir daudz veika-

lu, un veikalnieki bieži cenšas savos veikalos ievilināt garām-

gājējus. Visapkārt ir liela burzma un skaļa kņada. Šī nu ir

vilšanās, kas iespaido svētceļnieka izjūtas. lelas galā ir Svētā

kapa baznīca, kurā dominē gan katoļu, gan arī pareizticīgo

elementi, kas protestantiem ir pasveši. Un tomēr—arīpa Via

Dolorosa ielu ejot, kā arīpašā kapa baznīcā—vairākiem mū-

su svētceļniekiem ir bijuši reliģiski pārdzīvojumi.
Raksta beigās gribu atbildēt uz kādu eventuālu jautājumu:

vai šāda veida svētceļojumi tiks plānoti arī nākotnē? — Ceru,
ka svētceļojumu organizēšanu varēšu turpināt. Jaarī no sirds

vēlos atgriezties atpakaļ Bībeles galvenajā zemē—Israēlā,

man ir arī liela interese ilgāk uzkavēties Grieķijā, lai, pievie-

nojot vēl klāt Turciju, ilgāk varētupastaigāt arīpa Pāvila pē-
dām. Lasītāji, kurus interesētu šāda veida svētceļojumi tuvā-

kos gados, lūgti man rakstīt (4025 Chovven Ave. S., Minnea-

polis, MN 55410), lai nākotnēieinteresētām personām es va-

rētu piesūtīt attiecīgo informāciju.



53

KARISMATISKĀKUSTĪBA

ZIEMEĻAMERIKĀ

Viena no garīgajām kustībām, kas pēdējos gadu desmitos

ļoti strauji gājusi plašumā, sevišķi Ziemeļamerikā, ir karis-

matiskā kustība. Kad pašiem šīs kustības vadoņiem jautāts

par cēloņiem šādai neparastai augšanai, atbilde bijusi, ka

straujo kustības pieaugumu veicinājuši vairāki faktori, kā:

Orala Roberta evaņģelizācijas un dziedināšanas kampaņas,
Pilna evaņģēlija tirgotāju-rūpnieku (Business Men's) sadrau-

dzības organizācijas rašanās un izveidošanās, septiņu simtu

televīzijas klubs, tāpat PTL (Praise the Lord—slavē to Kun-

gu) klubs un arī Vasarsvētku draudžu evaņģelizācijas deg-

sme. Tā kā šie tiek minēti kā galvenie faktori, tad pie tiem

mazliet apstāsimies.

Vispirms, ko nozīmē pats vārds ~karismatiskā kustība"?

Vārds ~karisma" jaunākajā labi pazīstamajā Vebstera(Web-

ster) vārdnīcā ir izskaidrots ar grieķu pamatizcelsmi, (caris-

ma—favor, gift) kā ~sevišķs spēks (power) dots kādam kris-

tietim caur Svēto Garu draudzei par labu". No praktiskās

pieredzes zinām, ka karismatiskie ļaudis lielu vērību pievērš
ticības dziedināšanām, kā arī runāšanai svešās mēlēs, kuras

iesākums kādas personas dzīvē tiek apzīmēts par ~kristību

Svētajā Garā".

Runājot par sākumā minēto pirmo faktoru karismatiskās

kustības augšanā—Orala Roberta darbību, šķiet, tā labi pa-

zīstama arī mums latviešiem. Viņa televīzijas raidījumus ir

skatījušies un klausījušies, droši vien, vairums mūsu Ziemeļ-
amerikā dzīvojošie tautieši. Orala Roberta universitāte ir jau

slavena, un to beiguši arī vairāki latvieši. Tur ir stingra kris-

tīgā un morālā audzināšana, kas protams trūkst parastajās
universitātēs. Atminos vēl O. Robertu no piecdesmitajiem

gadiem, kad viņš pašos savos spēka gados Toronto pilsētā

plašā teltī turēja savas evaņģelizācijas-dziedināšanas sapulces.

Viņa svētruna bija ļoti iespaidīga, un kāds paziņa man iemi-

nējās: ~Šis vīrs runā vēl spēcīgāk par Biliju Greimu". O. Ro-

berta slimnīca, kurā tiek iegādāta vismodernākā medicīniskā

aparatūra, liecina, ka šis vīrs ne tikai tic Dieva dziedināšanas
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spēkam, bet ir pārliecināts, ka viss lielais medicīnas zinātnes

progress nācis ar Dieva ziņu un gādību.

Otrais minētais faktors kustības straujajā augšanā ir Pilna

evaņģēlija tirgotāju-rūpnieku internacionālā sadraudzības

organizācija (Full Gospel Business Men's Fellovvship Inter-

nacional — FGBMFI). Ar šo organizāciju katrs viens var ļo-
ti labi iepazīties, izlasot organizācijas dibinātāja Dēmosa Ša-

kāriana (Demos Shakarian) autobiogrāfisko grāmatu ~The

Happiest People on Earth" (Laimīgākie ļaudis virszemes),

kas ir ļoti saistīga un interesanta grāmata. D. Šakārians pēc

tautības ir armēnis, un viņa grāmatāstarp citu aprakstīts arī,

kā turki izdarīja savas masu slepkavības ar armēņiem. Dē-

mosa vectēvs jau 1905.gadā ar visu ģimeni ieceļojis ASV, ap-

mezdamies Kalifornijā. Jau viņa vectēvs piederējis pie va-

sarsvētku (pentekostu) draudzes, tāpat Dēmosa tēvs Tzaks,

kā arī Dēmos pats ar visu savu ģimeni. Pēc savas nodarbo-

šanās viņi izveidojušies par lopkopjiem un Dēmosa tēvam

Tzakam jau 1926. gadā piederējis ganāmpulks ar 1000 slau-

camāmgovīm.

Kas D. Šakārianam licis sākt domātpar nopietnu garīgo

darbu, bijuši divi praviešojumi pilnīgi neatkarīgi viens no ot-

ra, bet saturā līdzīgi, kurus viņš dzirdējis 1937. gadā. Kāds

norvēģu krāsotājs, kas krāsojis viņa māju, vienu vakaru pēk-

šņi pravietiski paziņojis: ~Savu prātu pievērs Dieva lietām.

Kad tu ieradīsies pilsētā, tās vārti tev atdarīsies, un tu runāsi

par svētām lietām ar valstu galvām visā pasaulē". Dažas die-

nas vēlāk Dēmos, negaidīta impulsa vadīts, iegājis kādā sve-

šā dievkalpojumā, kur, atsaucoties aicinājumam, kopā ar

vairākām citām personām izgājis priekšā pie altāra. Mācītājs

katram atsevišķi no viņiem uzlicis rokas un teicis kādus svē-

tības vārdus. Nonākot pie viņa, garīdznieks negaidot skaļā
balsī atkārtojis gandrīz tos pašus vārdus, ko sacījis norvēģu

krāsotājs. Dēmos domīgs devies uz mājām. Vēlāk viņam

prātā nākuši arī vārdi, ko vēl Armēnijā sacījis kāds pravie-

šotājs zēns: ~Nāks atkal vajāšanas, daudzi tiks nonāvēti, bet

tie armēņi, kas aizbēgs uz ASV, tiks svētīti un būs tautām par

svētību."Par šīm atklāsmēm domājot, D. Šakārians kopā ar

savu laulāto draudzeni iesācis garīgo darbu, kas, pēc vairā-

kām sākuma neveiksmēm, pamazām sācis plaukt, līdz bei-
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dzot, caur neapšaubāmu Dieva svētību, dažos gadu desmitos

izaudzis par to grandiozo organizāciju — FGBMFI —, kurai

ir tūkstošām nodaļas visos pasaules kontinentos ar miljo-
niem biedru.

Septiņu simtu klubs (700 club) ir ikdienas kristīgās televī-

zijas raidījumu organizācija, ko nodibināja Pats Robertsons

(Pat Robertson). Viņš bija pionieris šinī laukā, jo pirms vi-

ņa vēl neviens cits šādus ikdienas raidījumus nebija sniedzis.

Augstākā mērā interesanta ir P. Robertsona sarakstītā grā-

mata ~Shout it from the Housetops" (Sauciet to no jum-

tiem), kurā viņš pastāsta savus piedzīvojumus un arī to, kā

iesākts grūtais pioniera darbs kristīgajos ikdienas televīzijas

raidījumos. Pata tēvs bija ievērojams senātors ASV senātā.

P. Robertsons pats bija ieguvis jurispudences grādu slavena-

jā Jēlas (Yale) universitātē, beidzis arī militāru skolu un bijis
virsnieks Korejas karā. Formāli piederēdams baptistu drau-

dzei, viņš tomēr iekšēji nejūties laimīgs un apmierināts. Ne-

parasta, bet nopietna saruna ar holandiešu evaņģēlistu Kor-

nēliju Vanderbregenu viņu vedusi pie dvēseles miera un pestī-

šanas apziņas.

Pagāja tomēr vairāki gadi līdz Dieva brīnišķīgajā vadībā

P. Robertsons saņēma iedvesmu un 1960. gadā Virdžinijā

nopirka televīzijas raidāmo staciju, būdams pilnīgi bez lī-

dzekļiem, vienīgi uzticēdamies Dieva vadīdamai rokai. Tad

sākās viņa pioniera darbs ar ikdienas kristīgiem raidījumiem,
kuros tika sludināta evaņģēlija vēsts un sniegtas daudzas lie-

cības par ticīgo ļaužu pārdzīvojumiem, atgriešanos no grē-

kiem, pārbaudījumiem, slimībām, dziedināšanām, kristību

Svētajā Garā un Dieva Gara vadību šo ļaužu dzīvē.

PTL kluba vadītājs Džims Bekers (Jim Bakker) ar savu

dzīves biedri Tamiju (Tammy) 1965. gadā iestājās Pata Ro-

bertsona organizācijā kā kristīgās televīzijas līdzstrādnieki

un tur guva labu pieredzi un praksi šinī darbalaukā. Dž. Be-

kers savus piedzīvojumus ir aprakstījis grāmatā ~Move that

Mountain" (Pārvieto to kalnu). Pēc septiņu gadu nostrādā-

šanas kopā ar P. Robertsonu Dž. Bekers saņēmis savā sirdī

Dieva mājienu, ka viņam 700 klubs ir jāatstāj. To viņš ar

dzīves biedri Tamiju arī izdarījis. Kādu laiciņu bijusi neziņa
ko tālāk darīt, bet tad 1973. gadā viņi iesākuši paši sava PTL



Augšā pa kr.: 700 kluba ikdienas

televīzijas raidījumu vadītājs Pats

Robertsons ar dzīvesbiedri.

Augšā pa labi: Kanādas 100 Hunt-

ley Str. ikdienas televīzijas raidīju-

muvad. Dāvids Meinss (Mainse).

Blakus: Reks Hambarda (Rex

Humbard) evaņģelizāc. sapulce.

Apakšā: Pilna Evaņģelija tirgotā-

ju-rūpnieku sadraudzības sanāk-

sme(FGBMF).
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kluba darbību. Ar Septiņu simtu klubā iegūto praksi viņi sa-

mērā ātri kāpa uz augšu. Džims Bekers bija mantojis arī la-

bu pieredzi līdzekļu vākšanas kampaņās, kur viņu pat aici-

nāja palīgā citi garīgās televīzijas programmu raidītāji. Tā

nedaudzgados PTL klubs jau bija aizsniedzis P. Robertsona

televīzijas klausītāju/skatītāju aptuvenaskaita lielumu.

Jāatzīmē arī, ka abi šie ikdienas kristīgās televīzijas raidī-

jumu klubi drīz vien sāka interesēties par savu programmu

pārskaņošanu citās valodās, lai tās noraidītu arī ārzemju

raidstacijas. Protams to darīja arī tādas kristīgo televīziju

organizācijas, kas pārraidīja savas programmas tikai vienu

reizi nedēļā. Kā viens no pirmajiem ārzemju raidstaciju iz-

mantotājiem liekas būs bijis Reks Hambards(Rex Humbard),

kura raidījumus portugāļu valodā Brazilijā skatījāmies un

klausījāmies, kad par abiem ikdienas raidītāju klubiem vēl

neko nedzirdējām un nezinājām. Ja nemaldos, tas bija PTL

klubs, kas šo kristīgās televīzijas „eksportēšanu" uz ārzemēm

kādā raidījumā motivēja šādi: ~Amerika līdz šim televīzijas

un filmu laukā lielā mērā ir ekportējusi pornogrāfiju un ne-

morālu dzīvi; ir pienācis laiks parādīt pasaulei, ka Amerikas

kontinentā ir arī cildenākas lietas, un ir ļaudis, kas ir gatavi
upurēties, lai ar televīzijas palīdzību arīcitas tautas vestu pie

dzīvā Dieva." Vēl nesen PTL kluba raidījumā bija ziņojums,
ka viņi jau gatavo un atbalsta kristīgās televīzijas program-

mas kādās 40 valstīs.

Šeit vēl būtu jāpaskaidro, ka bez ikdienas kristīgās televī-

zijas raidījumiem, tādus, ko varētuapzīmēt par ~karismatisk-

ajiem", izdara vēl daudzas organizācijas ASV. Pazīstamā-

kās no tām ir jau minētās Reksa Hambardaun Orala Roberta

vadītās. Bez tām lielu popularitāti pēdējos gados ieguvis arī

Džimijs Svagarts (Jimmy Svvagart). Galupa pēdējā aptaujā
karismatisko raidījumu vidū Dž. Svagartam izrādījies vislie-

lākais klausītāju /skatītāju pulks. Labi pazīstams ir arī jūdu

tautības evaņģēlists Morris Cerullo, kas sarakstījis arī vairā-

kas celsmīgas, nopietnas grāmatas. Kanādā visiem labi pa-

zīstams ir Dāvids Meinss (Mainse) ar saviem 100 Huntlev

Street raidījumiem. Viņam pagaidām šinī ziemeļu zemē nav

konkurentu. Viņa ikdienas kristīgās televīzijas raidījumus ar

sajūsmu klausās arī daudzi Toronto latvieši. D. Meinss ir zi-
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nāmā mērā nekronēts ķēniņš" Kanādas garīgās televīzijas

laukā, un ar viņu rēķinās valdības izvirzītā komiteja, kurai

uzticēta televīzijas raidījumu regulēšana.

Kas attiecas uz vasarsvētku (pentekostu) draudzēm, tad tās

ir visā pasaulē pazīstamas kā ļoti sirsnīgas un degsmes pilnas
draudzes evaņģelizācijas darba laukā. Tie ir ļaudis, kuriem

rūp pazudušo dvēseļu glābšana visumā vairāk nekā jebkuras

citas denominācijas ļaudīm. ASV šīm draudzēm piederīgie,
kaut zem dažādiem nosaukumiem, ir vairāki miljoni. Kas

bieži noskaņo pasaules ļaudis pret šīm draudzēm, ir viņu ska-

ļās lūgšanas sanāksmes, jo viņi savās lūgšanas sanāksmēs pa-

rasti lūdz skaļi un visi reizē, izņemot ja kādam ir kāda atklās-

me, tad pārējie apklust un noklausās atklāsmi. Dievkalpoju-

mos nozīmīgs faktors šīm draudzēm ir tas, ka viņi lielu vērī-

bu piegriež ticīgo cilvēku liecībām. Un jāsaka, ka uz ienācē-

jiem no ārpuses un arī uz draudzes locekļiem līdzi atnākušiem

paziņām un draugiem, šīs liecības nereti atstāj svētīgu, pozi-

tīvu iespaidu. Vasarsvētku draudzēs bieži rīko arī speciālas
dziedināšanas sanāksmes, uz kurām aicina slimos, lai par

tiem aizlūgtu un tie saņemtu dziedināšanuno Dieva. Tāpat
visumā vasarsvētku draudzēs valda uzskats, ka Sv. Gara sa-

ņemšana notiek ar Jaunajā Derībā minēto līdzi ejošo zīmi —

runāšanu svešā mēlē. Tomēr runāšana svešā mēlē bieži vien

tiek atstāta privātai, iekšējai celsmei, kā to var noprast arī no

apustuļa Pāvila rīcības (1. Korint. 14:18,19). Vasarsvētku

draudzes cenšas turēties arī pie apust. Pāvila norādījuma, lai

mēlēs runātājiem būtu izskaidrotāji (1. Korint. 14:27,28).
Pirms tuvāk apstājos pie Galupa sabiedriskās domu pētī-

šanas un aptaujas datiem par karismatisko kustību, nevaru

paiet garām vēl kādam faktoram, kas neapšaubāmi ir veici-

nājis šīs kustības augšanu un izplatīšanos. Un šis faktors ir

Dienvidafrikas vasarsvētku draudžu darbinieks Dāvids dv

Plessis (Dāvid dv Plessis). Arī viņš ir sarakstījis grāmatu ar

autobiogrāfisku raksturu, kuras nosaukums ir: ~A Man

Called Mr. Pentecost" (Kāds vīrs, kas nosaukts par Mr. Pen-

tekost). Protams, šis vīrs nav neviens cits, ka pats autors.

Gadiem ejot šādu pievārdu viņš ir dabūjis un nav baidījies to

likt par savas grāmatas nosaukumu. Kad D. dv Plessis bijis

Apustuliskās ticības misijas (Apostolic Faith Mission) ģene-
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rālsekretārs, kādu dienu 1936. gadā Johanesburgā, Misijas

birojā pēkšņi ienācis ap 70 gadu vecais, staltais, sirmiem ma-

tiem rotātais, britu evaņģēlists Smits Viglesvorts (Smith

Wigglesworth), uzlicis viņam rokas uz pleciem un pravietiskā
balsī nodevis atklāsmi, ko viņš (Sm. Vig.) saņēmis no Dieva.

Tā kā visa D. dv Plessis grāmata ir par šīs atklāsmes piepildī-

šanos, un šī atklāsme minēta pašā grāmatas sākumā, tad gri-
bu šo atklāsmi šeit atzīmēt. Un tā ir šāda:

~Es esmu sūtīts no tā Kunga sacīt tev, ko Viņš man šorīt

rādīja. Pāri vecajām denominācijām nāks atmoda, kas pār-

spēs visu, ko zinām no līdzšinējās vēstures—lietas, kas pagāt-

nē nav notikušas, notiks. Tās pārspēs pašreizējo divdesmitā

gadu simta vasarsvētku draudžu atmodu, pret kuru ir noska-

ņota tradicionālābaznīca. Bet šī jaunā svētība baznīcām būs

pieņemama, un tās apsveiks jauno vēsti un sasniegs to, ko va-

sarsvētku draudzes vēl nav sasniegušas. Tu redzēsi šo jauno
darbu pieaugam līdz tādāmdimensijām, ka vasarsvētku drau-

džu kustība liksies niecīga, salīdzinot ar to, ko Dievs darīs ar

vecajām baznīcām. Notiks ārkārtīgi ļaužu saplūdumi, tādi,
kādus neesam vēl redzējuši, un lieli baznīcu vadoņi mainīs sa-

vu nostāju un pieņems ne tikai vēsti, bet arīpašu svētību. Tas

Kungs man sacīja, lai es tevi brīdinu, ka Viņš lietos tevi šinī

jaunajā kustībā. Tev būs tajā ļoti svarīga vieta. Vēl pēdējais

vārds, ko tas Kungs man lika tev dot. Viss ko Viņš no tevis

sagaida ir, lai tu būtu pazemīgs un uzticīgs visos apstākļos.

Ja tu tāds paliksi, tu piedzīvosi visu piepildāmies." Tad sir-

mais vīrs nolieca savu galvu un sacīja: ~Kungs, es esmu no-

devis šim jaunajam cilvēkam vēsti par to, ko Tu esi nolēmis

darīt. Un tagad, Kungs, svētī viņu un dari viņu gatavu; dod

viņam labu veselību, tā lai tas viss notiktu. Āmen." To pa-

sacījis, viņš noņēma savas rokas no Dāvida pleciem, apgrie-

zās un taisnā ceļā devās pa durvīm ārā, tās klusi aizverot.

~Es paliku kādubrīdi sastindzis stāvot..." saka D. dvPiesis.

Savā grāmatā viņš apraksta, kā Dievs viņam pamazām pa-

vēris durvis uz visaugstākajām pasaules baznīcu organizāci-

jām un to vadoņiem. Visur viņš aicināts, lai iepazīstinātu ga-

rīdzniekus un baznīcu vadītājus ar praktisko pusi Svētā Gara

saņemšanā un vadībā. Viņš runājis uz simtiem katoļu bīska-

pu, uz simtiem un tūkstošiem protestantu garīdznieku no vis-
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dažādākām denominācijām. Viņš aicināts eukumeniskajā

Pasaules baznīcu padomē, un viņš aicināts arī Vatikānā, lai

tiktos ar pašu pāvestu. Neaizmirstams bijis brīdis, kad D. dv

Plessis atradies Sv. Pētera katedrālē Romā, kas bijusi pildīta

ar 20.000 katoļu karismatiskajiem ļaudīm, kas paceltām ro-

kām (sevišķs pacilātības žests karismatiskajiem ļaudīm) un

Allelūja saucieniem sagaidījuši pāvesta Pāvila VI ienākšanu.

Pāvests plašajai audiencei starp citu sacījis: ~Šis ir mūsu va-

sarsvētku ziņojums, par jaunu iekšēju dzīvi, kas iedzīvināta

ar Dieva un Viņa spēka klātbūtni."

Dāvida dv Plessis darbība zināmā mērā visgaišāk izsaka

karismatiskās kustības būtību. Untā ir: vasarsvētku draudžu

pārliecību par Sv. Gara darbošanos ticīgos ļaudīs, ienest un

izplatīt visās kristīgās denominācijās, lai Sv. Gara darbība,

kā par to rakstīts Apustuļu darbos, vairs nebūtuvienas deno-

minācijās monopols, bet tā būtu iedzīvināta visās kristīgās

draudzēs. Galvenie elementi, kas tiek uzsvērti, ir kristība Svē-

tajā Garā, parasti ar līdzejošo zīmi—runāšanu svešā mēlē,

tadarī dziedināšanas ar ticības un lūgšanas palīdzību, un vēl

arī lūgšana ar gavēšanu. Lūgšana, dažreiz ar gavēšanu, ir

veids, ar kuru aizsniedzama piepildīšana ar Sv. Garu. Visu-

mā tas faktors, kas cilvēkus pievērš šai kustībai, ir karisma-

tisko ļaužu degsme, sirsnība, mīlestība, gaišais prieks un pa-

cilātība viņu sanāksmēs, televīzijas raidījumos un arī perso-

niskā satiksmē ar citiem cilvēkiem. Dievs lieto un var lietot

šos ļaudis tāpēc, ka viņi ir čakli Debesu valstības lietās. Vai-

rums citu kristiešu ir pasīvi un bez sevišķas patikas pūlēties

citus mantotDieva valstībai. Ne tākarismatiskie ļaudis, viņu
sirdis deg gaišās ilgās liecināt citiem par Jēzu Kristu kā savu

personīgoPestītāju un vest arī citus šinī svētīgajā stāvoklī.

Nevaram sacīt, ka karismatiskie ļaudis būtu vienīgie, kas

no sirds cenšas mantot pasaules ceļos klīstošos ļaudis Jēzum

Kristum. Tādi ļaudis ir arī sastopami ārpus šīs kustības, se-

višķi evaņģēlisko kristiešu aprindās, ka uzsver jaunpiedzim-

šanas nepieciešamību (Jāņ. cv. 3:3) un Sv. Gara vadību ticīgā

cilvēka dzīvē. Piem. liela daļa no tiem, kas atgriežas Bilija

Greima vai citu nopietnu evaņģēlistu vai draudžu mācītāju

sapulcēs, arī sajūt vēlēšanos, degsmi un prieku citus vest tu-

vāki Dievam. Atšķirība starp šādām personām un karisma-
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tiskajiem ļaudīm būs maza, varbūt dažos gadījumos tikai Sv.

Gara kristības izpratnē.
Pieskaroties jautājumam par karismatiskās kustības izpla-

tību, sevišķi ASV, jāsaka, ka lielu skaidrību ienesa kāds

raksts, kas bija ievietots nopietnajā evaņģēliskās kristietības

žurnālā ~Christianity Today" (kristiānisms šodien). 1980. g.

22. februāranumurātur parādījās raksts ar nosaukumu ~The
Charismatics Among us" (karismatiķi starp mums). Tur bija
analizēta šī paša žurnāla ierosinātā Galupa (Gallup) aptauja

attiecībā uz karismatiskās kustības izplatību. Galupa aptau-

jas jau ir labi pazīstamas ar visumā īstenībai tuvu stāvošiem

skaitļiem. Pēc minētās aptaujas datiem, karismatiskā kustī-

ba ar tanī ieskaitītiem vasarsvētku draudžu piederīgiem ASV

apvieno pavisam 29 miljonus amerikāņu. No šiem 29 miljo-
niem 25% ir katoļi, 21% ir baptisti, B%—metodisti, 6%—

luterāņi, 4%—prezbiterāņi un 36% visas pārējās denominā-

cijas, ieskaitot vasarsvētku draudzes. Tas nozīmē, ka ASV

visās denominācijās ir apm. 18 līdz 21% karismatiķi. Katoļu
baznīcai piederīgo vidū ir 7,25 miljoni karismatiskie ļaudis,

baptistu vidū—6,o9 milj. k. ļ., metodistu vidū—2,32 milj. k.

ļ., luterāņu vidū—l,74 milj. k. ļ., presbiterāņu vidū—1,16

milj. k. ļ. un vasarsvētku un pārējo denomināciju vidū ir at-

likušie 10,44 milj. karismatiskie ļaudis. Tā tad no visiem

amerikāņu pieaugušajiem apm. 19% uzskata sevi par piederī-

giem karismatiskai kustībai vai vasarsvētku draudzēm. Lūk,

tik plaši jau ir izplatījusies šī kustība rietumu pasaules vado-

šajā valstī—ASV.

Žurnāls Chr. Today intervējis arī vairāku denomināciju
vadošās personas, jautājot, kā izskaidrot karismatiskās kus-

tības lielo pieaugumu. Viens atbildējis: ~Karismatiskā kustī-

ba aizpilda to emocionālo tukšumu, kas Amerikas kristiānis-

mā radies ar liberālisma vairošanos." Otrs—,,Ļaudis grib

piedzīvot Dievu, ne tikai zināt, ka Viņš eksistē. Karismatiskā

kustība varējusi parādīt, ka Dievs ne tikai ir, bet Viņš mūē un

rūpējas par cilvēku." Trešais—,,Ļaudis vienkārši vairs ne-

jūtas apmierināti savā agrākajā draudzes atmosfērā."

Mūs varētu interesēt arī tas, kādu iespaidu karismatiskā

kustība atstāj uz cilvēka morālo dzīvi. Chr. Today pieskaras
arī šai sfairai, atzīmējot ļaužu nostāju tādās lietās kā: alkoho-
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la lietošanā, seksuālās attiecībās pirms laulībām, dievkalpo-

jumu apmeklēšanā, regulārā Bībeles lasīšanā v.c. Izrādās, ka

sevišķi pozitīva nostāja šajos jautājumos ir tiem karismatis-

kajiem ļaudīm, kas runā svešās mēlēs. Starp tiem ir viszemā-

kais procents alkohola lietotāju un tādu, kas pieļauj seksuālās

attiecības pirms laulībām. Nootras puses, tie pieder pie čak-

lākiem dievkalpojumu apmeklētājiem un lielākiem Bībeles la-

sītājiem.

Šeit tā tad atklājās praktiskās morālās dzīves lielā svētība.

Mūsu laikmetā, kur alkohols satiksmes nelaimēs vien noga-

lina tūkstošiem cilvēku, un seksuālā izvirtība jau pieņem epi-
dēmiskus apmērus, karismatiskās kustības radikālākais

spārns, blakus fundamentāli evaņģēliskajiem ļaudīm, rāda

gaišāko priekšzīmi ārā no morālās pagrimšanas bezdibeņa.
Noslēdzot šo īso apskatu, gribas piebalsot kādam evaņģē-

liskam domātājam, kurš, novērtēdams atzinīgi karismatisko

kustību, raksta: ~Mums nevajag jaunas doktrinas, bet jaunu
dinamismu. Mums nevajag ļoti daudz izglītības, bet gan vai-

rāk dzīvības un spēka. Mums vajadzīga Gara kustība, kas

mūs piepilda un mūsu pārliecību aizdedzina ar Dieva uguni."

Tāpat liekas patiesība anglikāņu bīskapam Leslijam Ņubegi-

nam (Leslie Nevvbigin), kurš vēsturiskajā Kristus draudzē sa-

skata 3 galvenās straumes: 1) katoliskā, 2) protestantiskā un

3) pentekostālā jeb vasarsvētku straume. A. Arajs
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Andrejs Brūveris

TICĪGO STĀVOKLIS PADOMJU SAVIENĪBĀ

Nevienam tas vairs nav noslēpums un to zina visa pasaule, ka

ticīgie Padomju Savienībā tiek vajāti dažādos veidos—ares-

tēti, tiesāti, izsūtīti un pat nonāvēti. Padomju Savienībā tiek

vajāti dažādu ticības šķiru pārstāvji, no kristiešiem sākot un

ar budistiem beidzot. Mēs galvenam kārtām, pieskārsimies
kristiešu vajāšanām. Paceļas jautājums, kas ir tas faktors,

kas izraisa kristiešu vajāšanas Padomju Savienībā? Pats sva-

rīgākais iemesls—valsts iekārta dibināta uz ateisma pama-

tiem, sekojot Marksa—Engelsa utopiskām teorijām, tā izvei-

dojot ~ateisma reliģiju", kura balstās uz Marksa—Engelsa

rakstiem, tāpat kā kristieši balstās uz Svētiem rakstiem jeb
Bībeli.

Otrkārt—Padomju Savienībā visa valsts vara ir vienas par-

tijas rokās, kura sevi dēvē par ~komunistu partiju", bet kur

īstenībā ir zudusi katra jēga par komunismu un kuru parei-
zāki būtu jānosauc par ~ateistu partiju". Tie visi ir ateisti

un šajā partijā nevar sastāvēt neviens ticīgais, bet vienīgi ate-

isti. Tā kā nav vairāk nevienas citas partijas, kas varētu no-

stāties opozīcijā, tad ~ateistu partija" dara visu, ko tā vēlas

un nežēlīgi izrēķinās ar katru, kas nostājas pret ateistu domā-

šanas veidu. Un tā kā kristiešu domāšanas veids, viņu iekšē-

jās būtības dēļ, ir diametrāli pretējs ateistu domāšanas vei-

dam un dzīves uzskatiem, tad tas arī ir iemesls viņu vajā-
šanām.

Nepievedīšu šeit konkrētus piemērus par ticīgo upuriem,
kas krituši no ateistu rokas, jo ja šie upuri ir lieli jau parasto

cilvēku—opozicionāru vidū, kuru morāle atļāva arī liekuļot

un piemēroties ateismam, cik lieliem šiem upuriem tad gan

jābūt kristiešu starpā, kuri varonīgi nostājās pret ateismu?

(Tas, ko apraksta bij. komunists, tagad ticīgais—Aleksandrs

Solžeņīcins, savā darbā ~Gulaga Archipelāgs", ir tikai, var-

būt, simtā daļa no tā, kas noticis kopsummā, visā Pad. Sa-

vienības pārvaldītā territorijā, tās valdīšanas laikā.) Domā-

jot par ticīgo vajāšanām Padomju Savienībā, ko izsauc val-

došais ateisms, un ticīgo protestu pret ateismu, paceļas vēl

kāds cits svarīgs jautājums: Vai tas ir pareizi, ka ticīgie pro-
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testē pret bezdievīgo varu, kura viņus vajā, un dara zināmus

bezdievju darbus arī ārpus Padomju Savienības robežām?

Daži domā, ka šāda ticīgo rīcība itkā jau robežojas ar poli-
tisku rīcību un nav kristieša cienīga? Kristus esot sacījis:

~Jūs tiksit vajāti mana vārda dēļ". Un: ~Pasaulē jums būs

bēdas..." Tāpat apustulis Pāvils sacījis: ~Esiet paklausīgi
valdībām un varām..." u.t.t. Lai šo jautājumu varētu parei-
zi atrisināt, mums būtu jāapskata vajāšanas dažādos vēstu-

res posmos.

Neapskatīsim kristiešu vajāšanas visos laikos, bet divos

vēstures posmos un tos salīdzināsim—kristiešu vajāšanas Ro-

mas ķeizaru laikos līdz Konstantīnam Lielajam un Padomju
Savienībā. Katram zināms, ka lielajās kristiešu vajāšanās,

sevišķi Romas ķeizaru Nērona, Trajāna un Diokleciāna lai-

kā, kristieši bija pilnīgi beztiesīgi un viņu labā netika izdots

neviens likums. Viņu vienīgā iespēja paglābties no nāves, bi-

ja bēgt un slēpties katakombās—kapsētā, jo romieši savu ie-

naidnieku kapsētā nevajāja. Visas pasaules kulturālās tautas

ir nosodījušas kristiešu vajāšanu laikus kā mežonības kaln-

galus. Vislabāk šie vēsturiskie notikumi, kas liek nodrebēt

un arī apbrīnot kristiešu varonību, iezīmējas no attāluma, no

pagājušās vēsturiskās distances. Un pasaulē, laikam gan, ne-

atradīsim cilvēku, kurš savam bērnam būtu devis Romas ķei-

zara Nērona vārdu, bet savam sunim gan! Toreiz kristietim

nebija nekādas nozīmes izteikt protestu pret mežonīgiem Ro-

mas likumiem, attiecībā pret kistiešiem, bet viņam atlika vie-

nīgi ņemt vērā Kristus padomu: ~Kad tie jūs vajā šinī pilsētā,
tad bēdziet uz citu..."

Pavisam cits stāvoklis ir Padomju Savienībā. Tur revolū-

cijas sākumā tika izdoti humāni likumi, attiecībā pret ticī-

giem. Tā kā īsi pirms revolūcijas Krievijā kristīgās ticības

stāvoklis bija uz ļoti zemas pakāpes (to pierāda arī Ļeva Tol-

stoja izstāšanās no Pareizticīgās baznīcas) un Ortodoksā

valsts baznīca pat sāka mežonīgi vajāt patiesos, atdzimušos

kristiešus, jeb tā sauktos sektantus—stundistus, kurus izsū-

tīja uz tāliem apgabaliem smagos katorgas darbos, liekot tiem

kājām noiet milzīgus attālumus, tad revolūcijas taisītājiem

bija ļoti izdevīgs moments, lai sakūdītu tautu pret pastāvošo

iekārtu. Bez tam katram bija redzams arī lielais kontrasts,
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kādā bagātībā un izlaidībā dzīvoja augstmaņi un kādā naba-

dzībā atradās tauta. Vislielākās patieso kristiešu vajāšanas

notika Svētās Sinodes galvenā prokurora Pobedonosceva lai-

kā, kurš solījās iznīcināt visus atkritējus no Ortodoksās valsts

baznīcas. Noziegums jau skaitījās sapulcēšanās, lai kopīgi
iztirzātu Sv. rakstus un brīva lūgšana, kas atšķīrās no paras-

tās pātaru skaitīšanas. Bet, lūk, revolūcijas taisītāji solīja
baznīcas atdalīšanu no valsts, pilnīgu sirdsapziņas brīvību un

mantas vienlīdzību. Tas taču bija tas, ko tauta patiesi vēlē-

jās! Cik lielā garīgā tumsā tika turēta tauta, kurai netika slu-

dināts Kristus evaņģēlijs, bet tā tika barota ar valdošās baznī-

cas rituāliem, misticismu un spožām procesijām, pierāda

prof. V. M. Marcinkovska atstāstītais piedzīvojums revolū-

cijas sākumā. Viņš bija atdzimis kristietis un noturēja sāku-

mā publiskas, garīga satura lekcijas (sākumā tas tika atļauts)
daudzās Krievijas pilsētās un tika izsaukts uz publisku dispu-

tu ar pašu boļševiku pirmo izglītības ministru Lunačarski.

(Šāda iespēja nepastāvēja ilgi, un prof. V. M. Marcinkovskis

tika apcietināts un beidzot izsūtīts no Pad. Savienības.)
Kādā gadījumā, braukdams ļoti pārpildītā vilcienā un pār-

maiņus ar citiem turēdams priekšā izsistam logam kādu ap-

ģērba gabalu, viņš dzirdējis, ka kāds boļševiku karavīrs lie-

lījies ar saviem briesmu darbiem, ko tas pastrādājis revolūci-

jas dienās. Prof. Marcinkovskis nevarējis to izturēt un jau-

tājis jaunajam karotājam: ~Vai tad evaņģēlijs tā māca?"

Tas drusku nokaunējies atbildējis: ~Vai tad mēs zinām, kas

tur ir rakstīts? Mēs tikai evaņģēlija vākus esam bučojuši!"
Tāds bija stāvoklis pirmsrevolūcijas Krievijā, kas sagatavoja

ceļu bezdievīgajam komūnismam.

Grāfs Korfs, kas ieņēma augstu stāvokli Cara galmā un tā-

pat pulkvedis Paškovs, bija patiesi kristieši un daudz darīja
Dieva valstības darbā, gan sludinādami, gan iespiezdami Sv.

rakstus un tos izplatīdami tautā. Tie uz Ortodoksās baznīcas

pieprasījuma tika no Cara izsūtīti no Krievijas, jo Cars skai-

tījās valsts baznīcas galva. Tā īstenībā Pareizticīgā baznīca

nozāģēja to zaru, uz kura sēdēja. Tauta ilgodamās pēc ne-

pieciešamām reformām, tāpēc noticēja boļševiku solījumiem

par ticības brīvību, brālību un vienlīdzību. Kad tie bija sa-

grābuši varu, Ļeņins, sekodams Amerikas priekšzīmei, tie-



Augšā: Bilde, kas simbolizē Maskavu, komūnis-

tu varas galvenocentru mūsdienu pasaulē.

Blakus: Pēteris Rumačiks, Dedovskas (tuvu

Maskavai) baptistu draudzes mācītājs, kas jau

četras reizes iepriekš bijis tiesāts savas reliģiskas

pārliecības dēļ, atkal apcietināts 1980. g. augus-

tā un notiesāts uz 5 gadiemspaidu darbos.

Apakšā: Poļu armijas daļa, kas palīdz apspiest

demonstrācijas, kurās izpaužas poļu tautas alkas

pēc brīvības.
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šām izdeva dekrētu par ticības un sirdsapziņas brīvību, par

baznīcas atdalīšanu no valsts (1918. g. 23. janv.). Tas pats

tika atkārtots arī padomju konstitūcijā.

Bet drīz vien šie labvēlīgie likumi palika vienīgi kā ~parād-

es likumi" citu kulturālo tautu priekšā, bet slepeni tika iz-

doti dažādi sīki apakšlikumi, nolikumi un paskaidrojumi, kā

izprast iepriekš izdotos humānos likumus, kas runāja pilnīgi

pretī humānajiem likumiem. Kaut gan humānajā dekrētā no

23. janv. 1918. g., 2. pantā sacīts: ~Republikas territorijā

aizliegts izdot kaut kādus vietējus likumus vai lēmumus, kas

traucētu vai ierobežotu apziņas brīvību...", tad tieši tas tiek

darīts, rupji pārkāpjot šo dekrētu. Viens no šādiem likuma

pārkāpējiem ir lēmums ar vietēju nozīmi, no 1929. g. aprīļa.

Šis lēmums tiek nosaukts par paskaidrojumu, kā izprast 1918.

g. 23. janv. dekrētu: ~Viens no tādiem dokumentiem, kas

sīki juridiski izskaidro 1918. g. 23. janv. dekrētu ir šis lē-

mums."

Jājautā, vai šie ~juristi", kas sola sīku juridisku izskaid-

rojumu par dekrētu no 1918. g. 23. janv., paši ir juristi, vai

arī tie ir negodīgi krāpnieki, kas spekulē uz citu cilvēku lētti-

cību, cerēdami, ka viņu ~miglas pūšana" paliks nepamanīta

un neizprasta un tāpat viņu īstie nolūki? Neapskatīsim visus

šī nolikuma par reliģiskām apvienībām punktus, kas visi vai-

rāk vai mazāk ierobežo cilvēka apziņas brīvību, bet dažus

spilgtākos.
Tā piem. 14. pantā sacīts: ~Reģistrējošiem orgāniem (lasi

ateistiem) ir tiesības noraidīt atsevišķas personas no reliģis-

kās biedrības, vai ticīgo grupas izpildu orgāna locekļu sastā-

va." Te nu jāsaka, ka uz šī punkta pamata izpildu komite-

jas un kulta lietu pilnvarotie—ateisti var noraidīt pēc patikas
ikvienu garīgo darbinieku, kas viņiem nepatīk un ar tiem ne-

vēlas sadarboties. Tas arī notick—draudze ievēl likumā pa-

redzētā kārtībā sev mācītāju, bet kulta lietu pilnvarotais to

noraida un nedod apstiprinājumu. Kad draudzes izpildu or-

gāns atsaucās uz savām likumīgām tiesībām uz dekrētu un

konstitūciju, kur sacīts: ~Lai pilsoņiem nodrošinātu apziņas

brīvību, baznīca tiek atdalīta no valsts...", tad kulta lietu

pilnvarotais ņirgādamies atbild: ~Jā gan, baznīca ir atdalīta

no valsts, bet valsts nav atdalīta no baznīcas."
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Bet savu kulmināciju 1918. g. 23. janv. dekrēta ~sīkā juri-
diska izskaidrošana" sasniedz nolikuma 17. punkta, kur sa-

cīts: ~Reliģiskām apvienībām aizliegts — a) dibināt savstar-

pējas palīdzības kases... b) sniegt saviem biedriem materiālu

palīdzību, c) organizēt, tiklab speciāli bērniem, jauniešiem

un sievietēm (vīrieši nav pieminēti?!) lūgšanas un citas sanāk-

smes, kā arī bībeles, literārās, rokdarbu, reliģijas mācīšanas

un tamlīdzīgas kopējas sanāksmes (tā tad visas—mana piez.)

grupas, pulciņus, nodaļas, rīkot ekskursijas..." u.t.t. (17. p.)

Te nu tiešām jābrīnās par padomju juristu juridiskām

spriešanas spējām, ka 1918. g. 23. janv. humānais dekrēts,

pēc viņu ~sīkās juridiskās izskaidrošanas", pārvērties par

džungļu likumu?! Ja nu vēl mēs mēģinātu šos
, Juristus" at-

taisnot ar to, ka 1929. g. vēl nebija no Pad. Savienības puses

parakstīta Vispārējā Cilvēku Tiesību Deklarācija un tāpat

Helsinku apspriedes kopīgās vienošanās akts, tad pašreiz mēs

viņus nevaram attaisnot nekādāgadījumā, jo pēdējā un vis-

jaunākā Nolikumā par reliģiskām apvienībām atkārtoti šie

paši džungļu likumi. Šis pēdējais un jaunākais Nolikums par

reliģiskām apvienībām domāts atsevišķām republikām un tā-

pēc izsludināts arī Latvijas PSR Augstākās Padomes un Val-

dības Ziņotājā Nr. 44, 4. nov. 1976. g^(Latvijas PSR Aug-
stākās Padomes Prezidijs to apstiprinājis 28. okt. 1976. g.)
Tur lasāms viss tas pats, kas jau bija ~sīkā juridiskā izskaid-

rojumā" (8. apr. 1929. g.), tikai izmainīti panti, un to mēs

atrodamZiņotājā Nr. 44, 206. lp. un 6. punktā.
Vai tā nu būtu tā solītā un garantētā apziņas brīvība? Par

to nemaz nevar būt runa, šeit atņemta pat kustības un rīcības

brīvība—aizliegts rīkot ekskursijas, aizliegts sniegt materiālu

palīdzību saviem ticības biedriem, aizliegtas visāda veida sa-

nāksmes uz garīgiem pamatiem... u.t.t. Lai ticīgie to varētu

izpildīt, tad visvienkāršāk to panākt, viņus turot koncentrā-

cijas nometnēs! Tas arī plašā mērogā tiek praktizēts. Ko tad

citu tas nozīmē? Pēc ŠT nolikuma, kas esot ~sīks un juri-
disks" 1918. g. 23. janv. dekrēta ~izskaidro jums", taču var

notiesāt ikvienu ticīgo?! Tā ir vēl nebijusi un nedzirdēta dis-

kriminācija, kas notiek 20. gadu simtenī, valstī, kur tiek dzie-

dāts: ~Nekur vēl cilvēks nav tik brīvs."

Tagad paskatīsimies, cik viegli un vienkārši Padomju Sa-
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vienībā notiesā ticīgos, itkā balstoties uz likuma pamata. Ti-

kai viens piemērs par kādu tiesas procesu okupētā Latvijā,

kas ir atkal padomju juristu juridiskās likumības dīvainās iz-

pratnes kalngals. Šādi tiesu procesi visā Padomju Savienībā

notiek ļoti bieži, vienīgi mēs par tiem maz zinām.

Laikrakstā ~Darba Balss" 4. sept. 1973. g. iespiests raksts:

~Likums un baznīca". Raksta autors, kāds J. Kauliņš, acīm

redzot ateists. Sākumā tiek citēts PSRS konstitūcijas 124.

pants: ~Lai nodrošinātu pilsoņiem apziņas brīvību... baznīca

ir atdalīta no valsts un skola no baznīcas..." Tālāk viņš rak-

sta: ~Ir gluži dabiski, ka mūsu zemes likumi vienlīdz jāievē-

ro visiem tās pilsoņiem. Taču baznīcas kalpi tos nereti pār-

kāpj. Piemēram, Rozentovas Romas katoļu draudzes mācī-

tājs L. Kozlovskis sistemātiski (vārds ~sistemātiski" nekad

neiztrūkst nevienā tiesu procesā un apsūdzības rakstā—mana

piez.) mācīja bērniem reliģiju, tādējādi pārkāpdams likumu

par skolas atdalīšanu no baznīcas. Pret viņu tika ierosināta

tiesas lieta, saskaņā ar Latvijas PSR Kriminālkodeka 137.

pantu. L. Kozlovskis saņēma pelnīto sodu." (Jādomā 3—7

gadi—mana piez.)
Šeit nu atkal visā kailumā atklājas padomju juristu—ateis-

tu 1918. g. 23. janv. dekrēta pārkāpums, bet nevis minētā

mācītāja pārkāpums. Un nevien šī dekrēta pārkāpums, bet

arī Vispārējās Cilvēku Tiesību Deklarācijas pārkāpums, Hel-

sinku apspriedes nobeiguma akta pārkāpums un pašas Pa-

domju Savienības konstitūcijas pārkāpums. Ko tad nozīmē

un kā jāsaprot likums par skolas atdalīšanu no baznīcas? Par

to mēs varam lasīt jau revolūcijas sākumā Valsts izglītības

komisijas 1918. g. 18. febr. lēmumā~Par laicīgo skolu". Tur

stāv rakstīts: Krievijas Republika dod katram pilsonim pilnī-
gu brīvību izvēlēties jebkuru konfesiju, vai pavisam nepiede-
rēt ne pie vienas konfesijas, atkarībā no viņa pārliecības. Uz-

skatot reliģiju par ikviena cilvēka sirdsapziņas lietu, valsts

paliek reliģijas jautājumā neitrāla, t.i. nenostājas nevienas

konfesijas pusē... No tā izriet un pats par sevi saprotams, ka

valsts nevar uzņemties bērnuaudzināšanu reliģiskā garā. Tā-

pēc, pamatojoties uz Tautas Komisāru Padomes 1918. g.

janv. dekrētu, nav atļauts mācīt ticības mācības nevienā valsts

un sabiedriskā, ne arī privātā mācību iestādē, kas ir Tautas
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izglītības komisariāta pārziņā, kā arī izpildīt skolas telpās
kaut kādas reliģiskas ceremonijas."

Nav jābūt juristam, lai saprastu šo vienkāršo domu—laicī-

gās skolās, kas atrodas zem valsts izglītības nodaļām, netiek

mācīta ticības mācība, kā tas bija agrāk, pirms ateistu valdī-

šanas. Tagad reliģiju var mācīt un mācīties privātā ceļā, kā

to paredz 1918. g. 23. janv. dekrēta 9. pants: ~Skola tiek at-

dalīta no baznīcas. Ticības mācības nav atļauts mācīt nevie-

nā valsts un sabiedriskā, kā arī privātā mācību iestādē, kur

māca vispārizglītojošus priekšmetus. Pilsoņi var mācīt un

mācīties reliģiju privātā kārtā."

Un tādā kārtā redzam, ka katoļu mācītājs L. Kozlovskis

nav pārkāpis likumu par skolas atdalīšanu no baznīcas. Vi-

ņam nebija iespējams to pārkāpt, jo viņš nebija pieņemts kā-

dā skolā par ticības mācības skolotāju. Ateisti viņu nepie-

ņemtu, ja arī viņš to gribētu, bet viņš ir izmantojis likumā

paredzētās tiesības—apmācīt bērnus, uz viņu vecāku vēlēša-

nos, privātā kārtā. Bet ja padomju juristi arī šeit saskatījuši
likuma pārkāpumu par skolas atdalīšanu no baznīcas, tad lai

viņi paskaidro, kādā veidā tad iespējams reliģiju mācīt un

mācīties privātā ceļā?

Tagad atgriezīsimies pie jautājuma, vai kristietis drīkst at-

klāti nostāties un protestēt pret bezdievīgu varu un tās pa-

strādātām nelikumībām un noziegumiem? Uz to vislabāko

atbildi dod jau pašas kristiešu vajāšanas un Kristus vārdi:

~Jūs tapsit vajāti mana vārda dēļ". Kas tad izsauc kristiešu

vajāšanas? Taču tas, ka kristieši nostājas pret netaisnību un

bezdievību, un citādi tas nemaz nav iespējams. Un ja kristie-

tis to nedara, tad viņš grēko. Ja kristietis necieš uzbrukumus

no bezdievīgās un neticīgās pasaules, tad ar viņu nav kas kār-

tībā. Tad viņš ir jau sācis piemēroties un pieskaņoties ~mlļā
miera dēļ" neticīgās pasaules paražām. Un ja tu paklausi

bezdievīgai varai un valdībai, kāda ir Padomju Savienībā,

kura tev pavēl klusēt un nedarīt zināmu Kristus evaņģēliju ci-

tiem cilvēkiem, kurpretī Kristus pavēle ir: ~pasludiniet evaņ-

ģēliju visai radībai", kura tev aizliedz kristīt tos, kas piedzī-

vojuši Dieva žēlastību, kurpretī Kristus saka: ~kas tic un top

kristīts tas taps svēts", kura tev pavēl nemācīt bērniemevaņ-

ģēliju, neņemt tos sev līdz uz ticīgo sanāksmēm un nepulci-
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nāt tos arī pa mājām, kurpretī Jēzus saka: ~laidiet bērniņus

pie manis un neliedziet tiem", kura tev aizliedz sniegt palī-

dzību saviem ticības biedriem un brāļiem, kurpretī Dieva

vārds saka: ~darait labu visiem, bet visvairāk ticības bied-

riem" un kura tev aizliedz lūgt par brāļiem un māsām, kuri

atrodas ieslodzījumā Kristus liecības dēļ, un tos pieminēt Die-

va un cilvēku priekšā, jo tāesot polītiska rīcība un vērsta pret

valdību, kurpretī mūsu sirdsapziņa un Dieva vārds saka:

~pieminiet tos, kas cieš un saistītos, kā tādi, kas paši arī vēl

esiet miesā"—tad tu neesi vairs kristietis un ~zemes sāls".

Vai, varbūt, tu esi tik garīgs, kā tas priesteris un levīts, kas

aizgāja garām no laupītājiem sasistajam un pamestajam ceļa
malā? Viņiem taču bija jāsteidzas uz dievkalpojumu! Var-

būt arī tava darbība aprobežojas ar dievkalpojumiem? Šajā
līdzībā par žēlsirdīgo samarieti mūsu Kungs Jēzus Kristus ļo-
ti spēcīgā kontrastā parāda arī mūsdienu nelaimi. Priesteris

un levīts, augstākie Israēla draudzes un tautas pārstāvji, kļu-
vuši par formālistiem, bez garīgas izpratnes, dzīvības un tu-

vākmūestības. Bet nicinātais samarietis, ar kuru jūdi kaunē-

jās pat sarunāties un kurš neko nezināja no jūdu bauslības,

pēc savas sirds un ne pēc likuma, izpilda priestera darbu un

parāda tuvākmūestību. ~Tad nu ej un dari tu tāpat", saka

mūsuKungs.

Vai paklausīsim un iežēlosimies par mūsu brāļiem un mā-

sām, kuri tiek aplaupīti garīgi un fiziski (tiek atņemtas Bībe-

les, garīga literatūra, instrumenti, nami) un kuri tiek sisti fi-

ziski un garīgi un pat nonāvēti. (Rupjā veidā tiek izklīdinātas

ticīgo sanāksmes, pielietojot fizisku spēku, sitot ar dūrēm un

nūjām, raujot aiz matiem, sperot kājām, lamājot visneglītā-
kiem vārdiem, uzliekot lielus naudas sodus, arestējot un no-

tiesājot uz ilgiem gadiem.) Tiek atņemti bērni, šķirtas ģime-

nes, kā vergu tirdzniecības laikos. Runa šeit iet, galvenam

kārtām, par baptistiem, tā sauc. ~šķeltniekiem", kuri nepie-

ļauj ateistu nekaunīgo iejaukšanos draudzes iekšējās lietās

un prasa ievērot jaukos ~parādes" likumus.

Bet ir arī ~ticīgie" priviliģētā stāvoklī, visās ticības šķirās.
Tie ir tie, kuri apņēmušies ~paklausīt valdībai" visās lietās,

tā izbēgot no vajāšanām, bet nonākot konfliktā ar savu

sirdsapziņu un Dieva patiesībām. Jā, Jūdass arī paklausīja
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valdībai un nodeva savu Kungu. Šos valdībai paklausīgos

tadarī bezdievīgā valdība izmanto saviem netīriem mērķiem,

nostādot tos pret patiesiem kristiešiem un ar to palīdzību

publicējot melu ziņas par patieso stāvokli Padomju Savie-

nībā.

Lūk, kādu interviju saņēmis kāds APN korespondents

Ivans Hļebņikovs no Vissavienības Ev. Kristīgo Padomes

Maskavā (kuru vajātie kristieši—baptisti vairs neuzskata par

savu centru un to neatbalsta): ~Cariskā Krievijā baptisti tie-

šām bija padoti stiprām vajāšanām. Daudzi bija spiesti

emigrēt. Tikai oktobra revolūcija visiem pilsoņiem deva pa-

tiesu vienlīdzību un brīvību, neatkarīgi no viņu ticības pār-

liecības, vai attieksmes pret reliģiju. Baptisti beidzot saņēma

iespēju netraucēti izkopt savu ticību... Mēs kategoriski no-

raidām insinuāciju par baptistu vajāšanām Padomju Savie-

nībā. Tie ir meli... Evaņģēlija kristīgie—baptisti ir līdztiesīgi
Pad. Savienības pilsoņiem un patriotiem. Daudzi mūsu brāļi

un māsas atgriezās no kara ar apbalvojumiem par saviem

sasniegumiem. Viņu vidū ir maskavietis brālis I. Šatālins,
kurš izpelnījies nosaukumu ~Pad. Savienības varonis". Tā-

pat māsa M. Michailenko, mirusi 1975. g., nesa nosaukumu:

~Soc. darba varone."

Šis raksts domāts ārzemju informācijas aģentūrām. Šķiet,
ka Vissavienības Ev. Kristīgo Baptistu Padome Maskavā bū-

tu visu laiku dzīvojusi uz kādas citas planētas un neko nezi-

nātu par bezdievīgā komunisma pastrādātiem briesmu dar-

biem pie visām ticības šķirām un sevišķi pie baptistiem? Šī

padome zina vienīgi par ticīgo vajāšanām cara laikā? ! Sa-

protams, ka tādus ~ticīgos", kuri sadarbojas ar ateistiem,
Pad. Savienībā nevajā. Padomju Savienības bezdievīgā val-

dība iedomājas, ka ticīgie šajā zemē dzīvo no ateistu žēlastī-

bas un itkā vinjem piederētu pasaule. Patiesībā ir pilnīgi ot-

rādi—ateisti dzīvo no Dieva žēlastības un lēnprātības, jo Viņš
liek savai saulei spīdēt un lietum līt par labiem un ļauniem un

vēl Viņa žēlastības laiks nav izbeidzies, kad visi bezdievīgie

degs kā pelavas. Bezdievīgais bauda tos labumus, ko radījis
Debesu Tēvs, bet Viņam nepateicas un vēl zaimo. Ticīgajam
ir lielākas tiesības uz visu to, ko radījis Debesu Tēvs, jo tas ir

arī viņa Tēvs.
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Jā, mēs esam Visaugstākā bērni, kas ir Ķēniņš pār visiem

ķēniņiem un mums būtu pilnīgas tiesības neievērot laicīgo ķē-

niņu likumus, ~tomēr, lai tiem nedotu apgrēcību", Jēzus pa-

vēlēja nodokli dot. Kādā citā gadījumā Jēzus atbildēja rak-

stu mācītājiem: Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pienākas, un

Dievam, kas Dievam pienākas..." Bet ja ķeizars sāk piepra-

sīt to, kas viņam kā mirstīgam cilvēkam nepienākas, tad kris-

tietis nedrīkst piekāpties tāduprasību priekšā.

Kad apustulis Pāvils dod pavēli, lai ikviens ir paklausīgs

valdībai, kas valda, tad nekādā ziņā viņa vārdos nevaram

saskatīt neierobežotu paklausību, bet runa iet par paklausību

uz labu, ne uz bezdievību, citādi tā būtu pretruna. Viņš sa-

ka: ~Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas

nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību,kam nākas bijība,

cieņu, kam nākas cieņa..." (Rom. 13:7.)
Kā jau to redzējām iepriekš, kristieši Romas vajāšanu lai-

kos skaitījās ārpus likuma un viņu labā nerunāja neviens li-

kums. Romieši kristiešus uzskatīja par ~bezdievjiem", jo tie

neatzina romiešu elkus par dieviem un arī atsacījās atbalstīt

ķeizara kultu un kvēpināt ķeizara tēlam. Kad uznāca nepare-

dzēts sausums, plūdi, vai neražas gadi, zemes trīces, vai sāka

darboties kāds vulkāns, tad kristieši pie tā visa bija vainīgi,

jo bija nokaitinājuši romiešu dievus, kas tagad atriebās, un

atkal lija kristiešu asinis. Atrodoties šādā, pilnīgi beztiesīgā

stāvoklī, kristieši nevarēja aktīvi protestēt, nebija likuma, uz

kura tie varētu balstīties. Viņu protests, ja to par protestu

drīkstētu saukt, bija pasīvs, t.i. viņi kā kristieši eksistēja un

viņu pastāvēšana bija jūtama, nomanāmaun redzama visiem

cilvēkiem. Kad filozofs Justins Moceklis gribēja kristiešus

aizstāvēt un iesniedza ķeizram Markam Aurēlijām, kurš arī

nodarbojās ar filozofiju, rakstu, kurā mēģināja pierādīt, ka

kristieši ir labākie valsts pilsoņi un ka viņu vajāšana ir liela

kļūda, tad ķeizars pavēlēja viņu nonāvēt (166. g.).

Ja nu salīdzinām kristiešu stāvokli Romas ķeizaru vajāša-

nu laikos ar stāvokli Padomju Savienībā, tad redzam, ka va-

jāšanu metodes ir diezgan līdzīgas, taču tiesiskie stāvokļi pil-

nīgi atšķirīgi. Ja Romas vajāšanu laikos kristiešu labā neru-

nāja neviens likums, tad Pad. Savienībā kristiešus aizstāv

vairāki, cilvēku tiesību garantējoši, likumi. Ja nu pastāv li-
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kumi, uz kuru piemērošanu ir tiesības visiem padomju pilso-

ņiem, vai kristiešiem nebūtu uz to tiesības? No garīgā vie-

dokļa viņiem ir lielākas tiesības, nekā ateistiem, un no laicīgā

—tādas pašas tiesības kā visiem pilsoņiem, jo arī viņi vēl ir

miesā.

Tādā kārtā ticīgajiem Pad. Savienībā ir ne tikai tiesības, ko

tiem garantē likums, bet arī svēts kristieša pienākums nostā-

ties pret visu bezdievību un aicināt uz cilvēcīgu izturēšanos

ikvienu, kas pārkāpj labus likumus. Ja šādu likumu nebūtu,

tad kristieši Pad. Savienībā būtu līdzīgos apstākļos, kā kris-

tieši Romas ķeizaru laikos. Cits jautājums, vai Pad. Savie-

nība grib pildīt savus izdotos likumus, kā mēs to jau redzē-

jām iepriekš. Bet kamēr likums pastāv, ikvienam pilsonim ir

tiesības prasīt likuma izpildīšanu. Un ja kristietis to dara,

kas ir nepieciešams evaņģēlija izplatīšanai, ko viņam garan-

tē arī likums, tad viņam ir tiesības protestēt pret ikvienu, kas

viņam šīs tiesības grib liegt.

Apskatīsim dažas vietas Svētos Rakstos, kas mums palī-

dzēs labāk izprast iepriekš sacīto. Apustulis Pāvils kādā vie-

tā saka: ~Dzenieties man pakaļ, tākā es Kristum." Viņš va-

rēja norādīt uz sevi kā uz paraugu. Mums visiem jāatzīst, ka

apust. Pāvils bija apveltīts ar sevišķu Dieva gudrību un asu

skatu un izpratni visās lietās. Tāpēc mums ir svarīgi vērot vi-

ņa izturēšanos dažādās grūtās dzīves situācijās. Un mēs re-

dzam, ka apust. Pāvils nekautrējās izmantot likumu savā un

Dieva valstības labā un prasīt tā ievērošanu.

Apustuļu darbu grāmatā lasām, ka romiešu virsnieks kādā

gadījumā pavēlēja apust. Pāvilu piesiet pie krēsla, lai viņu

šaustu, tas nozīmē, lai sistu pēc patikas. Jūdiem bija likums:

~četrdesmit sitienu bez viena", t.i. 39 sitieni, bet pie nejūdu

tautām nebija šādi humāni likumi. Pāvils to redzot protestē-

ja un izmantoja savas, likumā paredzētās romiešu tiesības:

~Vai jums ir atļauts šaust romieti un vēl bez tiesas spriedu-
ma?" Kad to dabūja zināt pavēles devējs, tas izbijās, ka gan-

drīz būtu pārkāpis likumu, jo disciplīna pie romiešiem bija

stingra. Un tūlīt Pāvils tika atraisīts un bija brīvs (Ap. darbi

22:25—29).

Tāpat, kad Pāvils atradās romiešu pārvaldnieka Fēsta

priekšā, apsūdzēts no jūdiem, Fēsts, gribēdams jūdiem iz-
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tapt, draudēja Pāvilu nodot tiesāšanai jūdu rokās, kas Pāvi-

lam būtu nesis drošu nāvi, Pāvils atkal izmantoja savas ro-

mieša tiesības un apelēja pie ķeizara. Arī Fēsts respektēja ro-

miešu likumus, un Pāvils netika nodots jūdu rokās (Ap. dar-

bi 25:11—12).

Šajā laikā vēl nebija iesākušās kristiešu vajāšanas, un tie

bija līdztiesīgi pārējiem pilsoņiem likuma priekšā. Bet kādi

sagatavošanas darbi jau iesākās. Apust. darbu grāmatā la-

sām, ka Romas ķeizars Klaudijs bija pavēlējis visiem jūdiem

atstāt Romu (Ap. d. 18:2). Tas varēja būt sakarā ar jūdu re-

liģiju, kas atzina tikai vienu Dievu un nekalpoja elkiem, kā-

pēc tiem bija jānonāk konfliktā ar romiešu reliģiskiem ticē-

jumiem.
Kādā citā gadījumā apust. Pāvils un viņa palīgs Sīļa, kad

tie atradās Maķedonijā, Filipu pilsētā, tika sisti līdz asinīm

un iemesti cietumā. Pēc brīnumpilna notikuma, kad pats cie-

tuma sargs bija nācis pie ticības, pilsētas pārvaldnieki nākošā

rītā paziņoja cietumsargam, lai Pāvilu un SŪu atbrīvo. ~Ciet-

uma sargs paziņoja Pāvilam šos vārdus... Tad nu izejiet un

staigājiet ar mieru sirdī." Bet Pāvils to dzirdot protestēja:

~Tie mūs romiešus, bez tiesas sprieduma, visiem redzot, ir

šautuši un iemetuši cietumā, un tagad tie mūs slepeni izmet?

Tā nē, bet lai viņi paši nāk un mūs izved" (Ap. d. 16:35—37).

Vai tad apust. Pāvils meklēja strīdu vai savu godu? Nekā-

dā gadījumā—viņš meklēja Dieva valstības godu, lai Kristus

evaņģēlijs netiktu kavēts. Viņi, Kristus kalpi, kā kādi pārkā-

pēji visu ļaužu priekšā bija apvainoti, sisti un pēc tam iemesti

cietumā, nejautājot kas viņi ir, un tagad, itkā nekas nebūtu

noticis, viņus slepeni no cietuma grib izlaist. Pāvils gribēja,
lai šī lieta tiktu noskaidrota un šis kauna traips no viņiem no-

ņemts.

Un ja mēs padomājam par tiem nekrietniem apmelojumiem,
kā tiek nostādīti kristieši Padomju Savienībā, visu ļaužu acīs

—par parazītiska dzīves veida vedējiem, liekēžiem, tautas la-

buma patērētājiem, krāpniekiem, ārvalstu aģentiem, un kā-

das briesmīgas lietas notiekot viņu sanāksmēs, pat bērnu

upurēšana! Tas vēl maz, viņus sit un vajā, nedod darbu,

arestē, notiesā uz ilgiem gadiem, atstājot bez kādas žēlastības

daudzbērnu ģimenes bez apgādnieka, atņem ticīgiem vecā-
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kiem bērnus, lai tos varētu audzināt par ateistiem, un pilnīgi

izpostot cilvēka dzīvi un turotto pastāvīgās bailēs un zem pa-

stāvīgiem draudiem.

Brīvās pasaules cilvēks to nespēj ne saprast, ne aptvert, ko

tas nozīmē. Pie tam uz ārpasauli pastāvīgi tiek bazūnēts par

lielo ticības un sirdsapziņas brīvību Pad. Savienībā. Jā, ~par-

ādes likumi" to paredz, tikai tos neviens no ateistiem nedo-

mā pildīt, kā jau mēs to apskatījām iepriekš. Bet tā kā šādi

~parādes likumi" pastāv, tad ar pilnām tiesībām kristietis

var prasīt to ievērošanu. Un šo prasību nedrīkst nostādīt kā

politisku rīcību un ticīgā jaukšanos viņam nepiedienīgās lie-

tās, kā to grib nostādīt sekli domājoši kristieši un tādi, kuri

sadarbojas ar ateistiem, bet tā ir prasība par tiesībām elpot

un dzīvot, kas pie kulturālām tautām ir pati par sevi saprota-

ma lieta un nav nekāda problēma. Tā kā ticīgo griešanās pie
ateistu valdības nav devusi un nedod nekādus rezultātus, tad

ticīgie ir spiesti griezties pie starptautiskām organizācijām un

celt gaismā bezdievju noziegumus. Tas, saprotams, ateistu

valdībai nav patīkama lieta un tā cenšas to nostādīt kā apme-

lojumus. Bet katram vajadzētu būt skaidrībā par to, ka tas,

kurš bīstas Dievu un staigā Viņa ceļos, gan nevienu neapme-

los, bet meli un netaisnība pieder ateistiem—nelikumību da-

rītājiem, kas Dievu nebīstas.

Lasām par Kristu, kad Viņš stāvēja augstā priestera priekšā

un tam atbildēja, kāds no sulaiņiem sita Viņam vaigā un sa-

cīja: ~Vai tā tu atbildi augstam priesterim?" Kristus viņam

sacīja: ~Ja es esmu nepareizi runājis, tad pierādi to. Bet ja

esmu pareizi runājis, kāpēc tad tu mani siti?" Šeit redzam,

ka Kristus izsaka iebildumu, balstīdamies uz bauslību un Die-

va patiesības labad. Kad Viņš atradās pagānu rokās, kuriem

nebija bauslības, Kristus panesa visu klusu ciezdams. Tāpat,
kad apust. Pāvils bija jūdu augstās tiesas—Sinedrija priekšā,

un augstais priesteris par viņam nepatīkamu atbildi pavēlēja
Pāvilam sist sejā, Pāvils iedegās un protestēja, balstīdamies

uz jūdu bauslību: ~Tad Pāvils uz viņu sacīja: Dievs tevi sitīs,
tu nobalsinātā siena! Tu šeit sēdi mani tiesāt pēc bauslības

un pavēli sist pret bauslību?" (Ap. d. 23:3).
Apust. Pāvils šeit neizsaka lamu vārdus, nosaukdams aug-

sto priesteri par nobalsinātu sienu. Viņš šeit lieto Kristus vār-
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dus, kurus mūsuKungs sacīja par rakstu mācītājiem, nosauk-

dams viņus par nobalsinātāmkapu sienām. Pāvils stāvēja uz

jūdu likumu pamata un protestēja pret likuma pārkāpšanu,
lai evaņģēlijs netiktu aizkavēts, jo šeit viņu gribēja tiesāt un

iznīcināt, tāpēc ka viņš sludināja Kristus evaņģēliju. Tomēr

pienāca laiks, kad likums Pāvilu vairs neaizstāvēja, kad kris-

tieši tika pasludināti ārpus likuma, un Pāvils mira kā asins-

liecinieks lielajās kristiešu vajāšanās Nēronalaikā.

Bet kā mums saprast Kristus vārdus, kad Viņš saka: ~Jūs

esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu.

Bet es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunumam, bet

kas tevi sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi

grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī mēteli.

Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas" (Mat. cv.

5:38—41).

Paceļas jautājums, kāpēc Kristus negrieza otru vaigu, kad

stāvēja augstā priestera priekšā, un sulainis sita Viņam vaigā?

Tāpat apust. Pāvils, kad atradās jūdu Sinedrija priekšā? Vai

te būtu kāda pretruna? Nē, nav. Minētajā rakstu vietā Kris-

tus runā par Vecās Derības likumiem un cilvēku parasto dzī-

vi, viņu savstarpējām attiecībām. Ja kāds cilvēks otram cil-

vēkam darīja pāri, piem. izsita aci vai zobu, tad pēc veciem

jūdu likumiem, vainīgajam to pašu atdarīja. Tā tad dotspret

dotu. Bet Kristus kristieša morāli paceļ uz augstākas pakā-

pes—neatmaksāt ļaunu ar ļaunu, bet piedot. Tas nekādā zi-

ņā neskar garīgus jautājumus, t.i. ka mūs kāds bīdīs uz bez-

dievīga ceļa, un mēs nepretosimies, bet pakļausimies. Šeit iet

runa tikai par parastām sadzīves problēmām—kaimiņu attie-

cībām, bet ne tādām, ka piem., ateistu valdība mums pavēlēs

neņemt līdz savus bērnus uz garīgām sanāksmēm un mēs pa-

klausīsim, un ne tikvien kā neņemsim tos līdz,lai tie ko mācī-

tos, bet pārtrauksim arī savās mājās tiem mācīt par Jēzu, kā

sacīts —mani dzen vienu jūdzi, bet es paiešu divas. Tā tad šī

nepretošanās ļaunumam saprotama tikai specifiskā nozīmē.

Apust. Pāvils to paskaidro Rom. vēst. 12:19—21.

Bet kas attiecas uz to, ka bezdievīga valdība nepilda liku-

mus, kas ir kristiešiem labvēlīgi, tā jāsauc pie atbildības un

tās tumsas darbi jāceļ gaismā, lai Kristus evaņģēlijs netiktu

aizkavēts. Kristus ir lietojis ļoti bargu valodu pret tiem, kas
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novēršas no ticības ceļa un arī citus apgrēcina, kas vēl nespēj

paši lietas izšķirt: ~Ja kas vienuno mazajiem apgrēcina, tam

būtu labāk, ja tam dzirnu akmeni piekārtu pie kakla un to

noslīcinātu jūras visdziļākā vietā."

Lai maldinātu pasaules sabiedrisko domu, nepārtraukti tiek

uzsvērta un skandināta ateistu valdības un partijas humani-

tātepret visiem pilsoņiem. Lūk, kāds paziņojums un izskaid-

rojums, kāpēc skola ir atdalīta no baznīcas, Pad. Savienības

informācijas biļetēnā 20. okt. 1977. g.: ~Padomju valsts

un baznīca" (Raksta autors Ivans Hļebņikovs).

~Ņemsim piemēram jautājumu, kuru paceļ disidenti savā

vēstulē, par reliģijas mācīšanu skolā. Tā ir Cara laika ~nost-

aļģija" (novecojusi lieta), kad bērniem obligātā kārtā bija

jāatrodas baznīcas aizbildniecībā. Bet ko darīt ar ateistu bēr-

niem, kuri tagad valstī ir nospiedošais vairākums un kuri ir

pret reliģijas pasniegšanu skolās? Lūk, saskaņā ar socioloģis-
kiem pētījumiem, ticīgo skaits Padomju Savienībā, piem. pil-

sētās, sastāda apmēram desmit procentus, un tie galvenā kār-

tā ir pusmūža un veci ļaudis. Padomju valsts izlēma šo jau-

tājumu demokrātiskā ceļā, atļaujot mācīt bērniem reliģiju

mājās vai baznīcās..." (APN)

Cik jauki un tiešām demokrātiski izklausās! Bet patiesībā
tas viss ir vienīgi dekorācija un parastie ateistu meli un viltī-

ba. Un tas nav tā vienīgi šajā jautājumā, bet visos jautāju-
mos. Mēs jau redzējām iepriekš, ka pēc ~parādes likumiem"

ticīgajiem ir šīs demokrātiskās tiesības, par ko runā arī šis

APN korespondents, bet praksē—nekā tamlīdzīga! To arī

mēs redzējām no iepriekš pievestā piemēra par katoļu māc.

L. Kozlovska notiesāšanu, kas mācījis bērniem reliģiju savās

mājās un baznīcā. Tas, kas noticis ar māc. L. Kozlovski,

nav nekāds izņēmums, bet šādas nelikumīgas notiesāšanas

turpinās visu laiku, nepārtraukti.
Pēc kādām ziņām no Pad. Savienības, uz 3 gadiem ieslo-

dzījumā notiesāti divi baptistu mācītāji par to, ka viņi pulci-

nājuši bērnus un jaunatni no 7 līdz 16 g. vecumā un tiem mā-

cījuši par Jēzu. Viņu vārdi—lvans Šlecht un Jakobs Jancens

ar dzīves vietu Kantas pilsētā Kirgīzijā. Pašreiz zināms, ka

no baptistu draudžu ticīgiem notiesāti 61 cilvēks, starp tiem

8 vasarsvētku draudžu locekļi. Viņu skaits ir noteikti lielāks,



Augšā: Bērnu grupa Padomju

Savienībā, kuru tēvi apcietināti

un notiesāti savas reliģiskās

pārliecības dēļ.

Blakus: Lūgšanassapulce Hong-

kongā, kurā ņem dalību arī no

komūnistiem izbēgušie kristieši.

Apakšā pa kr.: Krievu bapt.

mācītājs Džordži Vins ar savu

meitu, kad tie viesojās Toronto.

(Ģ. Vinsu krievi izņēma nospai-

du darbu nometnes un izmainī-

ja pret saviem spiegiem ASV).

Apakšā pa l1.: Dž. Vinsa Toron-

to izstādītie plakāti ar vajātiem

baptistu vadoņiem, ko apskata

mācītāji F. Čukurs un A. Arājs.
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bet par šiem 61 ir ienākušas konkrētas ziņas, t.i. kad dzimu-

ši, kad arestēti, kad pasludināts tiesas spriedums, pēc kāda

panta notiesāti, soda mērs, kur izcieš sodu, t.i. ieslodzījuma

vietas un soda nometnes apzīmējums, kāds ir ģimenes stā-

voklis, kad paredzams atbrīvoties. Pievedīšu tikai dažus no

viņiem, tos, kuriem lielas ģimenes:

1. Adrians, P. notiesāts uz 3 g., paliek 8 ģimenes locekļi
2. Demočenko, V. noties. uz 5 g., paliek 5 ģim. loc.

3. Dirksens, J. noties. uz 5 g., paliek 10 ģim. loc.

4. Fedorčenko, V. noties. uz 5 g., paliek 9 ģim. loc.

5. Boiko, N. noties. uz 10 g., paliek 8 ģim. loc.

6. Romanovičs, G. noties. uz 8 g., paliek 9 ģim. loc.

No Pareizticīgo draudzēmnotiesāti:

1. Romaņuks, V. (priesteris) uz 10g. ieslodzījumā
2. Zaļivako, B. (priesteris) uz 13 g. ieslodzījumā

Romas katoļi:
1. Petronis, Pāvils 4 g. ieslodzījumā, stingrā režīmā

2. Sadunaite, Neiola3 g. ieslodz., st. rež.

3. Pļumpa, Petras 8 g. ieslodz., st. rež.

4. Gracis, Ijūzas 3 g. ieslodz., st. rež.

Tādi, apm., ir nepilnīgie dati par padomju valdības ~hum-

āno pieeju" un sirdsapziņas garantēšanu Padomju Savie-

nībā. Tas ir ~praktiskais humānisms" Padomju Savienībā,

ar acīm redzamo atšķirību no teorētiskā.

Tas pats jau iepriekš pieminētais Hļebņikovs, Pad. Savie-

nības informācijas biļetēnā APNraksta: ~Par reliģisku cere-

moniju traucēšanu, ja tās netraucē sabiedrisko kārtību un

neatsaucas uz pilsoņu tiesībām, piemēram Krievijas Federā-

cijā, vainīgie var tikt sodīti pēc Kodeka 14. panta. Līdzīgi
kodeku panti ir visās savienotās republikās."

Atkal ļoti jauki skan, bet tas domāts vienīgi ārzemju pro-

pagandai. Paskatīsimies, kas notiek īstenībā, neskatoties uz

likumu, kas aizliedz kaut kādā veidā apvainot un aizkārt ti-

cīgo jūtas. Rostovas—Donas cv. kristīgo—brīvo baptistu

baznīcā, kur notika mierīga, beztrokšņaina ticīgo sapulce, ie-

lauzās apm. 50 milicijas darbinieku ar palīgmilicijas darbi-

niekiem ~druziņikiem", kuri bija iereibušā stāvoklī. KGB

aģenti, kuri vadīja šo akciju, laida darbā skaļruņus. Auro-

šana un ~kārtības ievešana" turpinājās apm. vienu stundu.
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Mierīgie ticīgie tika brutāli izklīdināti. Sievietes un meitenes

tika mestas uz grīdas un raustītas aiz matiem. Ticīgiem ar zā-

bakiem tika sperts pa vēderu un tie tika nolamāti neglītiem
vārdiem. Daudzi tika ieslodzīti uz 10 dienām(~Christen dem

Osten" 1977. g. nov.).
Kā redzams no Pad. Savienības humāniem un demokrā-

tiskiem likumiem", tad ateistu bērniem nav jāmācās reliģija,

jo skola ir atdalīta no baznīcas, bet ticīgo bērniem skolās ob-

ligāti ir jāmācās tā sauc. ~zinātniskais ateisms". Un netikai

jāmācās, bet jādabū arī atzīme, jeb ieskaite, Sājā priekšmetā.

Varam iedomāties, kādu garīgu, iekšēju cīņu tas sagādā ticī-

gam jaunietim, kad viņam jāmācās šīs stulbās, ateistu izdo-

mātās, pasakas. Bez tam paidagogi ateisti, zinādami, ka vi-

ņu priekšā stāv ticīgs jaunietis, cenšas viņu eksāmenos izgāzt.
Tas notiek tā: ticīgais jaunietis ir atbildējis ļoti labi šo priekš-

metu, jo iemācīties un atstāstīt kāda domu, ir viena lieta, un

pašam ticēt, vai neticēt šai domai, ir pavisam cita lieta. Bet

paidagogs vēl nesteidzas ar atzīmes ielikšanu—viņš beidzot

vēl pajautā: ~Bet kādas ir jūsu domas šajā lietā?" Sapro-

tams, ka ticīgais jaunietis nevarēs piekrist ateistu izdomātām

pasakām, ka Dieva nav un cilvēks ir cēlies no pērtiķa. Tad

paidagogs saka: ~Nu jā, es redzu, ka jūs šo priekšmetu vēl

neesiet pilnīgi izpratis—es jums nevaru ielikt pietiekošu at-

zīmi." Un tādā kārtā ticīgie jaunieši tiek padomju skolās

diskriminēti un tiem tiek liegta iespēja iegūt nepieciešamo iz-

glītību un ieņemt kādu atbildīgāku amatu.

Tāpēc arvien biežāk ticīgie vecāki nosūta iesniegumus ate-

istu valdībai, ka viņi savu bērnu dēļ atsakās no padomju pa-

valstniecības un izsaka vēlēšanos izceļot uz ārzemēm. Nesen

šādu iesniegumu ateistu valdībai iesniedza liela grupavecāku

no Altaja apgabala, citējot izvilkumu no Lēmuma par vispā-

rējo izglītību: veidot katram skolniekam marksistiski ļe-

ņinisku pasaules uzskatu... komunisma cēlēju morāles kode-

ka prasību garā" (4. lp. 1. nod., 2. p.). Savu iesniegumu ve-

cāki nobeidz ar vārdiem: ~Mēs vecāki kategoriski esam pret

to. Mēs esam pret to, ka mūsu bērniem potētu ateismu..."

Seko paraksti (Reliģija un ateisms Padomju Savienībā).

Vēl kāds īss izvilkums no ticīgas māsas Fedotovas vēstules,

kas raksturo stāvokli un patiesos apstākļus, kādos jādzīvo īs-
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tiem kristiešiem Pad. Savienībā. ~...n0 tā laika, t.i. 1957.

g., kad pievērsos garīgai pasaulei un nostājos uz cv. kristīgo

ceļa, es tāpat kā visi ticīgie Pad. Savienības pilsoņi, pazaudē-

ju mierīgu dzīvi... Tikko KGB uzzināja, ka Saranskā (kur es

dzīvoju) parādījusies jauna sektante, sākās izsaukumi uz

KGB. Sākumā veda ar mani pārrunas, ieteica atstāt sēkti,

pēc tam sāka draudēt—samalsim, iesēdināsim, izsūtīsim. Ti-

cot Dievam un mūžīgai dzīvei, es nepadevos... Vispirms so-

dīja mani darbavietas biedru tiesa, pēc tam sabiedriskā tiesa

un tad tautas tiesa. 1962. g. 3. sept. mani notiesāja uz 3 ga-

diem, pēc 227. p. I daļas. leslodzījumu izcietu Ruzājevskas

pārsūtīšanas cietumā. Nomāca jautājums—par k0?... 1965.

g. atgriezos mājās, bet man nelika mieru. Katru mēnesi mani

darbā apmeklēja KGB darbinieki. Darba biedri sačukstējās:

~Tā tad ir kādas tumšas lietas, jaKGB ar viņu nodarbojas..."

1971.g. apprecējos ar no cietuma izlaisto Fedotovu. Pazinu

viņu vēl pirms aresta kā kārtīgu cilvēku un labu kristieti. Viņš
tika sodīts par nepierādītu apvainojumu—slepkavības mēģi-

nājumu, lai pienestu upuri Dievam!? Pēc mūsu laulībām sā-

kās bēdu dienas—vīru atsacījās pierakstīt Maskavā, kur viņš

bija dzīvojis līdz arestam. Zem milicijas uzraudzības viņš ti-

ka pierakstīts Tulas apgabalā. Pēc pārcelšanās uz Maloja-
roslavku KGB iesāka traucēt vīra reliģisko darbību. Par kat-

ru lūgšanu sapulci privātā mājā vai dzīvoklī, ticīgos aplika ar

naudas sodiem un sauca uz nopratināšanām. Dzīvoju nepār-

trauktās bailēs. Kad vīrs aizgāja uz darbu—nezināju, atgrie-

zīsies, vai nē. No pastāvīgiem naudas sodiem un neziņas par

rītdienu, neko no lietām neiegādājamies... 15. augustā 1974.

g. vīrs no darba neatgriezās. Viņš bija arestēts un apvainots

pēc 227. panta. Kad jautāju KGBpar ko? Kas viņu sagaida?

Saņēmu bezdvēselīgu atbildi: ~Mēs zinām par k0... saņems

sun 5..." (5 gadi cietumā un 5 gadi izsūtījumā). No 15. au-

gusta līdz oktobrim 1974. g. Fedotovs atradās izmeklēšanas

izolatorā Kalugā. No 15. oktobra līdz 1. novembrim Maska-

vā Butirskas cietumā, no kurienes tika pārvests uz Serbskova

vārdā nosaukto institūtu (Nervu klīnika). Kāpēc? Kā-

pēc veselu cilvēku ievieto psichiātrijas klīnikā? Jautāju

par to un saņēmu aukstu atbildi: ~Nav atļauts zināt. Vaja-
dzēs—izsauksim." Cik dvēseles ciešanu, cik nemiera, cik
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pārdzīvojumu...! Tajā pašā laikā Obņinskas pilsētā, kadru

daļas priekšniece R. Kalašņikova savā referātā studentiem

runā par to, ka Malojaroslavkā parādījies cilvēks, kurš pie-

nes bērnus Dievam par upuri. Runā un raksta ateisma pro-

pagandisti par Fedotova sektes šausmīgām zvērībām. Brīdi-

na vecākus, lai sargā savus bērnus no ticīgiem, kuru vadītājs
ir slepkava... Un domāju—Kungs, kāpēc neatrodas jel viens

saprātīgs cilvēks, kurš būtu painteresējies un uzdevis jautā-

jumu: bet kur ir fakti? Kur ir šie upuri? Būtu jākrīt izmisu-

mā no visas šīs agonijas mums visapkārt, ja nebūtu ticība uz

Dievu un Dieva vārds par Kristu—,,tie mani velti ienīduši."

(Reliģija un ateisms Padomju Savienībā).

Bezdievīgais komunisms Pad. Savienībā un tāpat arī citās

zemēs, tā sauc. ~sociālistiskās valstīs", cenšas iznīcināt kris-

tiešus gan rupjā, gan smalkā veidā. Saprotams, ka patiesos

kristiešus, bezdievīgais komunisms var iznīcināt vienīgi fizis-

ki, un tos nekad neizdosies iebaidīt un novērst no patiesības

ceļa, kamēr tie vēl dzīvo. Bet vārda kristīgos šie vajāšanu vē-

ji aizpūš un tie pazūd no kristiešu rindām. Tomēr, viss tas

Kristus draudzei nāk vienīgi par labu—tā tiek pārbaudīta,

vētīta un tīrīta.

Kulta lietu padomes priekšsēdis Maskavā, biedrs V. A. Ku-

rojēdovs (vistu ēdējs), kas ir ateists—komūnists, skaitās aug-

stākais garīgo lietu vadītājs Pad. Savienībā. Viņa pārziņā ir

nodotas visas ticību šķiras, un viņam kā ~ticīgo augstākam

priekšniekam" vajadzētu tos aizstāvēt un rūpēties par ticīgo

interesēm, bet patiesībā viss ir otrādi. Pēc kompartijas direk-

tīvām, viņa īstais uzdevums ir apgrūtināt ticīgo darbībuPad.

Savienībā, lai tos ātrāk likvidētu. Kādā referātā, ko sniedza

viņa palīgs V. G. Fūrovs, šauram klausītāju lokam, viņš diez-

gan atklāti pastāstīja par ~sasniegumiem" reliģijas laukā,

ateistu valdīšanas gados. Lūk, daži citējumi no viņa referā-

ta: ~Ateistiska darba rezultātā Pad. Savienībā sasniegts se-

kojošais: Pēdējo piecu gadu laikā savu darbību izbeidza

apm. 700 reliģiskās apvienības. Kopējais pareizticīgo baznī-

cu skaits padomju varas laikā samazinājies 10 reizes—no bi-

jušām 77.676 baznīcām palikušas 7500." No tām, pēc Fūro-

va izteicieniem—~vairāki tūkstoši tikai skaitās, bet nedarbo-

jas..." No 1500 vecticībnieku baznīcām pirms revolūcijas,
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tagad skaitās 300. No 4200 katoļu dievnamiem, kas atradās

Baltijas valstīs, pēc to pievienošanas Pad. Savienībai, sagla-

bājušies 1000. Pašreizējo 4000 sektantu apvienību vidū, ar

kopējo ticīgo skaitu 400.000, lojāli, attiecībā pret padomju

varu—tikai 60%. 1200 sektantu apvienības pastāv nelegāli

un, pa lielākai daļai, tām ir pretpadomju virziens. Pēc pa-

domju preses ziņām pēckara gados Pad. Savienībā bija vēl

daudz citi sektantu grupējumi. Nav skaidrs, kāpēc Fūrovs

tos nepiemin, vai tie ir likvidēti, vai taktisku apsvērumu dēļ.

Republikās, kur izplatīts islams, no bijušām 24.000 ~mečet-

ām" atlikušas 1000. No tām reģistrētas tikai 300. Pārējās

pa daļai darbojas. No 5000 ebrēju sinagogām palikušas 200.

Reģistrētas tikai 92. Garīgas mācību iestādes pavisam—ls (!)

Uz 7500 pareizticīgo baznīcām iznāk 5900 priesteru. Lute-

rāņu dievnamiapgādāti ar mācītājiem tikai 50% apmērā. Vi-

sā Pad. Savienībā ir tikai 50 rabīnu. Pad. Savienībā ir 48 re-

liģiski novirzieni un 16.000 draudzes. Šeit Fūrovs piezīmē:

~...bet presē mes nosaucam skaitli 20.000, lai antisovjetisti

neklaigātu, ka ticību iznīcina."

Tāda ir Pad. Savienības īstenība un patiesais ticīgo stāvok-

lis šajā ateistu pārvaldītā zemē. Ja šo īstenību kāds atklāj,

tam draud ieslodzījums par tā saucamo ~Pad. Savienības

īstenības nomelnošanu". Būtu laiks visām tautām sākt iz-

prast šo īstenību un ņemt vērā seno sakāmvārdu un patiesī-
bu visos laikos: ~No bezdievīgiem nāk bezdievība!" Citādi

tas nemaz nevar būt. Kristus sacīja: ~Nevar meklēt vīģes no

dadžiem un vīnaogas no ērkšķiem."

Kārlis Skalbe

MOCEKĻI

Pa mazu lauku ce)u gāju,

Kur vasara visapkārt zied,

Un draugustālē iedomāju,

Kas tumšu sāpjuceļu iet.

Daudz mocekļu bij izredzētu

Tev, manamazā tēvija,

Kas līdz ar mātes vārdu svētu

Čukst sāpju stundā: ~Latvija!"

Zied balti visas ceļa malas,

Ik soli ceļosnomestos;

Še gribētos man klusi lūgties,

Lai Dieva roka sarga tos.
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LATVIEŠU „BILIJS GREIMS"

Pasaulē izkaisīto latviešu vidū ir arī tādi mūsu tautieši, kas

kļuvuši starptautiski pazīstami. Reliģisko darbinieku aprin-
dās viens no viņiem neapšaubāmi ir mācītājs un vijolnieks
Kārlis Grūbers (agrāk Purgailis). Jau daudz gadus viņš ceļo

pa pasauli, parasti grupā ar amerikāņu darbiniekiem, evaņ-

ģēlija vēsts sludināšanas kampaņās. Dažreiz visa grupadar-

bojas vienkopus, citu reizi atkal atsevišķiem darbiniekiem

tiek uzticēti evaņģelizācijas darba pienākumi specifiskās vie-

tās vai draudzēs. Šādā veidāmāc. K. Grūbers ir viesojies vi-

sos pasaules kontinentos — Āzijā, Āfrikā, Austrālijā, Eiropā

un, protams, arī daudzās vietās visās trijās Amerikās: Dien-

vid—, Vidus— un Ziemeļamerikā. Viņa dzīves vieta ir Texas

pavalstī, ASV, kur viņa dzīves biedre Viviana (amerikāniete)
ir spāņu valodasprofesore kādā universitātē. Viviana ne vie-

nu reizi vien ir pavadījusi savu laulāto draugu viņa evaņģeli-
zācijas ceļojumos.

Šī aprakstiņa nolūks nav mēģināt lasītājus iepazīstināt ar

māc. K. Grūbera ceļojumiem, bet tikai sniegt mazu vispārē-

ju raksturojumu (arī ar dažām bildēm—ilustrācijām) par šo

mūsu tautieti un viņa darbu. Šeit tūlīt jāpaskaidro, ka māc.

K. Grūbers pats ir ļoti veikls rakstītājs un viņa ceļojumu ap-

raksti ir iespiesti latviešu valodā reliģiskajos mēnešrakstos

Kristīgs Draugs, Kristīgā Balss un arī Brazilijas latviešu ka-

lendārā. Bez tam 4 ceļojumu apraksti sniegti viņa grāmatā

~Ar vijoli un Bībeli pasaules ārēs". Šī grāmata iznāca 1975.

gadā, bet tagad ir izpārdota un nekur vairs nav dabūjama.

Angļu valodā K. Grūbers pats izdod savu žurnālu ~Newsb-

reezes (Ziņu vēsmas), kur ar bagātām ilustrācijām (foto uz-

ņēmumiem) sniedz savu ceļojumu aprakstus. Viņa ceļojumu

aprakstos nav atzīmēti tikai piedzīvojumi vien, bet autors la-

bi iepazīstina lasītāju arī ar atsevišķām vietām, to vēsturis-

kiem notikumiem, kā arī vietējo iedzīvotāju tradicijām, ticē-

jumiem, paražām, dzīves stilu. Tādāveidā lasītājs dabū ie-

pazīties dažreiz ar pavisam īpatnējām un neparastām lietām

citu ļaužu dzīvēs un ticējumos. Atļausimies te sniegt pāris ci-

tējumus no autoraaprakstiem.

Par Parsis Klusuma torņiem Indijā lasām: ~Šodien redzē-
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jām slavenos Bombejas gaisa dārzus. Tie ir celti uz pilsētas

ūdens rezervuāra—ezera. Skaistas puķes un košumu krūmi,

apgriezti dažādu dzīvnieku veidos. Staigājām kā pa nedzīvu

zvēru dārzu. Blakus šiem dārziem ir Parsis Klusuma torņi.
Parsis ir labāki pazīstami kā zoroastrieši. Viņi ieradās Indijā

no Pērsijas 7. gadu simtenī, kur tos vajāja musulmaņi. Lie-

lais vairums no viņiem dzīvo Bombejā, ir turīgi ļaudis un ie-

ņem atbildīgas vietas tirdzniecībā un valdībā. Šiem ļaudīm ir

savāda reliģija: viņi pielūdz uguni, un Bombejā ir labs skaits

šo uguns tempļu, šajos uguns tempļos svešnieki netiek pie-
laisti. Parsi arī tic, ka ne tikai uguns, bet arī citi dabas ele-

menti, kā ūdens un zeme, ir svēti. Lai tos nesabojātu, viņiem
ir neparasts veids, kā tikt vaļā no saviem mirušiem. Tam no-

lūkam ir uzcelti Klusie torņi. Tie atrodas dārza vidū, kuram

apkārt ir augsts mūra žogs. No dārza, kur staigājām, redzē-

jām šos torņus. Kad parsis mirst, viņa mirstīgās atliekas no-

nes uz Klusiem torņiem. Piederīgie paliek ēnainā dārzā, ka-

mēr līķa nesēji nes mironi torņa augšienē, kur to novieto uz

platformas brīvā dabā. Tikko nesēji pazūd, tad līķim uzbrūk

maitas ērgļi. Dažās dienās no miroņa paliek tikai kauli, ku-

rus tad nogāž torņa pagrabā, kur ar dažādu ķīmisku vielu pa-

līdzību tos likvidē. Zeme, ūdens un uguns paliek tīri. Tā kā

parsis tic labām domām, vārdiem un darbiem, tad viņu miru-

šo pēdējais labais darbs ir paēdināt izsalkušos plēsoņas—

putnus. levēroju pilnus kokus ar šiem riebīgi atbaidošā iz-

skata putniem, nepacietīgi gaidot, kad aizies līķa nesēji. Tik-

ko tie aizgāja, putni pazuda no kokiem, lai mielotos svētku

mielastā." (Ar vij. un Bīb. pas. ārēs, 170. lpp.).

Ceļojuma aprakstā par Ēģipti autors, apstādamies pie tās

galvaspilsētas, raksta:,, Mēs apbrīnojam Kairo pilsētu. Vie-

na no galvenām Kairo atrakcijām ir slavenais Ēģiptes muzejs,

kur var redzēt šīs zemes pagātni daudzajos izstādītajos izra-

kumos. Telpa pēc telpas, istaba pēc istabas, ir pilnas akmens

un visdažādākiem vēstures priekšmetiem. Galvenā interese

saistās ar muzeja otro stāvu, kur ir izstādīta Zēna—ķēniņa
Tutankhamuna kolekcija. Tur gandrīz vai viss stāvs ir pār-

blīvēts ar visdažādākiem priekšmetiem, kurus turpat 60 ga-

dus atpakaļ atrada kāds britu archaiologs Tuta kapā. To vi-

su aprakstīt man nav iespējams, man trūkst vārdu. Te rādīta



Augšā pa kr.: Braziliešu bēr-

nu grupiņa dzied kādā diev-

namā Korumbā pilsētā.

Augšā pa l.:Māc. K. Grūbers

darbodamies Brazilijā, ar-

vien iegriezās Vārpā un ap-

meklēja slimo māc. N. Kvāši,

kas tagad ir mūžībā.

Blakus: Dambergu ģimene

Porto Alegri pilsētā, kur arī

māc. K. Grubers ciemojies.

Apakšā pa kr.: K. Grūbers

ar dēlu Artūru kopīgas muzi-

cēšanas brīdī.

Apakšā pa l.: K. Grubers

mūzicē amerikāņu pianistes

pavadījumā.
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pasakaini lepnā dzīve, kādu dzīvoja senie faraoni. Pāri par

3000 gadus Tutankhamuns gulēja mūžīgā mierā Ķēniņu iele-

jā Tebes pilsētas rietumos. Nesaprotamā kārtā viņa kaps bija

izglābies no 12. gadu simteņa kapu aplaupītājiem, un arī no

20. gadu simteņa archaiologiem. Tad 1922. gada 26. novem-

brī britu zinātnieks Kavters pa kādu mazu spraudziņu ierau-

dzīja to, ko tūkstošiem gadu cilvēka acs vēl nebija redzējusi.

Lūk, kā viņš pats apraksta šo skatu: ~Manām acīm pama-

zām pierodot pie gaismas, sāku izšķirt telpas iekšpusē atro-

došos priekšmetus: tur bija sveša izskata kustoņi, statujas un

zelts—visur mirdzēja zelts. Uz brīdi es biju apreibis no šī

skata. Katra telpa šajā nelielā kapličā bija piebāzta ar neap-

rakstāmiem dārgumiem: mēbeles, rati, spieķi, loki un bultas,

bruņas, rotas lietas, drēbes..." Kāds ir aplēsis visa šī zelta

vērtību uz 5 biljoniem dolāru. Ķēniņš Tuts, kā viņu pazīst

vislabāk, bija viens no mazāk ievērojamiem faraoniem. Ir

grūti iedomāties, kādas bagātības tika apraktas kopā ar lie-

lajiem faraoniem. Šie senie ēģiptieši ticēja pēckapa dzīvei, un

uz tās milzīgi gatavojās. Šinīziņā tiem bija daudz vairāk jē-

gas nekā lielai daļai mūsdienu ļaudīm, kuri netic mūžībai,
nedz arī uz to gatavojas." (Brazilijas latviešu kalendārs,

1982.g.,78.1pp.).

Māc. Kārlis Grūbers ir dziļi ticīgs kristietis un dedzīgs

evaņģēlija vēstnesis. Tādēļ Dievs viņa darbu tā svētījis, ka,

atsaucoties viņa sludinātajam Dieva vārdam, kas vienmēr

tiek papildināts ar izjustu vijoles spēli un nopietnām evaņģe-
lizācijas dziesmām, atgriezušās tūkstošām personas, pieņe-
mot Kristu par savu Pestītāju. Tas arī ir iemesls kāpēc viņam

piedēvēts nosaukums ~latviešu Bilijs Greims", jo tiešām

mums nav otra ceļojoša evaņģēlista, kas visā pasaulē būtu

guvis tādas sekmes.

Visbiežāk K. Grūbers ir ceļojis uz Braziliju un tur darbo-

jies. Tas arī labi saprotams, ņemot vērā, ka viņš Brazilijā uz-

audzis, guvis tur izglītību un iesācis garīgā darba gaitas.

Amerikāņu misionārs Dr. C. Porters jau agri latviešu zēnā

pamanīja viņa muzikālās dotības un palīdzēja viņam tikt uz

augšu. K. Grūbers labi pārvalda 3 valodas—latviešu, portu-
gāļu un angļu—un visās šajās trijās valodās var brīvi sludināt

evaņģēlija vēsti, ka arī vajadzības gadījumā darboties par



Augšā pa l.: Betanijas baptistu draudzes ko-

ris Guatemalas pilsētā

Augšā pa kr.: Rudy Floris, kas slimo ar vēzi,

tomēr spēcīgi un priecīgi nodod liecību par

Jēzu Kristu sapulcēGuatamalā.

Blakus: Māc. K. Grūbers aplūko plakātu, kas

izlikts par godu pāvestam Jānim Pāvilam II,

kurš arī tanī laikā viesojās Guatemalā.

Apakšā pa kr.: Uzmanīgi klausītāji evaņģeli-

zācijas sanāksmē Guatemalas pilsētā.

Apakšā pa labi: Divi no pāvesta sardzes ka-

ravīriem viņa viesnīcā.
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tulku. Ar saviem amerikāņu kollēgām viesojoties un strā-

dājot Brazilijā, K. Grūbers nekadneaizmirst latviešus un lat-

viešu draudzes. Viņš atrod laiku lai varētu piedalīties latviešu

draudžu dievkalpojumos, kur visi viņu iemīlējuši un uzskata

par ~savu cilvēku". Brazilijas latviešu baptistu kongresos

viņš ir vairākkārt aicināts kā galvenais runātājs. Savā angļu
valodā izdotajā žurnālā viņš nav kautrējies ierakstīt: ~Kaut arī

visumā esmu šķirts no saviem latviešu ļaudīm, es vēl vienmēr

mīlu savu dzimto zemi, un šīs zemes ļaudis ir miesa no manas

miesas un kauli no maniem kauliem" (Newsbreezes, 1978.

g. decembrī, 14. lpp). Neaizmirsīsim arī, ka Otrā pasaules
kara laikā viņa ASV izdotais žurnāls ~Drauga Vēsts" bija

gandrīz vienīgais plašāks periodisks izdevums, kas stiprināja

brīvajā pasaulē izkaisītos latviešus, kad mūsu tēvzemē Latvi-

jā plosījās kara un iznīcības vētras.

Grūberu pāris ir izaudzinājis dēluArtūru, kas arī ir no-

pietns kristietis un blakus ikdienas darbam labprāt muzicē

brīvajos brīžos. Nezinu, vai Artūrs savu tēvu ir pavadījis kā-

dā evaņģelizācijas ceļojumā, bet mums ir bilde, kur tēvs ar

dēlusirsnīgi saspēlē uz saviem mūzikas instrumentiem.

Viens no pēdējiem evaņģelizācijas ceļojumiem, kurā K.

Grūbers ņēmis dalību, noticis š.g. marta mēnesī Guatemalā,
reizē ar jūsmīgo pāvesta Jāņa Paula II sagaidīšanu šinī zemē.

Svarīgs fakts ir tas, ka Guatemalas prezidents Efrain Rios

Montt arī ir īsts jaunatdzimis kristietis, kas katru svētdienas

vakaru uzrunā savu tautu televīzijā, uzsvērdams patiesu brī-

vību, kristīgu ģimeņu nepieciešamību, nopietnu bērnu audzi-

nāšanu, krietnu godīgu darbu, kā arī Bībeles lasīšanu un dzī-

vi pēc tās mācības un norādījumiem.
Guatemalas pilsēta, kurā amerikāņu evaņģēlistu grupa

darbojusies, atrodas 5000 pēdas virs jūras līmeņa, kādēļ kli-

mats ļoti labs ar vēsām naktīm un temperatūru, kas dienā

nepārsniedz 30° pēc C. Māc. K. Grūberam bijis jādarbojas
10 šīs pilsētas draudzēs. Pēdējā, astotajā, dienā noturēta

plaša kopēja evaņģelizācijas sapulce ar 2000 dalībniekiem.

8 dienu darba rezultātā vairāk kā 2500 personas nodevušas

savas sirdis un dzīves Jēzum Kristum. Lai Dievs svētī māc.

K. Grūberu un viņa kollēgas svarīgajā dvēseļu mantošanas

darbā! —s





II

GARĪGAI CELSMEI
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Māc. Jānis Mednis

LŪGŠANAS UN DZĪVE

I

Lūgšana ir personīga sarunāšanās ar dzīvo Dievu. Kristīga

cilvēka lūgšana ir brīdis ikdienā, kad garā personīgi satieka-

mies ar savu Radītāju vaigu vaigā un izstāstām savas vaja-

dzības, prieku un pateicību un saņemam pretim Dieva lielo

žēlastības mieru savai sirdij. Pēc katras lūgšanas mums vaja-

dzētu justies kā bērniem, kuri sarunājušies ar mīļo Tēvu, iz-

stāstījuši savas rūpes, raizes, bēdas, dalījušies priekos un sa-

ņēmuši pretim mierinājumu, drošinājumu, ka Tēvs gādās

par visu. Bībelē tik daudzvietās saka, lai mēs meklējam Die-

va vaigu. ~Es meklēju, Kungs, Tavu vaigu!" (ps. 27:8) ne-

nozīmēneko citu, ka šis cilvēks nāk pie Dieva savā pazemīgā

un personīgā lūgšanā.
Dievs visur savā vārdā norāda, cik ļoti Viņš vēlas, lai mēs

nākam pie Viņa. Kā citādi varam nākt pie Dieva, ka vienīgi

ticīgā un pazemīgā lūgšanā. Jēzus mudina savā aicinājumā:

~Nāciet visi pie manis, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs

gribu atvieglināt" (Mt. 11:28). Un apustuļi mūs mudina, lai

nekad neapstājamies savās lūgšanās, lai vienmēr esam ar

lūgšanām savā gara dzīvē nomodā. ~Lūdziet bez mitēšanās

Dievu" (I tes. 5:17). Un ~Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar

tām nomodā ar pateicību", (kol. 4:2). Te pieminu tikai ne-

daudz vietas, kurās Dievs aicina mūs uz lūgšanu dzīvi. Jau-

tājums, vai mēs esam šo Dieva aicinājumu ņēmuši nopietni.
Grēks ir tas, kas attur mūs no lūgšanām. Grēkot mums

mīlīgi spiež dzīvais ļaunais gars sātans. Latviešu cilvēks nav

mācīts šo lielo un ļauno garaspēku labāk pazīt, kaut gan šad

un tad it kā garām ejot to dievnamā pieminam. Sātana lielā-

kā vēlēšanās ir panākt, lai mēs savu dzīvi nodzīvotu bez Kris-

tus. Dabīgi, ka viņš pieliks visas pūles, lai atturētu mūs no

satikšanās personīgi ar Dievu, ar Kristu lūgšanās. Mēs retais

apzināsimies, ka tā vienaldzība vai pat naidīga nostāja pret

lūgšanām, ko izjūtam savā dvēselē, ir sātana radīta. Ļaunais

gars argumentēpret lūgšanām, pret Dieva vārda lasīšanu vis-

pār, caur cilvēka prātu. ~Ko tu, inteliģents cilvēks, Dievu

lūgsi! Vai tad tev, tik gudram un bagātam cilvēkam, vajaga
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Dieva palīdzības? Ko nu Dievs tev var palīdzēt, ja pats neda-

rīsi! Kad uz Dievu gaidīsi, tad jau nesagaidīsi! Vai tad tev

kas tā noticis, kā lūdzi? Tāpat viss gāja savu gaitu!" Šādus

un tamlīdzīgus argumentus un prātuļas vairums ļaužu glabā

sevī un attaisno savu nostāju pret dievlūgSanam. Bet šīs šau-

bu domas ieliek mūsu prātā ļaunais, dzīvais sātans, lai nesa-

tiekamies ar Dievu un tā laupītu mums to lielo Dieva svētību,

ko dodmums katram lūgšana.

Prāta gudrību dodmūsu mirstīgā miesa un tās fiziskās pra-

sības. Prāts liek mums aizmirst, ka mēs esam Dieva radi-

nieki garā, ka mūsos ir gars, kas ļoti ilgojas un alkst sarunā-

ties ar Tēvu, no kura mēs esam nākuši. Ja mūsos ir kaut kas

mīļš, skaists, taisnīgs un labs, tad tas ir viss dots no Dieva

caur mūsu garu. Prātam vajadzētu būt mūsu gara kalpam,
bet parasti ir otrādi. Ar prātu mēs izskaidrojam visu, arī ti-

cību, Dievu, Bībeles vārdu, redzamas un neredzamas lietas.

Modernais cilvēks to, ko ar prātu nevar izskaidrot, noliedz

kā neesošu vai pieraksta mistiskām lietām, kas ļaunas un no

kā jāvairās. Mums nekad nav trūcis prāta ticīgo un prāta

dievlūdzēju. Pilnas draudzes. Bet prāta cilvēkam lūgšanas
ir mazvērtīgas.

Prātam ir sava vieta un tā bezgala vērtīga Dieva dāvana.

Loģisko domāšanu un inteliģenci mūsos attīstīt ir cēls pienā-

kums. Lai Dievs svēti katru studentu, skolas un zinātniekus.

Dievs uz mums runā visskaidrāk ne caur prātu, bet gan caur

mūsu garu. Kristus māca: ~Dievs ir Gars, un kas Viņu pie-

lūdz, tam To būs pielūgt garā un patiesībā. Tā stunda nāk

un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un pa-

tiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz." Jņ. 4:23,

24. Prāts, līdzībā runājot, ir bezgala nekaunīgi iedomīgs uz

sevi. Ļaudis, kuri dižojas ar savu gudrību un domā, ka viņi
itin labi var bez Dieva iztikt, ka lūgšanas ir tikai vecu māmu-

ļu laika kavēklim, ļauj labprātīgi caur sevi runāt sātanam.

Bet Dievs saka: ~Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un ne-

paļaujies uz sava prāta gudrību. Domā uz to Kungu savos

ceļos, tad Viņš tev darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies pār-

mērīgi gudrs esam, bet bīsties to Kungu un vairies no ļauna."
Sal. pam. 3:5-7. Bīties Dievu, kā mēs no Bībeles zinām, no-

zīmē mīlēt Dievu no visas sirds, respektēt un paklausīt Dieva
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vārdam un meklēt Viņu lūgšanās. Pāri visam cilvēku prātam

stāv dzīvais Dievs, ko mēs nevaram nekādi satikt ar prātu,

bet tikai garāpersonīgās lūgšanās.

Lūgšana ir tā, kas mūs garā savieno ar Dievu, ar Garu, no

kura mēs esam daļa. Citiem vārdiem—ar lūgšanām garā mēs

aizsniedzam debesis un dzīvā Dieva godība parādās mūsu

zemes dzīvē. Tāpēc pēc Kristus un apustuļu norādēm lūgša-

nām ir jābūt neatņemamai un ne ar ko neatvietojamai daļai

mūsu dzīvē. Mēs tik lielu vērību piegriežam pat sīkām ikdie-

nas vajadzībām. Ar tādu pašu rēgulāritāti un nodošanos

mums katram vajadzētu rūpēties par garīgām ilgām un saru-

nāties ar Dievu. Ja šīs ilgas mums trūktu, tad jau mēs būtu

garāmiruši.

Terodas vajadzība pēc apņemšanās sevi disciplinēt garī-

gai augšanai. Vai mēs esam lūgšanu cilvēki un rēgulāri kat-

ru dienu sarunājamies ar Kristu lūgšanās? Vai lūgšana ir

manas dzīves nopietna daļa, tikpat svarīga kā pusdienas, va-

kariņas, kuras nekad negribam aizmirst? Arī mēs, mācītāji,

esam gudri lūgšanās, protam tās psīcholoģiski un teoloģiski

izskaidrot un protam arī skaistiem vārdiem dievkalpojumos

skaitīt vai pusstundu garas lūgšanas, bet vai paši savā perso-

nīgā dzīvē esam lūgšanu cilvēki? Pāvils pamāca mācītāju Ti-

moteju: ~Esi nomodāpar sevi pašu..." 1.Tim.4:16.

n

Lūgšana pārveido pašu cilvēku labāku, pilnīgāku un lai-

mīgāku. Bez tam tā iedod rokā dievišķu spēku un gudrību

pārveidot arī katru dzīves pat bezcerīgu situāciju. Tas miers,

ko ticīga lūgšana dod, ir mūsu dzīves gudrība un spēks. Ne

par velti, dievkalpojumus noslēdzot, svētīšanā lūdzam, lai

Dievs dodmums savu mieru.

Man jāatzīstas, ka savus 27gadus atpakaļ, beidzis semināru,

es arī ļoti paļāvos uz savu skolas un prāta gudrību. Ar to

spēku gribēju veidot un vadīt kā manu darbu tā arī personī-

go dzīvi. Bet Dieva vīna dārzā ir gaužām ciets māls. Un grē-

ka nezāles aug griezdamās. Ar manu psīcholoģiju, filozofiju

un teoloģiju vien tās izkapiēt bija neiespējami. Katrs grēci-
nieks ir liels savā taisnībā. Bez Dieva taisnības arī es taču es-

mu viens no tādiem. Tradicijas, ieradumi un paaudzēm ilgi
audzētas atziņas, kuras nemaz nesaietas ar Dieva vārda pa-
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tiesību un mācību, ir prāta ticīgajam viņa reliģija. Un es es-

mu nācis to visu grozīt ar manu gudrību? Te labi sapratu

Pāvila vārdus: ~Mes dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies

pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Die-

va priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus

un visas augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dieva atzi-

ņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi."
2. kor. 10:3-5. Tā tad cilvēkos pasaulīgos attaisnojumus par

viņu ticību un svētumu, kas dibinās tikai uz cilvēku ieradu-

miem un atziņām, var atspēkot tikai ar gara gudrības spēku,
kas nāk no Dieva. Kur to ņemt? To piegādā pazemīga un

ticīga lūgšana un pats dzīvais Dieva vārds.

Kalifornijā strādājot, satiku jaunu anglikāņu priesteri,
kurš dzīvoja kaimiņos. Viņš pārņēma mazas draudzītes ga-

rīgo aprūpi. Draudzei piederēja jauns 180 sēdvietu skaists

dievnams. Bet pati draudze nīkuļoja. Dievkalpojumos reti

varēja redzēt 30 cilvēku. Savstarpēji strīdi un financiālas

grūtības nomāca vadību. lepriekšējie mācītāji bija mēģinā-

juši draudzes dzīvi celt ar dažādām programmām, bet vīlu-

šies uzdeva. Šis jauneklis man teica: ~Es sākšu citādāk—

~Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu garu, saka

tas Kungs Cebaots!" (Cak. 4:6). Šo pantu minot viņš stās-

tīja, ka ceļoties pl. 5:00 no rīta un ejot uz dievnamu, kur al-

tārapriekšā lūdzot Dievu par savu draudzi. Neviens to drau-

dzē nezina. Pēc kāda laika tomēr gadījās kādam valdes lo-

ceklim tik agri būt pie baznīcas un, ieraudzījis mācītāja ma-

šīnu tukšā parkojamā laukumā, interesējies, ko viņš te tik

agri dara. Redzot mācītāju lūgšanā, viņš nodomājis, ka mā-

cītājam ģimenē kādas lielas nelaimes vai bēdas. To pastās-

tījis citiem valdes locekļiem un nolēmuši iet apjautāties, vai

var sniegt kādu palīdzību. Mācītājs, protams, paskaidrojis,
ka viņa ģimenē viss ir labākā kārtībā, bet viņš lūdz par visu

draudzi, lai Dievs dotu viņai mīlestības un atdzimšanas garu,

aicinādams valdi nākt viņam talkā šajās agrās rītlūgšanās.
Kad šī ziņa izgāja pa visu draudzi, ne tikai valde, bet arī citi

piebiedrojās. ~Pēc deviņām nedēļām parādījās lūgšanu svē-

tība", viņš stāstīja. Kad atstājām Kaliforniju, viņa draudze

cēla dievnamu ar 1500 sēdvietām. Lūgšana bija atvērusi de-

besis un uz zemes nolaidās Dieva godība.
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Dieva spēku mūsu zemes dzīvē atnes ticīga lūgšana. Vai-

rums no mums nav lūgšanu cilvēki. Un baznīca bijusi slinka

to uzsvērt, mudināt un mācīt. Ar draudzes lielo lūgšanu, ko

saka mācītājs dievnamā, neviens nevar savu dzīvi piepildīt.

Tas ir daudzpar maz. Mums pašiem personīgi ir jāsarunājas

ar savu Kungu un Pestītāju. Unjaneprot, tad jāmācās.

m

Lai mācītu draudzes locekļiem Dievu lūgt, iekārtoju drau-

dzē ik pārnedēļas ceturtdienas vakaros lūgšanas stundas. Uz

tām aicinājām tos, kas 1) tic lūgšanu spēkam un vajadzībai,

2) kuriem pašiem ir kādas dzīves rūpes, kuras vēlētos lūgša-

nās atvieglināt, nesot tās pie Kristus, un 3) kuri gribētu mācī-

ties pareizāku un dziļāku savu lūgšanu prasmi. Neviens pil-

nīgi neprotam Dievu lūgt, bet kauns to ir atzīt. Lūgšana nav

tikai prasīšana no Dieva, kā daudzi to saprot. Mācītājam

Timotejam Pāvils piekodina, lai draudzē vienmēr būtu lūg-

šanas, pielūgšanas, aizlūgšanas un pateicības lūgšanas (1.
Tim. 2:1,2.). Lūgt Dievu ir jāiemācās. Kā ir ar klusām lūg-

šanām, uz kurām Dieva vārds aicina: „Esi kluss tā Kunga

priekšā un gaidi uz Viņu...?" (Ps. 37:7). Bezdievība uzbā-

žas jaunatnei ar Trancendentālo meditāciju, guru mācību

un austrumnieku sātanisko mācību. Vai esam mācījuši kris-

tīgo meditāciju? Tāpēc šajās lūgšanu stundāskā galveno uz-

devumu likām mācīties Dievu lūgt pēc Bībeles vārdaun prak-
tizēties paši, lai varam darīt to savās mājās. Sākumā sanāca

arī skeptiķi, izlūki un smējēji. Bet tieatkrita.

Stunduiesākam ar kādām dziesmām. Tās ir no mūsu dzies-

mu grāmatām vai arī no Draudžu dienās publicētām skanī-

gām dziesmām. Pēc vairākām dziesmām ir radies silts vieno-

tības noskaņojums un vienojamies sākuma lūgšanā. Tāpat
kā dievkalpojumā ir sākuma kolekte. Tad katrs pastāsta

par vajadzību, notikumu vai liecību kā Dievs atbildējis viņa
lūgšanu. Tam seko Dieva vārda lasīšana. Tā kā šeit gribam
mācīties par lūgšanām, tad lasījumi ir izmeklēti no abām

Derībām, kas rāda par lūgšanu dažādiem veidiem, aspek-
tiem, pielietošanu un tājoprojām. Katrai stundai viena de-

taļa vai lūgšanas paveids, ko apņemamies mācīties nākošās

nedēļās savās lūgšanās. Citreiz ar Dievu satiekamies pielūg-
šanā, citu reizi tikai lūgšanā vai pateicības lūgšanā.
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Liekas, ka aizlūgšanas gandrīz visiem interesēja visvairāk,

jo katram ir kāds, par kuru jāaizlūdz. Tāpēc pie šī lūgšanu

paveida kavējāmies visilgāk gan teorijā, gan praktizējoties.
Un vel vienmēr pie tām atgriežamies vai katrā stundā. Slava

tam Kungam, ka viņš mums tādu privilēģiju ir devis, ka va-

ram aizlūgt par katru, kurš to vēlas. Esam saņēmuši gan

rakstiskus lūgumus pēc lūgšanām, gan pa telefonu, tāpat

skaistas liecības par brīnišķīgi atbildētām lūgšanām.
Šai mācīšanās pusstundai seko lūgšanas. Draudzes slim-

nieki visi, it īpaši tie, kas slimnīcās, tiek pieminēti. Nespēj-
nieki aprūpes institūtos, slimie, kas ārstējas mājās. īpašas
lūgšanas par visu baznīcu, par draudzi, draudzes priekšā
stāvošām sapulcēm, projektiem un vajadzībām, par vadību

un darbiniekiem, par mūsu jaunatni, skolu, katru draudzes

locekli vispār un vecākiem, par nākošās svētdienas dievkal-

pojumu. Vispārējā lūgšanā, protams, pieminam kā dievkal-

pojumos arī dzimto krastu, tos ļaudis, šīs zemes valdību un

Dieva vadību par taisnību pasaulē. Par mūsu laicīgām orga-

nizācijām, vadītājiem u.t.t. Katrā nedēļā jau rodas uzsvars

uz kaut ko īpašu, kas ir akūtāks nekācitas lietas, tās piemi-

nam aizlūgšanā vispirms. Un katrai lūgšanas stundai kāds

atnes vienmēr kaut ko svarīgu, pie kā veltam vairāk laika un

uzmanības. Mācamies lūgt viens par otru. Mācamies arī gai-
dīt uz to Kungu kā Bībelē sacīts. Mācamies arī gavēņa nozī-

mi lūgšanā, kas tik daudziempilnīgi sveša lieta. Unkā visur,

arī vairāk kā piecos gados, kamēr mūsu lūgšanas grupa pa-

stāv, daudzi dalībnieki progresējuši tālu un ir pilnīgi pastāvīgi

un patstāvīgi savā lūgšanu dzīvē, tā ka var palīdzēt citiem.

Šie ļaudis ir vērtīgi mūsu Samariešu saimei, kuri, apmeklējot

nespējīgākos tautiešus mājās vai nespējnieku namos, vien-

mēr iepriecinās tos ar Bībeles lasījumu un lūgšanām. Kaut

mums šādu ļaužu būtu vairāk, vai visa draudze, kas nekautrē-

jas Dievu lūgt, kas prot atrast Bībelē attiecīgo vietu lasīša-

nai un lūgšanas vārdus katram gadījumam. Dzīvais cilvēka

gars, kas atdzimis pie Dieva Gara caur lūgšanām, spēj nest

arī otram mierinājumu un iepriecu, kam tā visa trūkst. Vai

nebūtu ideāli, ka draudzē mēs varētu tā stiprināt viens otru

vajadzības brīžos? Vai tā nedarīja pirmkristieši? Mūsu lūg-

šanu grupā tādā veidāaug arī garīgi darbinieki pašu vajadzī-

bām draudzē.
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Mūsu draudzē visi tagad zina, ka te ir vieta un ir ļaudis,
kuri uztur visus aizlūgšanās, kas vien tādas vēlas. Šie nedau-

dzie, kuri ir jau patstāvīgi savā lūgšanu dzīvē, izveidojuši bez

kādas īpašas organizēšanas dievlūdzēju kodolu. To veica īs-

tā Dieva mīlestība pati no sevis. Reizēm ir piezvanīts kādā

nelaimes gadījumā, vai ja priekšā stāv grūta operācija, arī

kādreiz vēlā nakts stundā un prasa pēc lūgšanām. Ziņu pa-

dod visam lūdzēju kodolam, kuri nekavējoties vienojas aiz-

lūgšanās. Lūgšanas pārmaina visas bezcerīgās un grūtās dzī-

ves situācijas un ienes draudzē skaistu brālības garu.

Ar skumju sirdi jāpiemin, ka tomēr ir vēl daudz pat inteli-

ģentu tautiešu un krietnu draudzes locekļu, kuri šādu lūgša-

nas iestādījumu uzskata par sātanisku sēkti un apkarojamu
lietu. ~Latvijā nekas tāds netika darīts!" Jāprasa, vai viss

tas, ko darījām Latvijā, bija svēts un pareizs? Kāpēc tad

esam svešumā? Kāpēc Bībelē katrā no tās 66 grāmatām tik

daudz ir par lūgšanām? Vai Dievu lūgt ir sektantisms? Cik

atminos, Latvijā to neteica. Bet cilvēku gudrībā gudrie ne-

pazīst Dieva vārdu, evaņģēlijus meklē Vecā Derībā un psal-

mus Jaunā Derībā un par lūgšanām Bībelē neko nav lasījuši.

Ja apsmejam lūgšanas, kuras paši neprotam un tās neizpro-

tam, mēs apsmejam visu Bībeli un vēl vairāk—pašu Dievu.

Ar smagu sirdi esmu vērojis, ka tieši šiem ļaudīm, kuri no-

niecina savā gudrībā lūgšanas, agrāk vai vēlāk pašiem savā

dzīvē šīs lūgšanas ir visvairāk vajdzīgas. Dievs neļaujas ap-

mieties un to, ko esam iesējuši, arī savā laikā pļausim.
Man gadījās būt nespējnieku mājā pie kāda veca vīra gul-

tas brīdī, kad viņš šķirstīja albumu ar uzņēmumiem no sa-

viem dzīves labākiem gadiem. Rādīja arīman attēlus, kur ar

dzīves draugu dārzā pie puķēm, pie jaunas mašīnas, kur ra-

di ciemos, kur dzīru galdi ar pildītām glāzēm un jautrām se-

jām ap tiem. Nolicis grāmatu malā, viņš skumīgi saka: ~Šai

grāmatai ātri izzūd viņas vērtība." Kā tā? Tur taču tik daudz

skaistu atmiņu!" es saku.—~Atmiņas?... Kam tās vairs va-

jadzēs, kad es nomiršu? Tās ir tikai manas atmiņas un tā ir

mana dzīve! Nevienam citam tā neko nenozīmē!" Brīdi klu-

sums. Tad saka man: ~Mācītāj, jūs zināt, ka es esmu pēdē-

jais mūsu dzimtā. Vai šo albumu varēsiet izlozēt draudzes

bazārā? ledot kādam vai pārdot? Taču nē! Visai manai
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dzīvei nu vairs nav absolūti nekādas vērtības! Pilnīgi nekā-

das!" Izmantojis mirkli, gribu viņu mierināt. ~Bet Dievam

katra jūsu dzīvē nodzīvota diena ir liela vērtība un mūžībā

nekas nav zudis, ko ticībā esam dzīvojuši Kristum!"—

~Dievs? Kristus? Jūs jau tā gudri par to runājat. Kur ta ir

šis Dievs un kur ir tāds Kristus?" —~Vai tad jūs nekad visā

savā garajā un raibajā mūžā neesiet lūgšanās saticies ar savu

Dievu?" es jautāju. Nebija atbildes. Tikai pār neskūtiem

un grumpainiem vaigiem lēni, apstādamies ritēja lielas asaras.

Skaisti un grezni jau laikam var justies arī dzīves pils pa-

galmā, lielajā laimes un miera pilī nemaz neieejot un mūsu

dzīves Kungu nesatiekot. Bet Dievs gaida, lai klauvējam, tad

Viņš atvērs, lai meklējam, tad durvis atradīs un lai lūdzam,
tad tiks dots un atkal dots. Mums piederēs pagalms, pils

un Dieva valstība.

Mācīsimies paši un mācīsim, mudināsim citus Dievu lugt

pazemībā un ticībā, garā un patiesībā.

Liesma

LŪGŠANU SAPULCĒ

Kur divi vai trīs,Kungs, vārdā ir Tavā,

Turesi Tuarī, lai gods Tev un slava;

Tev nevajag pūļa, kā domasun prāti

Pie zemes ir sieti, kur galdi tamklāti.

Kur divi vai trīs, — gan skumji tas liekas,

Ka svētvietā Tavātik vien kopā tiekas;

Bet sirsnīgās lūgšanās sastopot Tevi,

Šie — divi vai trīs — jūt laimīgus sevi.

Kur divi vai trīs, — sirds nenorimst, jautā:

Kur vakarus vadaTevis pestītā tauta?

Kur dzesina viņa sev dvēseles slāpes,

Kāds ceļš tai ir ejams, un kādas min kāpnes?

Tiem diviem vai trim, Dievs, nepieļauj klusēt,

Tiem nepieļauj pagurt un nevēli dusēt,

Līdz nams Tavs toppilns un līdz lūgšanas slava

No tūkstošiem uzkāpj pie troņa, Dievs, Tava.

No grāmatas~Dieva Dārzi"
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Māc.Fridrichs Čukurs

PSALMU ZIEDI

Laime

~Daudzi saka: Kas mums dos laimi?— Pacel pār mums sava vaiga

gaišumu!" Ps. 4:7.

Kurš gan nav gaidījis laimi? Visu cilvēka mūža pūliņu var

raksturot kā vairīšanos no nelaimes un dzīšanos pēc laimes,

kaut arī katrs to dara citādākā veidā. Mēdz teikt, ka cilvēks

jaunībā skrejot laimei pakaļ, bet vecumā bēgot no nelaimes.

Abos gadījumos virziens un mērķis tas pats.

Ir cilvēki, kurus varētu saukt par lielā laimesta gaidītājiem.

Tie gaida vienmēr kādu brīnumu, kādu ūdens kustināšanu,

kas ienesīs laimi viņu dzīvē. Tie līdz mūža galam dzīvo izjū-

tā, ka kaut kas brīnišķīgs, jauks un labs viņiem vēl gaidāms
šinī dzīvē. Tādi laimes gaidītāji ir laicīgā un arī garīgā dzīvē.

Tādi ļaudis dzīvojuši visos laikos un arī Dāvida laikā tie sacī-

ja: Kas mums dos laimi?

Ir arī gluži pretēja rakstura ļaudis, kuri paļaujas tikai uz

pašu spējām un darbu. Viņu domāšana, Raiņa vārdiem izsa-

koties, ir šāda: ~Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver:

pats esi kungs, pats laimei durvis ver."

Bībele māca vidus ceļu starp abām šīm nostājām. Ja tas

Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas pie tā strādā. Ja

tas Kungs pilsētu neapsargā, tad sargs velti nomodā(Ps. 127).
Bet ja namdari nestrādās un sargi gulēs, tas Kungs namu ne-

cels un pilsētu nesargās. Cilvēks kopj zemi, bet Dievs dod

auglību. Cilvēks pūlas izveidot savas dzīves laimi, lūdzot un

gaidot dievišķo palīdzību, kas kā Dieva vaiga gaišums šīs pū-

les sekmē un atalgo.
Laime nav tālā zemē, kā to domāja jaunākais dēls Kristus

līdzībā, Lūk. 15. Daudzi tā ir gājuši apkārt zemes lodei, mek-

lējot tīrumā apslēpto mantu, un tikai beigās atskārtuši, ka tā

aprakta viņu pašu mājas dārziņā. Viss labais nav tikai citās

zemēs, pagājušos un nākamos laikos.

Laime nav labākos apstākļos. Ir cilvēki, kas caur raudu ie-

leju staigājot, to dara par avoksnainu zemi, un ir arī tādi, kas

caur avoksnainu zemi staigājot, to darapar rauduieleju.



105

Mūsu laimei ir divi faktori—mēs paši un Dieva vārda gais-

ma. Kā saule zemei ir gaismas devēja, tā Dievs ir mūsu dzī-

ves gaismas un laimes avots. Cilvēka nelaimes dziļākais avots

ir tas, ka viņš, atstādams šo vienīgo dzīvā ūdens avotu, rok

sev cauras akas, kas ūdeni netur, Jer. 2:13. Izšķiršanās —tu-

voties Dievam, vai attālināties no tā—ir mūsu rokās, un tā ir

mūsu laimes vai nelaimes atslēga.

VaiDievs kavējas?

~Mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies, bet Tu, Kungs, kavējies, — cik ilgi

vēl?" Ps. 6:4.

Šajos vārdos Dāvids izteic to, ko neskaitāmi Dieva palīdzī-

bas gaidītāji ir izjutuši. Dieva roka vajadzīga, lūgta un gai-
dīta—bet kavējas. Slimībā, trūkumā, neveiksmē un dažādos

personīgās dzīves sarežģījumos, kur paši grūtības novērst ne-

varam, lūdzam un gaidām Dieva labvēlīgo atrisinājumu, bet

ne vienmēr tas nāk tad, kad to kārojam un tā, kā to vēlamies.

Tāpat sadzīves strupceļos, pasaules nemieros un netaisnības

varas žņaugos mēs raugāmies uz augšu, gaidot Dieva iejauk-

šanos, bet nekādas zīmes neredzam. Tādēļ arī nereti jautā-

jam—kādēļ Dievs kavējas?
Un tomēr šāds jautājums ir nepareizs. Dievs zina un redz

visu labāk nekā mēs. ~Par cik augstākas debesis ir pār zemi,

tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār

jūsu domām." Jes. 55:9. Dievs nav ierobežots laikā kā mēs.

~Turiet vērā, mīļie, ka viena diena tamKungam ir kā tūkstoš

gadi un tūkstoš gadi kā viena diena. Tas Kungs nevilcinās

savā apsolījumā, kā dažiem tas šķiet." 2. Pēt. 3:8,9. Tāpat

īstā taisnība ir zināma tikai Dievam.

Dievam ir savi noteikumi. Kāds cilvēks uz ielas gaidīja au-

to braucēju, ar kuru bija norunāts, ka zināmā laikā un vietā

tas viņu uzņems, lai pārvestu mājās. Kad norunātais laiks

jau sen bija pāri, gaidītājs dusmojās par nepiedodamo ka-

vēšanos un meklēja citas iespējas nokļūt mājās. Vēlāk izrā-

dījās, ka vaina bijusi pašam gaidītājam, jo viņš aiz pārpra-

tuma gaidījis nepareizā vietā. „Ko jūs mani saucat: Kungs,

Kungs! bet nedarāt, ko es saku?" Lūk. 6 : 46. Ja neesam

garīgi tajā vietā un nostājā, kurā Dievs mūs aicina, tad

velti runājam par Viņa kavēšanos. Ja mēs nepaklausām Die-
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vam, mums jākaunas gaidīt, lai Viņš paklausītu mums. Dievs

ir ar mums,ja esma Viņa ceļā.
Dievam ir savi veidi. Slims bērns, nodots ārsta rokās un

saņemot injekciju, izmisis kliedz pēc tēva un mātes palīdzī-

bas, nesaprazdams, ka šī ir labākā palīdzība, kādu vecāki vi-

ņam šinī gadījumā var sagādāt. Tā mēs nereti pārprotam

Dieva palīdzību un iejaukšanos mūsu ceļā. Dievs zina labāk,

kāda veida palīdzība mums vajadzīga.

Dievam ir savi laiki. ~Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un

katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sa-

va stunda." Sal. māc. 3:1. Ikviena cilvēka dzīves laiki ir Die-

va ziņā. Ps. 139:16. Tāpat visām tautām Viņš nospraudis no-

teiktus laikus. Ap. d. 17:26. Dievs zina laikus lielajiem pa-

saules notikumiem. Gal. 4:4. Mēs daudz ko sasteidzam un

nokavējam, bet Dievs zina īsto laiku.

Prieks parDievu

„Es priecāšos par Tevi un līksmošu, dziedāšu Tavam vārdam, Tu,

Visaugstākais!" Ps. 9:3.

Dāvids savās dziesmās atkārtoti un dažādās variācijās ie-

vij prieka viļņojumus par Dievu. Viņš izteic prieku atkal un

atkal par Dieva varenību, taisnību, gudrību, žēlastību, uzti-

cību, atklāsmi un pestīšanu. Šo apskaidroto prieku jaužam

arī citos Vecās un Jaunās Derības rakstos, kur ticīgie to pau-

duši vārdos un nostājā. Jo sevišķi skaisti un iespaidīgi šis

prieks izplūst Pestītāja dzimšanas vēstījumos. Pravietis, to

paredzot jau gadsimtus iepriekš, raksta: ~Tu vairosi, Tu tai

dosi lielu prieku, tā priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā lai-

kā... Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība

guļ uz Viņa kamiešiem" Jes. 9:2, 5. Marija, saņēmusi šo at-

klāsmi, dzied: ~Mana dvēsele slavē to Kungu, un mans gars

gavilē par Dievu manu Pestītāju" Lūk. 1 :47. Un Betlemes

naktī skan Dieva vēsts: „Es jums pasludinu lielu prieku, kas

visiem ļaudīm notiks..." Lūk. 2:10.

Prieks pie Dieva ir ticīgo ļaužu stiprums. Te ir vienkāršā-

kā un reizē vispatiesākā atbilde tam, kādēļ miljonu miljoni

paaudžu paaudzēs tveras pie Dieva. Dzejnieks L. Bērziņš to

skaisti izteicis pantā: Kas ar Tevi nestaigā, dzīves ceļš tiem

iet uz leju; Tā ir mana līksmība, kaes, Dievs, ar Tevi eju. Cil-
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vēks—Dieva radības augstākais veidojums, panāk dziļāko

saskaņu un laimi savā dvēsele tikai tad, kad viņš rod patiesu
saskari ar savu Radītāju.

Bet kādēļ tad ir tik daudzi, kas no Dieva vairās, kam netīk

Dieva nams un ticīgo sadraudzība, kas nes sevī neticību un

pat naidupret Dievu? Kādēļ cilvēki savās attiecībās pret Die-

vu dalās divās pretējās daļās, un kādēļ vieni otrus nevar pār-
liecināt?

Šie divējādie noskaņojumi un pretējās nostājas nevar ne

Dievu pierādīt, ne noliegt. Kad Jēzus piedzima Betlemē, bija

ļaudis, kas nāca tālus ceļus, lai Viņu pielūgtu, bet bija arī tā-

di, kas meklēja Viņu nokaut. Šie ļaudis sevi apzīmogoja uz

laiku laikiem.

Dievs piešķīris cilvēkam spēju izšķirties. Neviens nav no

Dieva piespiests būt taisns, godīgs, tikumīgs un dievbijīgs.
Neviens nav spiests Dievu meklēt, bet kas to dara, tie Viņu at-

rod. Neviens nav spiests ticēt, bet kas ilgojas pēc labā, patie-
sā un mūžīgā, tā dvēselē uzplaukst dievišķīgas ticības zieds.

Neviens nav spiests Dievam tuvoties, bet kas tajā virzienā iet

—sastop Viņu garā un patiesībā. Neviens nav spiests priecā-
ties par Dievu, bet kas Viņa klātieni pārdzīvo, gavilē par Die-

vu savu Pestītāju. Šis prieks nevienam nav liegts, bet cilvēks,

to noraidot un izvēloties neticību, ir izvēlējies arī tās galējās

sekas—tukšumu un izmisumu.

Dienvidnieks

TICĪBA

Ja šai dzīvē viss tev zustu,

Apkārt tumstu vakars vēls —

Liec tad plecos savu krustu,

Nāks tev tuvu Dieva Dēls!

Paša dzīvei, paša darbiem

Būs pie Kristus krusta rimt;

Daudziem pussapņotiem sapņiem

Iznīkt, tumšā kapā grimt...

Tadtu jaunai dzīvei celsies,
Jauniziedoņvēji šalks;

Sirds pēc dzīvā ūdens smelsies,

Dzīve plaukt un ziedēt sāks!

No grāmatas~Dzīves Pavedieni"
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Māc. Paulis Urdze

DZĪVES VAKARĀ

Vecums pienāk, vai nu mēs to gribam, vai negribam. Mū-

žīgā jaunība paliek sapnis. Paiet arī spēka gadi. Tikai retais

priecājas kļūt vecs. Un tomēr—arī šis dzīves posms var būt

gaišs. Tas var būt kā piepildījums.
Dažos pantos 71. psalmā lasām: ~Tu esi mana cerība,

Kungs, mana drošība, no pašas manas jaunības. Uz Tevi es

esmu paļāvies no mātes miesām. No mātes klēpja Tu esi ma-

ni gaismā vedis. Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, vienu-

mēr apliecinādama Tavu godību. Nepamet mani vecuma die-

nās. Neatstāj mani, kad spēks man zūd. Ak Dievs, Tu mani

esi mācījis no manas jaunības, un līdz šim es esmu sludinājis

Tavus brīnuma darbus, līdz vecumam, līdz sirmiem matiem.

Dievs neatstāj mani, kamēr es būšu Tavus darbus zināmus

darījis nākošām paaudzēm un Tavu stiprumu bērnu bērniem.

Tavs spēks un Tava taisnība, Dievs, sniedzas līdz debesīm.

Tu esi licis mums pieredzēt daudz bēdu un ciešanu, bet Tu

mūs darīsi atkal dzīvus un izvadīsi mūs no zemes dziļumiem.
Lai gavilē manas lūpas, kad es Tev spēlēju, un mana dvēsele,
ko Tu esi atpestījis."

Arī tur ieskanas nopietnie toņi: ~Tu esi licis mums piere-
dzēt daudz bēdu un ciešanu. Nepamet mani vecuma dienās.

Neatstāj mani, kad spēks man zūd."

Gaišais laiks ir pagājis. Vai viņš tiešām bija tik gaišs? Arī

tur bija bēdas un ciešanas. Bet bija arī prieks. Bija spēks.
Pie vecuma pieder vājums. Prieks vairs īsti negrib atgriez-
ties. Rokas, kas bija stipras, nevar vairs paveikt to, ko pats

gribētu. Dažreiz tās sāk trīcēt. Vajag palīdzības. Kājas kļūst
stīvas. Solis nav vairs stingrs un drošs. Zobi? Labi, ka ir

protēze. Acis? Gribētos ko palasīt. Kur brille? Skaidri dzir-

dēt arī vairs nevar. Pasaule aizvien vairāk paliek ārpusē.

Grūtības, ko jaunībā pārvarēt likās tīrais nieks, kļūst par

smagu nastu. Trūkst spara. Mācas virsū doma: Kam es vēl

esmu vajadzīgs? Daudzi tuvie cilvēki ir aizgājuši Mūžībā.

Nospiež vientulība. Brīžam liekas, ka notiek netaisnība: Es

esmu strādājis, esmu kaut ko paveicis—un tagad tas liekas

aizmirsts. Jaunajiem ir savi plāni un savi darbi.
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Var jau mēģināt kādam pastāstīt, kā tas bija, kad es augu,

kad es biju jauns, kad man bija atbildīgs uzdevums. Bet ga-

dās, kaciti to negrib klausīties. Tas aizvaino. Sāp.
Ir taisnība: Spēks zūd. Bet vai senāk, spēka gados, tā bija

gana? Brīžam tā likās, bet kad dzīve kļuva īsti nopietna, arī

toreiz vajadzēja patvēruma.

Labi tam, kas var raudzīties atpakaļ un savā dzīvē redzēt

Dieva pēdas, Viņa brīnumus. Tiem nav jābūt pārdabiskiem,

sensacionāliem. Dieva klātiene, Viņa vadība, Viņa tuvums

ikdienā jau ir brīnums. Dzīvei nemaz nav jārit gludi. Dieva

tuvumā viss iegūst jēgu. Nemierā ienāk miers, ko nevar lāga

ne saprast, ne izskaidrot. Cits saka: ~Tu to tikai iedomā-

jies". Bet es esmu ieraudzījis Dieva pēdas. Viņš ir īstenība.

Gribas par visu dzīvi Viņam teikt paldies. Viņš ir bijis klāt

jau jaunībā,—vēl vairāk: jau no mātes klēpja. Vai es to vien-

mēr apzinājos? Brīžiem nē. Vai es to varu izskaidrot? Visu

nevajag izskaidrot. Fiziķi mēģina pateikt, kas ir gaisma. Iz-

teiktais iznāk pretrunīgs. Mani tas netraucē. Es dzīvoju no

gaismas un esmu priecīgs. Tāpat es dzīvoju no Dieva.

Psalma autors saka: ~Ak Dievs, Tu..." Viņš runā ar Die-

vu. Viņam nav darīšanaar kādu svešu varu, bet ar to, ko var

uzrunāt ar Tu, kas ir tuvs.

Nav ko sūdzēties arī tad, kad spēks zūd. Paliek lūgšana:
~Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, Dievs neatstāj ma-

ni", un paliek pateicība. Daudzie gadi ir Dieva dāvana, Vi-

ņa svētības pilni.

Vecajam cilvēkam ir ko teikt. Viņam ir dzīves pieredze.
Protams—vecums nav garantija, ka nāk arī gudrība. Tā var

iet arī mazumā. Atmiņa zūd. Spriedumi vairs nav tik asi, tik

noteikti. Dzīve ir Dieva skola. Bet skolā var arī snaust vai

domāt niekus. Tad beigās atklājas tukšums. Bet vecais cil-

vēks var arī teikt: ~Ak Dievs, Tu mani esi mācījis no manas

jaunības". Dzīve ir briedusi Dieva saulē. Ir piepildījums.
Tad gribas Dieva darbus darīt zināmus nākošajām paau-

dzēm un Viņa stiprumu bērnu bērniem. Nav ko lielīties, ne-

varu teikt: Skaties uz mani! Dari tā kā es, tad būs pareizi.

Dzīvē ir bijušas kļūdas. Bez tam jaunajiem ir jādzīvo viņu

pašu dzīve. Ir mainījušies apstākļi, prasības, ietekmes, do-

māšanas veids. Ir citi laiki. Ka visa dzīve būs saulaina, to arī

jaunie nevar gaidīt. Būs arī vētras. Būs jāpastāv, jāiztur. Es
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viņiem maz varēšu līdzēt. Viņiem vajadzēs pamata, uz kā

celt dzīvi, vajadzēs kāda, kas var dot spēku, vajadzēs patvē-

ruma, vajadzēs cerības. Es viņiem to nevarēšu dot. Cik bie-

ži es savā dzīvē biju nespēcīgs, bailīgs, bez cerības! Tu,

Kungs, biji mana cerība, mana drošība. Tā pieredze bija

tam vīram, kas pirms daudziem gadu simteņiem uzrakstīja

71. psalmu. Tā ir arī man. Es ļoti gribētu to dot tālāk sa-

viem bērniem un daudziem citiem, par kuriem man jādomā.

Bet vai es varu to izteikt? Vai jaunajiem neliekas, ka es saku

dievbijīgus teicienus, kurus kaut kad esmu iemācījies? Es va-

ru tikai lūgt: ~Dievs, neatstāj mani, kamēr es būšu Tavus lie-

los darbus zināmus darījis nākošām paaudzēm." Es pazīstu

cilvēkus, pie kuriem viņu pieredzi ar Dievu kaut kā izmana.

Viņi pasludina Dieva brīnumus arī ar nedaudz vārdiem. Ko

es varu? Ir nedrošība. Bet ja mēs, vecie, nerunāsim par sa-

vas dzīves patvērumu, tad jaunie paliks bez pamata. Dievs

ir teicis, ka Viņš darbojas arī mūsu nespēkā. Uz to mēs va-

ram paļauties.
Mums pašiem pienāks laiks, kad šī dzīve jāatstāj. Mēs vi-

si ejam nāvei pretī. Jaunajiem ir vieglāk par to nedomāt.

Daudz gadu vēl priekšā. Gadi paiet. Nāvi nevar nobīdīt pie
malas. Vai būs ilgi jāslimo, daudz jācieš? Nav atbildes.

Man ir jādomā par kādu cilvēku, kas bija slims. Viņš bai-

dījās no ciešanām. Viņam tomēr bija ilgi jācieš, bet lielo sāp-

ju laiks bija pilnīgi citāds, kā šis cilvēks to bija iedomājies.

Tur bija liels miers. To izskaidrot ar slimnieka lielisko stāju
būtu pārāk lēti. Slimais pats tā nedomāja. Viņš piedzīvoja
Dieva spēku, kas viņu turēja. To izmanīja arī draugi un pie-

derīgie, kas bija ap viņu. Ciešanu laiks kļuva par Dieva pie-
redzes tālāk došanas laiku. Kādā naktī, īsi pirms miršanas,

slimais sāka dziedāt: ~Slavē to Kungu, ak dvēsele mana, Die-

vu to Kungu augstāko!" Jāpiezīmē, ka šis cilvēks pēc dabas

bija kluss un atturīgs, arī garīgajos jautājumos.

~Slavē to Kungu, ak dvēsele mana" un nāve—kā tas sader

kopā? Nāvei nav pēdējais vārds. ~Tu, Dievs, mūs atkal da-

rīsi dzīvus un izvedīsi no zemes dziļumiem." To jau saka

psalma autors. Mēs zinām vairāk: Kristus dzīvo. Mēs dzī-

vosim ar Viņu. Beigās ir gaisma, ir prieks. Nobeigsim ar

psalma vārdiem: ~Lai gavilē manas lūpas un mana dvēsele,

ko Tuesi atpestījis."
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Māc. A. Celms

BEZPRĀTĪGAIS

Tad kāds no ļaužu pulka sacīja viņam: ~Mācītāj, saki manam brā-

lim, laiviņš dalāsar manimantojumā." Bet viņš tam atbildēja: Ci-

lvēks, kas mani iecēlis jums par tiesnesivai mantas dalītāju?" Un viņš

tiem sacīja: ~Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens ne-

dzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas." Un viņš stāstīja tiem lī-

dzību, sacīdams: ~Kādam bagātniekam viņa laukibija nesuši papil-

namaugļu. Un viņš sāka pie sevis spriest: Ko es darīšu, joman nav,

kur savus augļus likt. Un viņš turpināja: To es darīšu: es noplēsīšu

savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tursavākšu savu labību un mantu

un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem,

atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: Tu, bezprā-

tīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas,

ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Die-

vā"(Luk. cv.12:13—21).

Dieva vārda vērtības nav kā veikalā pērkami dārgumi, ie-

vīstīti vatē, satīti zīdpapīrā, pārsieti septiņiem mezgliem, ko

priecīgs pircējs mājās pārnesis, izpako, pārspodrina un liek

vietā un lietā, lai baudās mielotu acis un priecātu sirdi. Die-

va vārda dārgumi ir vienkārši ikdienas notikumi, kas meista-

rīgi vienkāršā triepienā, vārdu gleznā dāvāti, vēršas mūžīgās

patiesības. No vēstures aizlaika, šīs vārdu gleznās tērptās vēr-

tības ienāk tagadnes šodienā un pāries nākotnes rītdienā—

mācot, rādot, vadot un mudinot cilvēku cilvēcīgu dzīvi dzī-

vot. Šīs vārdu gleznas no svētās grāmatas lappusēm pretsta-

tu gaismās un ēnu tumsās rāda cilvēka neprāta vājības un

Dieva mūžīgas žēlastības vadošo, radošo gudrības spēku, kas

cilvēku vada un gatavo, nevien uz mūžīgo aizkāpa dzīvi, bet

gan rāda un rada laimīgu, miera pilnu dzīvi šodien, šobrīd—

šīsdienas pasaules sūrumā un ikdienas praktiskuma aprēķi-

nu aukstumā.

Šīsdienas evaņģēlija dzīvības vārds nav nekas cits, ka Die-

va žēlastības vadība—tev, šodienai, šim brīdim... Un tāds va-

dības un žēlastības vārds ir arī Jēzus Kristus noraidošais

vārds: ~Cilvēks, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi, vai

mantas dalītāju?"
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Šo žēlastības vārdu pārlasījis, nepārsteidzies un neteic līdz

ar pasaules aprēķinu kalkulatoriem: ~Nujā, pat Jēzum nebi-

ja ko atbildēt uz ikdienas praktisku, lietišķu jautājumu!"
Jēzum bija ko atbildēt, un Jēzus atbildēja jautājumu neno-

raidīdams, bet gan Dieva patiesību atšķirdams no ikdienas

kalkulatoru izrēķinātām tiesību taisnībām. Jēzus noraidošā

atbilde izteic lielo dzīves patiesību, ka mantu sadalīt nevar

neviens tiesnesis. Mantā var vienīgi dalīties—ne likuma tie-

sībās iegrožotais prāts, bet mīlestībā pildītā sirds. Mīlestībā

pilnai sirdij dalītāja nevajag, un naidākvēlojošu sirdi neviens

dalītājs nenomierinās. Viss ko likuma ieceltais dalītājs var

izdarīt, ir dot godkārības apmierinājuma baudu. Baudas ap-

mierinājums ir patmīlības apmierinājums. Bauda ir patmīlī-
bas daļa. Baudās dzīvota dzīve ir patmīlības dzīve. Tā nav

laimīga, vērtīga, gaiša dzīve. Savtīgā baudu dzīvē visa kungs

un centrs un noteicējs ir ~Es". Šis lielais, tirāniskais kungs

~Es", tas ir jāsargā un jāglabā, bailēs norobežojoties un no-

drošinoties ar tiesību vaļņiem un paštaisnības žogiem. Pat-

mīlis neceļ vien šķūņus, savas mantas glabāšanai, bet arvien

augstākus žogus un drošākas sienas viņš ceļ sava ~Es", savu

baudunodrošināšanai, jo patmīļa dzīvē nekam citam nav vie-

tas kā vienīgi pirmai personai un ar šo ~Es" saistītiem viet-

niekvārdiem dažādās formās.

Tavā priekšā stāv tava Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus

gleznots patmīlis—baudītājs, visā savā pretešķību pretīgā

spilgtumā—cik neprātīgs, neredzīgs, negodīgs. Neprātīgais,
kurš visā savā dzīvē nav mācījies dzīves patiesību, ka dzīvi

nevar kā rokām celtu šķūni ar mantām piepildīt un tad prie-

cāties, līksmoties. Tik neprātīgs, ka viņš nav nopratis, ka

manta nevienam nav dota īpašumā, bet gan Dieva žēlastībā

uzticēta pārvaldīšanā, ko mantas īstais īpašnieks, visa labā

devējs—žēlīgais Dievs, var līdz ar uzticētu dzīvi, jeb kuru brī-

di atprasīt. Nav tiesas kunga, kura līgums, vai zīmogs varētu

šo dienu novērst—dvēseles līgums slēdzams vienīgi ar Dievu,

un šo līgumu Viņa Dēls Jēzus Kristus ir apzīmogojis pats ar

savām asinīm. Viņam vienīgajam jābūt noteicējam par man-

tu un dvēseli, un dvēselei jāpieder Viņam, ne baudāmun pat-

mīlībai.

Patmīlīgais baudītājs tavā priekšā stāv savu baudu apstul-
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bots, tik akls, ka viņš neredz tālāk par savu ~Es". Viņš ne-

redz, ka ap viņu ir daudzi, kam viņš ar savu Dieva žēlastības

uzticēto pārpilnību varētu palīdzēt. Viņš neredz, ka arī vi-

ņam ir dota iespēja draugu gūt un sadraudzībā augt. Par

augstu ir viņa paša, ap sevi celtie mūri. Tie dzīvi vērš vientu-

lības cietumā, kur atstātības aukstumā sirdij ir jānovārgst un

dvēselei ir jāsažūst.

Patmīlis—baudītājs tavā priekšā nestāv vien neprātīgs un

neredzīgs, bet arī negodīgs. Kurš negodīgi melo, pats sev ie-

stāstīdams, ka ar vienreizēju šķūņu noplēšanu un pārbūvi

pietiks... Nepietiks! Pēc jaunajiem šķūņiem būs jāceļ atkal

jauni un pēc tam atkal jauni, un tā tas ies līdz tam laikam,

kamēr pienāks Dieva žēlastības dienugals. Nekad nepienāks

tā diena, kad būs laika teikt un teikto pildīt: ...atpūties, ēd,

dzer, līksmojies. —

Mantkārības bauda patmīlim neļaus miera rītdienu. Ja šo-

dien nav laika pateikties par dienišķo maizi, tad arī rīt būs

laika vienīgi plašākus, jaunākus šķūņus celt. Mantas baudī-

tājs ir kā izslāpis cilvēks jūras viļņos—visapkārt ūdens bez-

galība un tomēr slāpes remdēt nevar—jo vairāk dzer, jo vai-

rāk slāpst. Vai arī tu šobrīd neteic par šo patmīli—baudītāju,

līdz ar Dieva priecas vārda patiesību: ...Tu neprātīgais...
Mēs visi ceļam šķūņus ap savu mantu... mēs visi sargājam,

mēs krājam. Kāpēc? Lai celtu jaunus, lielākus šķūņus? Lai

nodrošinātu savu un savu bērnu rītdienu? Kāpēc? Rītdie-

na—tā pieder tam Kungam. Manta—tāpieder tam Kungam.

Un tam Kungam pienākas pateicība, ka Viņš tev mantu uzti-

cējis. Un tam Kungam pieder arī laiks un jo sevišķi tas laiks,

kad tu darbā gurušās rokas salicis—drīksti lūgties: Mūsu die-

nišķu maizi dodi mums šodien... Jo Tev pieder valstība,

spēks un gods. Āmen.

Vēlais Ceļinieks

LŪGŠANA

Lūgšanā rokas saliekam mēs,

Zemīgilūdzam: Tēvs, klausi mūs,

AlkstTavas gaismas mums dvēseles,

Spēka—kas dara mūs varoņus.

Cerēt uz sevi negribamvairs,

Spēks mūsu—niedre, kas vējā lūzt,

Gudrība mūsu—sapnis vien kairs...

Kungs, Tavam spēkam liec mūsos plūst
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Māc. A. Arājs

CEĻŠ UZ KALNGALIEM

Bet Sī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo

patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams

to darbu, ko darītTu man esi uzdevis. Un tagad ap-

skaidroTu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija

pie Tevis, pirms pasaule bija (Jāņa cv. 17:3—5).

Šie ir Jēzus lūgšanas vārdi, ko uzrakstījis 4. evaņģēlija au-

tors, apustulis Jānis. Šinīs vārdos vispirms ļoti vienkārši un

skaidri ir pasacīts, kā cilvēks var nokļūt uz mūžīgās dzīvības

ceļa, proti—viņam ir jāatzīst Dievu un Dieva Dēlu Jēzu Kris-

tu. ~Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso

Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu." Bet mums jā-

ņem vērā, kas ir domāts ar vārdu ~atzīst". Šis vārds ir jāsa-

prot pilnīgākā nozīmē nekā to parasti mēdz saprast. Tā paša

autora, apustuļa Jāņa pirmajā vēstulē 2. nodaļā un 4. pantā

atrodamtā rakstītu: ~Kas saka: es esmu Viņu atzinis, bet ne-

tur Viņa baušļus, ir melis un viņā nav patiesības." Lūk, Jēzu

Kristu atzīt nenozīmē tikai ticēt Viņam kā Dieva Dēlam un

pasaules Pestītājam, bet tas nozīmē arī Viņam paklausīt, pil-
dīt Viņa pavēles, sekot Viņa aicinājumiem. Pilnīga atzīšana

ietver arīpaklausību. Bez paklausības atzīšana nav pilnīga.
Viena no Kristus pirmajām pavēlēm bija tā, ko Viņš sacīja

jūdu valdības vīram Nikodēmam, kas nāca pie Viņa naktī:

~Patiesi, patiesi es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšie-

nes, neredzēt tam Dieva valstības... Kas no miesas dzimis ir

miesa, un kas no Gara dzimis, ir gars" (Jāņ. cv. 3:3,6). Un

apustulis Pāvils vēstulē romiešiem sniedz vēl šādu paskaidro-

jumu: ~Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme—uz dzīvī-

bu un mieru... Ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst.

Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzī-

vosit" (Rom. 8:6,13). Piedzimšana no augšienes tā tad ir

viens no dievišķiem imperātīviem tam cilvēkam, kas grib nākt

Dieva valstībā. Piedzimt no augšienes nozīmē kļūt patiesam

kristietim, īstam Kristus māceklim. Un ikviens cilvēks, kas

no sirds vēlas, ar lūgšanas palīdzību šo jaunpiedzimšanas
stāvokli var aizsniegt. Reizē ar to viņš arī kļūst mūžīgās dzī-



115

vības mantinieks. Un vienīgi ar Kristus starpniecību tas ir ie-

spējams, ko skaidri apstiprina pazīstamie Jēzus paša vārdi:

~Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie Tēva,
kā vien caur mani" (Jāņ. cv. 14:6).

Zīmīgi bija sākumā minētie turpmākie mūsu Kunga lūgša-

nas vārdi: ~Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeig-
dams to darbu, ko darīt Tu man esi uzdevis. Un tagad ap-

skaidro Tumani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie Te-

vis, pirms pasaule bija" (Jāņ. cv. 17:4,5). Šie pēdējie vārdi

nepārprotami liecina par Kristus eksistenci pirms pasaules ra-

dīšanas. Piepildījis savu zemes dzīves sūtību, Viņš gatavojās
doties atpakaļ pie sava Tēva godībā. Varētu jautāt: kas bija

raksturīgais Kristus dzīvei šinī pasaulē? Neapšaubāmi, Viņa

cenšanās izpildīt Dieva gribu. To apstiprina mūsu teksts un

arī citi mūsu Kunga vārdi: ~Jo es esmu no debesīm nācis, lai

darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtījis"

(Jāņ. cv. 6:38). Tāpat arī: ~Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas

mani sūtījis, un pabeigt viņa darbu"(Jāņ. cv. 4:34). Vai at-

kal: ~Mans Tēvs nav atstājis mani vienu, jo, kas Viņam lab-

patīk, to es daruvienmēr" (Jāņ. cv. 8:29). Jēzus Kristus savu

dzīvi šinī pasaulē pakļāva Dieva vadībai, un tāpēc tā bija tik

neizteicami vērta un iespaidīga.

Dārgais lasītāj, arī ikviena cilvēka dzīve šinī pasaulē var sa-

sniegt savu skaistāko piepildījumu un pilnbriedumu, ja tā tiek

padota visspēcīgā Dieva vadībai. Dievs ir visa universa vald-

nieks. Viņš brīnišķīgi kārto visu debesu ķermeņu ceļus cilvē-

ka prātam neaptverami plašajā izplatījumā. Par to priecājās

jau senais dziesminieks Dāvids: ~Debesis daudzina Dieva go-

du, un izplatījums izteic Viņa roku darbu" (Ps. 19:2). Arī

zemes virsū ieraugam Dieva meistarīgo plānošanu un vadību:

kalnu majestātiskumā, ziedu krāšņumā, augļu bagātībā u.t.t.

Un bez šaubām par radības vainagu—cilvēku Dievs rūpējas
visvairāk. Tāpēc Jēzus sacīja: ~Mācaities no puķēm laukā,

kā tās aug... ir Salamans visā savā godībā nav tā bijis ap-

ģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā... tā ģērbj,

vai ne daudzvairāk jūs, jūs mazticīgie?" (Mat. cv. 6:28—30).
Bībele mums sniedz daudz ilustrācijas, kā Dievs brīnišķīgi

vada un kārto cilvēku likteņus, kas Viņam uzticas un paklau-

sa. Bez tam šinī grāmatu grāmatā atrodam daudzskaistas lie-
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čības un aicinājumus attiecībā uz kalpošanu tam Kungam.
Senais tautas vadonis Jozua sacīja: Izvēlieties šodien... kam

jūs kalposit,—vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši

viņpus Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē

jūs dzīvojat. Bet es un mans nams mēs kalposim tam Kun-

gam" (Joz. 24:15). Un vīrs ~pēc Dieva sirds" ķēniņš Dāvids

raksta: ~Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un

Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manāsirdī" (Ps. 40:9). Jēzus sa-

cīja: ~Kas dara mana debesu Tēva prātu, tas ir mans brālis,

un mana māsa, un mana māte" (Mat. cv. 12:50). Un lielais

apustulis Pāvils izsaucās: ~Līdz ar Kristu esmu krustā sists,

un nu nedzīvoju es, bet manīdzīvo Kristus" (Gal. 2:20). Bet

dedzīgais pravietis Elija aicina: ~Cik ilgi jūs klibosat uz

abām pusēm? Ja tas Kungs ir Dievs, tad sekojiet Viņam. Bet

ja Bāals ir Dievs, tad sekojiet tam" (1. Ķēn. 18:21). Un cauri

kristietības vēsturei mēs redzam lielas personības, kas mirdz

kā spoži gaismas stari ar savu uzticību un padevību Dieva

gribai un vadībai.

Protams cilvēks var arī nepakļauties Dieva gribai, jo Dievs

viņam piešķīris izvēles brīvību. Cilvēks var izvēlēties Dievam

nepaklausīt, Viņa likumus un noteikumus ignorēt. Bet tad

viņam jābūt gatavam arī ciest savas nepaklausības sekas, kas

bieži vien ir traģiskas jau šinī pasaulē un noteikti tādas ir mū-

žībā. Vienā no savām iespaidīgākām līdzībām Jēzus saka, ka

Dievam paklausīgie ļaudis Lielajā tiesas dienā saņems skais-

to aicinājumu ~Nāciet šurp, jūs mana Tēva svētītie, ieman-

tojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma",

un tie ieies mūžīgā dzīvē, turpretī Dievam nepaklausīgie ieies

mūžīgā sodībā (Mat. cv. 25:34,46). Mēs varam pakļauties

Dieva gribai, vai arī to nedarīt. Un ar savu rīcību mēs izšķi-

ram savu likteni mūžībā.

Neaizmirsīsim, dārgais lasītāj, ka Radītājs, debess un ze-

mes Valdnieks, mūs pazīst nesalīdzināmi labāk nekā mēs pa-

ši sevi pazīstam. Tādēļ vienīgi padodoties Viņa visspēcīgai

rokai, mēs varam aizsniegt cildenas dzīves mirdzošos kaln-

galus, ko paši vien nekad nespēsim. Ir dzirdēts notikums par

ērģelnieku, kas reiz atteicies dot atļauju kādam svešiniekam

spēlēt uz viņa rīcībā atstātajām ērģelēm. Beidzot tomēr sve-

šinieks pielaists pie ērģelēm, un spēlējis tik meistarīgi un aiz-
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grābīgi, ka grandiozās skaņas galīgi samulsinājušas atbildī-

go ērģelnieku un viņš spējis tikai iejautāties svešiniekam, kā

viņu sauc. Atbilde bijusi: mans vārds ir Mendelsons. Sapro-
tams šī atbilde ļoti pārsteigusi atbildīgo personu,kas lielo

mūzikas meistaru vienkārši nebija pazinusi.

Arī no mūsu dzīvēm viskrāšņākos akordus, visdievišķīgā-
kās skaņas spēj izvilināt tikai cilvēku dvēseļu veidotājs—Ra-

dītājs pats. Un Viņš nav mums nepazīstams, mēs Viņu pa-

zīstam, jo mums ir Bībele, Dieva svētais vārds—vispilnīgākā
Dieva atklāsme cilvēcei. Tanī atrodam arī daudzos Jēzus

Kristus vārdus. Un starp visām lielajām personībām, kas

minušas mūsu planētas tekas, vienīgi Jēzus Kristus drīkstēja

sacīt: ~Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs" (Lūk.

cv. 21:33). Ļausim tādēļ, lai Dievs caur savu Garu veido mūs

Kristus līdzībā, jo Viņš ir cilvēka dzīves paraugs šinī pasaulē.

Tad mēs būsim atraduši savas zemes dzīves gaišāko piepildī-

jumu, un ļausim skanēt tās sakistākajiem akordiem.

Varētu pacelties jautājums: kā tas sasniedzams? Jau dzir-

dējām Kristus aicinājumu piedzimt no augšienes. Un Viņš

pats ar savas dzīvības upuri sagādāja šo iespēju. Ticībā ak-

ceptējot Viņa upuri un ar slāpstošām sirdīm sekojot Viņa tā-

lākām pavēlēm un aicinājumiem, mēs soli pa solim ceļojam

uz savas garīgās dzīves kalngaliem. Ja mūsos nav patiesa sir-

snīga vēlēšanās piedzīvot garīgu augšupeju, tad to arī nepie-

dzīvosim. Garīgas slāpes cilvēka dvēselē ved viņu pie Dieva.

Slāpstošā sirds ir tā, kas saņem no Dieva bagātajiem mantu

kambariem. ~Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer",

sacīja Jēzus (Jāņ. cv. 7:37). ~Kas grib, lai ņem dzīvības ūde-

ni bez maksas", lasām Bībeles pēdējā grāmatā (Atkl. 22:17).

„Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdi-

nāti", atrodam rakstītu Kristus kalnarunā(Mat. cv. 5:6).

Dārgais lasītāj, ja tu neesi pazaudējis šīs slāpes pēc patiesī-

bas, pēc dzīvā Dieva,ko Radītājs pats cilvēkā ielicis, bet mek-

lē tās remdēt, tad tu esi ceļā uz garīgās dzīves kalngaliem. Ti-

kai neļaujies aizrauties no dažādām maldugunīm, kādu šajā

pasaulē netrūkst, bet meklē atrisinājumu īstajā Dieva atklās-

mē—Viņa svētajā vārdā Bībelē, un tu kļūsi laimīgs cilvēks

par svētību daudziem citiem. Jēzus sacīja:
~
Ik viens, kas ir

no patiesības, dzird manu balsi" (Jāņ. cv. 18:37).
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INTERVIJA AR ARCHIBIĪSKAPU

ARNOLDULŪSI

Jaut.: Kāds būtu Jūsu vispārējs vērtējums par karismatiskās

kustības iespaidu kristīgās denominūcijūs?

Atbilde: Domāju, ka pagaidām nav iespējams pilnīgi izvērtēt

karismatiskās kustības iespaidu kristīgās denominācijās. Pa-

saules Baznīcu Apvienība (World Council of Churches), kurā

pārstāvētas visas protestantu baznīcas, bija izraudzījusi īpa-

šu komisiju jautājuma pētīšanai. Komisija publicēja atzinu-

mu, ka karismatiskā kustība ir veicinājusi zināmu reliģisko

atmodu, bet izraisījusi dažkārt arī nevēlamas parādības, pie-

mēram, dalīšanos draudzes locekļos, selektīvu nogrupēša-

nos, kas var izvērsties sektantismā.

Jaut.: Kāda būtu Jūsu pieeja bieti dzirdētajam un arī karis-

matiskajā kustībā uzsvērtajam jautājumam par piedzimšanu

no augšienes (Jāņ. cv. 3:3)?

Atbilde: Piedzimšana no augšienes ir garīgs fainomens, garī-

ga pārtapšana, kas pārveido cilvēka dzīvi un personību, kas,

apustuļa Pāvila vārdiem runājot—ved pie ticības, ka Jēzū

Kristū labpaticies iemājot visai Dieva (atklāsmes) pilnībai

(vēst. kolosiešiem 1:19), tāpēc ~Viņā arī jūs esat dzirdējuši

patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un Viņam ticē-

dami esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma (Pā-

vila vēst. efeziešiem 1:13). Tie, kas tic, jau ir piedzimuši ga-

rā, jo ~Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs,

kas manisūtījis" (Jāņa cv. 6:44).

Jaut.: Kā no Jaunās Derības viedokļa būtu vērtējamarunā-

šanasvešās mēlēs?

Atbilde:Atbildi uz šo jautājumu devis apustulis Pāvils 1. vēs-

tulēkorintiešiem, 14. nodaļā ~Sludinātājs ir lielāks nekā mē-

lēs runātājs, ja pēdējais nesniedz paskaidrojumu, lai dvēse-

les iegūtu stiprināšanu" (14:5), un „Ticība nāk no sludināša-

nas un sludināšanano Kristus pavēles".
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Jaut.: Cik nozīmīgs pēc Jūsu domām ir Svēta Gara kristības

jautājums, kas karismatiskajū kustība tieksevišķi izcelts?

Atbilde: Pasaules Baznīcu Apvienība bija izraudzījusi teolo-

gu komisiju, kas apskatīja jautājumu par t.s. Svētā Gara

kristību, vai otreizējo kristību. 1982. gadā komisija publicē-

ja savu atzinumu, ka otrreizējā kristlba nav vajadzīga, jo
kristības sakraments nav gatavības apliecība, bet ir dāvana

ar Jēzus Kristus evaņģēliju.

Jaut.: Kāda būtu pareiza pieeja ticības dziedināšanām un to

praktizēšanai?

Atbilde: Ka ticība un lūgšana ~izglābs slimo un tas Kungs vi-

ņu uzcels" (Jēkaba vēst. 5:15)—vai palīdzēs slimajam nest

sāpju un ciešanu nastu—to esam daudzkārt pieredzējuši.

Daudzas baznīcas tagad, klusībā, bez liela skaļuma un reklā-

mas, notur dziedināšanas dievkalpojumus. Diemžēl mūsu

dienās šo svētīgo dziedināšanas procesu profanizē lētas po-

pularitātes un peļņas meklētāji, dažkārt ar tādiem paņēmie-

niem, kas ir pretīgi kristīga cilvēka izjūtām, un baznīcai at-

nes vairāk ļaunuma, kā labuma.

No kr. puses: māc. J. Cālītis, archibīskaps A. Lūsis, māc. A. Briedis un

māc. Ā. Čops.
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SPRAIGA DARBĪBA TORONTO EV. LUT.

LATVIEŠU DRAUDZĒS

Toronto pilsētā, Kanādā, darbojas 3 latviešu cv. lut. drau-

dzes: Sv. Jāņa cv. lut. latviešu draudze, Sv. Andreja cv. lut.

latviešu draudze un Austrumu cv. lut. latviešu draudze. Šīm

draudzēm bez patstāvīgas darbības ir arī kopēji organizēti sa-

rīkojumi. Jau vairākus gadus tiek noturētas kopējas Ticības

celsmes sanāksmes reizi nedēļā otrdienu vakaros. Šīs sanāk-

smes notiek zināmu laiku vienā dievnamā, tad otrā un pēc
tam atkal trešajā dievnamā. Tās ir Bībeles studiju sanāksmes

ar kopēju dziedāšanu, Bībeles apceri, pārrunām, lūgšanām

un sadraudzības brīdi pie kafijas tases. Parasti arī visu triju
draudžu mācītāji ņem dalību, proporcionāli savstarpēji sada-

lot sanāksmju vadībuun Bībeles apceres pasniegšanu.
Latviešu Centrā divas reizes mēnesī, trešdienās, tiek notu-

rētas Reliģisku pārdomu pēcpusdienas, kur arī visas 3 cv. lut.

latviešu draudzes sadarbojās. Par dažādiem garīgiem tema-

tiem referātus sniedz gan paši draudžu mācītāji, gan arī tiek

uzaicināti referenti no ārpuses.

Bez tam vienmēr kopīgi tiek rīkoti kapu svētki Jorkas kap-

sētas latviešu nodalījumā, tāpat 18. novembra piemiņa pa-

rasti tiek atzīmēta ar kopēju dievkalpojumu, un arī vēl cita

rakstura kopēji dievkalpojumi tiek sarīkoti.

Katrā draudzē atsevišķi risinās intensīva darbība: ziemā

dievnamos Toronto pilsētā un vasarā lielā mērā katras drau-

dzes lauku īpašumā — Sv. Jāna draudzei Saulainē, Sv. An-

dreja draudzei Sidrabenēun Austrumu draudzeiTālavā.

Sv. Jāņa cv. lut. latviešu draudze.

Šī draudze ir vecākā latviešu cv. lut. draudze Toronto —

dibināta 1948. gadā. Trīs gados draudzes locekļu skaits jau

pārsniedzis vienu tūkstoti un turpinājis nepārtraukti augt,

līdz 1966. gadā aizsniegts kulminācijas punkts ar 2312 drau-

dzes locekļiem. Pēc tam draudzes locekļu skaits mazliet slī-

dējis uz leju, bet no pagājušā gada uz šīgada 1. janvāri ir at-

kal pieaugums 51 personu liels, sasniedzot 1868 draudzes lo-

cekļus.
Pirmais ilggadējais draudzes mācītājs bija Arnolds Lūsis,
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tagadējais archibīskaps, kas draudzei kalpoja veselus 25 ga-

dus. Viņa kalpošanas laikā uzbūvēts ari skaistais draudzes

dievnams 200 Balmoral avēnijā. Draudzes pirmajos darbī-

bas gados kā otrs mācītājs strādāja Artūrs Briedis. Kopš

1973. gada draudzes gana pienākumus izpilda mācītājs Ivars

Gaide. Pagājušā gadā pavisam notikuši 68 dievkalpojumi,

no tiem ar dievgaldu 14 un Saulainē 8. Dievkalpojumu ap-

meklētāju kopskaits bijis apm. 11.500. Svētais vakarēdiens

izdalīts 1360 dievlūdzējiem. Kristīti 13 bērni, iesvētīti 22 jau-
nieši—l2jaunavas un 10 jaunekļi. Salaulāti 11 pāri, no tiem

6 jauktā laulībā (ar sveštautiešiem). Dieva mierā izvadīti 30

draudzes locekļi (starp tiem 4 bija jau pāri 90 gadiem).

Muzikālajā daļā darbojas draudzes ērģelniece Anita Run-

dāneun vokālais ansamblis Brigitas Alkas vadībā. Ansamblis

dziedājis gan pašu dievkalpojumos, gan arī koncertējis citās

pilsētās—Klīvlandē, Londonā, Sv. Katrīnās. B. Alka vadīju-
si arī draudzes jauniešu ansambli divos dievkalpojumos, kur

dziedājuši arī svētdienas skolas bērni J. Bārušavadībā.

Draudzē rosīgi darbojas dāmu komiteja Līvijas Jansones

vadībā. Komitejas sēdes notiek reizi mēnesī; caurmērā tajās

piedalās 24 draudzes locekles. Pagājušā gadā dāmu komite-

jas izkārtojumā vai sadarbībāar citām draudzesnozarēm no-

tikuši daudzi sarīkojumi. Daži no tiem: Lieldienu brokastis,

kurās piedalījās ap 300 personu; Jāņu sarīkojums Saulainē;

Pļaujas svētki ar loteriju; Ticības atjaunošanas svētki ar vīru

kora Viesturs garīgām dziesmām dir. J. Bāruša vadībā par

labu baznīcas darbam Latvijā; Ziemsvētku tirdziņš ar Daiļ-
amatnieku savienības piedalīšanos, kas deva palīdzības dar-

bam pāri par 6000 dolāru. Daudzos draudzes sarīkojumos
dāmu komiteja rūpējās par kafiju un maizītēm. Komitejas

kases apgrozījums pag. gadā bijis pāri par 24.000 dolāriem.

Svētdienas skola pag. gada rudenī iesāka savu 25. mācības

gadu. Tanī reģistrēti 35 bērni, kuri ar vecāku atbalstu cītīgi

apmeklē svētdienas skolu. Kā skolotāji darbojas — Edīte

Linča, Margrieta Alute, Aina Kalniņa, Klāra Gāle, Benita

Brence, Māris Lūsis, Richards Kaņķis un angliski runājošo

grupā Vija Murata un Daina Parent. Dziedāšanu māca dir.

Jānis Barušs. Svētdienas skolu vada Aina Kalniņa, adminis-
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trātore ir HermīneTurkevica un kasieris Aigars Brencis. Ar

saziedotiem līdzekļiem atbalsta ārmisiju v.c. mērķus.
Draudzē darbojas arī Žēlsirdīgo zamariešu kopa, kuras sir-

snīgā vadītāja Vilma Kinstlere jau ilgāku laiku slimo. Kopa

galvenokārt cenšas apmeklēt un iepriecināt slimniekus un ci-

tus cietējus.

Jauniešu darba vadītāja pag. gadā bijusi Sandra Kursē.

Programma šim darbam rūpīgi izstrādāta jau uz priekšu un

draudzes vadībaskubina jaunatni tanīčakli ņemt dalību.

Draudzes lauku īpašums Saulaine pag. gadā piedzīvojis ļo-
ti aktīvu darbības posmu. Pagājušā gadā Saulaine varēja at-

mētarī 30 gadu pastāvēšanas jubileju. Jaunaceltne, kas no-

saukta par ~Putnu salu", ar daudzām telpām bērnu vajadzī-

bām arī jau tikpat kā nobeigta. Celtnes izmaksa aplēsta uz

95.000 dolāriem. Saulaine galvenokārt kalpo bērnu nomet-

nes vajadzībām, kā arī jaunatnes sporta sacensībām, bet tā-

pat tur vasarā notiek dievkalpojumi un dažādas citas sanāk-

smes. Saulainē uzcelts arī latviešu Kritušo karavīru piemi-

neklis, pie kura tiek noturēti nacionāliesvētbrīži.

levērojamākais notikums pag. gadā Saulainēbija LELBA's

sarīkotie 2 nedēļu ilgie Teoloģiskie kursi. Tie pulcināja 39

kursantus un ne tikai no Kanādas, bet arī ASV, Austrālijas,

Zviedrijas un Vācijas. Kursus vadīja LELBA's Evaņģelizā-

cijas nozares vadītājs māc. J. Cālītis, un tajos bez vadītāja

kā lektori darbojās arī archibīskaps A. Lūsis, prof. Dr. E.

Grīslis, prof. Dr. V. Klīve, prāv. R. Āboliņš, māc. A. Ozols,

māc. K. Kuškevics un māc. I. Gaide. Kursu bibliotekārs bija

māc. A. Celms, kursantu kori vadīja dir. J. Barušs, un admi-

nistrācijas pienākumus veica J. Pētersons. Vakaru program-

mas kārtoja sekretāre M. Vilka. Baznīcas celšanai Indijas

misijas darbalaukā kursanti saziedoja 1240dolārus. Kursu

mērķis sagatavot draudzēs darbiniekus, kas ne tikai varētu

palīdzēt mācītājiem viņu darbā, bet vajadzības gadījumos

viņus arī aizvietot.

Draudzes kases pārskats par pagājušo gadu uzrāda ienā-

kumos 236.991 dolārus, izdevumos 206.737 ar 30.254 dolā-

riem atlikumu. Draudzes priekšnieks J. Koncis varēja ziņot,

ka 1982. g. budžets izpildīts ar uzviju un ka darbs šinī gadā

gājis plašumā, jo draudzes locekļi atsaukušies aicinājumam
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ziedot draudzes darbam \°7o no gada izpeļņas, kā ieteikts

LELBAs pēdējā sinodē.

Draudzes mācītājs Ivars Gaide no 1982. g. 23. novembra

līdz 1983. g. 11. februārim piedalījies kādā speciālā kursā,

kas domāts mācītājiem un citu cilvēku aprūpes profesiju pār-

stāvjiem, dodot tiem iespēju papildināt izglītību un pieredzi

slimnieku apmeklēšanas un dvēseļu kopšanas darbā. Kurss

bijis iekārtots lielajā Toronto VVestern slimnīcā, un māc. I.

Gaide izsakās ļoti atzinīgi par šinī kursā iegūtajām zināša-

nāmun praktisko pieredzi.

Sv. Andreja cv. lut. latviešu draudze.

Draudze dibināta 1949. gadā un par tās pirmo pastāvīgo

mācītāju 1950. g. 15. maijā ievests Ādolfs Čops. Viņa drau-

dzību ar igauņu luterāņu mācītāju O. Pello var uzskatīt kā

pamatu sadarbībai, abu vadībā nodotajām latviešu un igau-

ņu cv. lut. draudzēm, kas drīz noveda pie praktiska un ap-

sveicama rezultāta — 1951. gadā kopīgi iepirktās Sv. Andre-

ja baznīcas.

Sv. Andreja cv. lut. latviešu draudze darbībuiesāka ar 126

locekļiem, bet locekļu skaits ir nepārtraukti audzis un pag.

gads noslēgts ar 1973 draudzes locekļiem, kas rāda, ka paš-

reiz šī draudze ir lielākā latviešu draudze Torontopilsētā.

Pagājušā gadā noturēts 71 dievkalpojums. No visiem diev-

kalpojumiem draudzes lauku īpašumā Sidrabenē noturēti 7,

ar dievgaldu pavisam notikuši 17 un angļu valodā noturēti 9

dievkalpojumi. Dievkalpojumu apmeklētāju kopskaits bijis

13.396, un pie dievgalda piedalījušās 1452 personas. Kristīti

19 bērni, iesvētīti 21 jaunietis (13 jaunavas un 8 jaunekļi).
Salaulāti 14 pāri, starp tiem 7 jauktā laulībā. Miruši 29 drau-

dzes locekļi. Pagājušā gadā draudzē iestājušās 48 un izstāju-

šās vai pārgājušas uz citām draudzēm 5 personas.

Māc. A. Čopam pēc 23 gadu kalpošanas atlūdzoties no

draudzes gana pienākumiem, šinī postenī ticis ievēlēts māc.

Juris Cālītis, kas kalpo draudzei ar neizsīkstošu enerģiju.

Viņš ticis izraudzīts arī par LELBA's Evaņģelizācijas noza-

res vadītāju visā Ziemeļamerikas kontinentā. Bez tam māc.

J. Cālītis piedalījās Amerikas luterāņu baznīcas kongresā,
kur pārstāvēja Kanādas luterāņu Austrumu sinodi. Tāpat

viņš vadīja Teoloģiskos kursus Saulainē un Draudžu dienas
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Katskiļu kalnos. Par viņu ļoti atzinīgus vārdus draudzes 30

gadu jubilejas svinībās sacīja arīmāc. emeritus Ādolfs Čops.
Viena no aktīvākām un prominentākām draudzes organi-

zācijām ir draudzes koris — sākumā dir. komponista Tāli-

valža Ķēniņa vadībā, bet tad, tagad jau ilggadīgā, dir. un

komponista Arvīda Purva vadībā. (Bet par šo kori lasītāji at-

radīs speciālu rakstu šinī grāmatā, Ž. Zentiņa spalvas snieg-

tu, un ar krietnu ilustrāciju devu.)

Svarīgu darbu draudze veikusi dāmu komiteja Balvas Kū-

las vadībā. Pagājušā gadā notikušas 9 darba sēdes, sarīkoti

5 vērtīgi referāti, un arī izkārtota ievērojamā skatuves glez-

notāja Ēvalda Dajevska darbu izstāde. Sidrabenē dāmu ko-

miteja nedēļas nogalēs vadījusi savi kafejnīcu, tāpat jau otro

gadu sarīkojusi ~Elegantas pusdienas", kurās daudzi ņēma

dalību, pat Hamiltonas un Londonas latvieši. Labi izdevās

Lieldienu brokastis ar draudzes locekļu ģimeņu piedalīšanos

un arī gadskārtējais bazārs, kas komitejai ir lielākais ienāku-

mu avots. Bez tam arī par sevišķi labi izdevušos tiek uzska-

tīts Pļaujas svētku tirdziņš, kur atsaucība bijusi liela. Savus

līdzekļus dāmu komiteja izlieto atbalstot draudzes jauniešus

vasaras vidusskolā, veicot palīdzības darbukā Kanādā, tāEi-

ropā, piedaloties ārmisijas atbalstīšanā un vēl citiem mēr-

ķiem. Komitejas izdevumi pag. gadā bijuši turpat 30.000

dolārulieli.

Svētdienas skola skaitliski nav liela, kāpēc tās darbinieki

sirsnīgi aicina vecākus pielikt mazliet pūles, lai viņu bērni va-

rētu regulāri piedalīties svētdienas skolā. Ziemsvētkus svinot

bērni sarodas liels pulks. Tad uzved arī Jēzus dzimšanas ska-

tu. Bērnu dārzu vada Silvija Ābola, 6—B gadīgo grupiņu E.

Ķivle un 9—12 gadīgos R. Cālīte.

Draudzes lauku īpašums Sidrabenē kļuvusi par iemīļotu
izbraukuma vietu daudziem Toronto latviešiem. Tur bez

bērnu nometnes vasarā notiek arī dažādi sarīkojumi un spor-

ta sacensības. Pagājušā gadā pat notika Baltiešu sporta sa-

cīkstes ar 116 dalībniekiem, starp kuriem bija arī somu spor-

tisti. Tāpat 1982. gadā tur notika ceturtais ~lielsarīkojums"

ar 3 koru kopkoncertu, teātra izrādi, vairāku tautas deju gru-

pu uzstāšanos, solistiem, lektoriem un paneļdiskusiju par no-

pietno tematu ~Kāpēc kristīgā ticība šajos laikos", kurā pie-
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dalījās Dr. V. Klīve, māc. J. Ozoliņš, māc. A. Čops un pašu

draudzes mācītājs J. Cālītis, kas diskusiju ievadīja.
6 nedēļas ilgajā Sidrabenes bērnu nometnē pag. gadā pie-

dalījās 118 bērni. To vadīja māc. J. Cālītis. Nodarbībasbija

daudzpusīgas. Lietpratēji mācīja zīmēšanu, kokgriešanu,

aušanu, groziņu pīšanu, sportošanu, latviešu valodu, stikla

glezniecību un vēl citas lietas. Bija arī nometnes un sporta

svētki. Tāpat garās nedēļas nogalē bērni brauca ciemā uz

Saulaini, un saulainieši savukārt ciemojās Sidrabenē. Voleja

kausu izcīnīja Sidrabenes vienība.

Ar pagājuša gada 1. decembri Sidrabenes pārvaldnieka
pienākumus uzņēmies Edgars Šmits. Pagājušais 1982. gads
Sidrabenē bija iezīmīgs ar daudziem remonta, uzlabošanas

un izdaiļošanas darbiem. Budžets 1983. gadam nosprausts

34.000 dolāru apmērā.

Draudzes kopējie ienākumi pag. 1982. gadā bijuši 417.008

un izdevumi 370.563 dolāri ar atlikumu uz 1983. g. janvāri

46.445 dolāru. Budžets 1983. gadam noapaļots uz 143.000

dolāriem.

Austrumu cv. lut. latviešu draudze.

Šī ir jaunāka cv. lut. latviešu draudzeToronto pilsētā. Šo

gadu tā iesāka ar 656 draudzes locekļiem. Pagājušā gadā tās

darbāstājās jauns draudzes gans, māc. Arveds Celms, kuru

izsauca no Vācijas. Viņa ievešana amatā Austrumu draudzē

notika 1982. g. 14. martā, un tajā ņēma dalību Misurī sino-

des Ontario apgabala prezidents, kā arī mūsu pašu archibīs-

kaps A. Lūsis, tāpat vietējie latviešu un kanādiešu luterāņu

mācītāji. lepriekšējais ilggadējais draudzes gans, māc. Ar-

tūrs Briedis, bija pensionējics.

Pagājušā gadā draudzē iestājušās 11 personas, mirušas 7

un no draudzes saraksta dzēsti 28 personu vārdi. lesvētīti 4

jaunieši. Pavisam noturēti 49 dievkalpojumi, no tiem vairā-

ki draudzes lauku īpašumā Tālavā. Bez kopējiem kapu svēt-

kiem Jorkas latviešu kapos Austrumu draudzenoturējusi arī

kapu svētkus Alistonas kapsētā.

Jaunais draudzes mācītājs Arveds Celms pagājušā gadā bi-

jis nodarbināts ne tikai Austrumu draudzē, bet arī vēl dažā-

dos citos pienākumos. Vajadzības gadījumos kalpojis Sv.

Andreja un Sv. Jāņa draudzē. Bez tam viņš apkalpo arī Sad-
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berijas un Sūsenmarī kopas. Tāpat viesojies un kalpojis Ota-

vas draudzē. Vairākās vietās sniedzis arī referātus un vadījis

svētbrīžus Toronto latviešu nacionālo organizāciju sanāk-

smēs. Viņš ir pateicīgs Austrumu draudzes ilggadējam mācī-

tājam A. Briedim par vērtiem padomiem un atbalstu amata

pienākumos.

Māc. Arveds Celms ir tajā pārliecībā, ka jāņem dalība arī

kanādiešu luterāņu mācītāju konferencēs, kas notiek katru

mēnesi. Viena no šādām mēneškārtējām sanāksmēm notu-

rēta arī Austrumu draudzes telpās, Sv. Barnaba dievnamā,

kur draudze notur savus kārtējos dievkalpojumus. Māc. A.

Celms ir ticis aicināts referēt un sprediķot arī Kanādas cv.

lut. draudžumācītāju un darbiniekukonferencē Montreālā.

Draudzes dāmu komiteja aktīvi darbojusies Olgas Jecka-

lējas vadībā, palīdzot draudzes sarīkojumu izkārtošanā, rī-

kojot mielastus, klājot galdus, uzņemot viesus un veicot vēl

citus pienākumus. Komitejas kasē ienācis 4.412 dolāri, kā

arvien lielāko summu ieņemot no sarīkotā bazāra. Draudzes

jaunieši ar piederīgajiem rīkojuši Mātes dienas svinības, kur

dalībuņēmusi arīToronto latviešu b-bas sestdienas skola.

Draudzes lauku īpašumā Tālavā vasarā noturēti 10 diev-

kalpojumi, kur arī draudzes dāmas pēc dievvārdiem parasti

klājušas galdus. Tālavā rīkotas arī darba talkas, Līgo svēt-

ki, Varoņu piemiņas diena, Pļaujas svētki un vēl citas sanāk-

smes. Tās pārvaldes priekšnieks Ervins Ziplāns rūpējies par

vajadzīgajiem uzlabojumiem un izdaiļošanas darbiem.

Draudzes kase pagājušā gadā apgrozījusi 47.152 dolārus.

(Šim Austrumu draudzes aprakstam dati ņemti no laikrak-

sta Latvija Amerikā.) Vērotājs

Dievs aicina visus pie darba,

Klau, mani un tevi Viņš sauc;

Sauc strādāt mūs dvēseļu druvā,

Kur strādnieku maz, darbadaudz.

Dievs aicina, atvērsim sirdis,

Ar prieku Tam atsauksimies:

Ņem mūs, mūsu spējas un lieto,

Tās ticībā dodamTev, Dievs.



141

Ž. Zentiņš

SV. ANDREJA EV. LUT. LATVIEŠU

DRAUDZES KORIS TORONTO

LATVIEŠU GARĪGĀS MŪZIKAS CEĻOS

Uzņemoties 1. cv. lut. latviešu draudzes mācītāja pienāku-

mus Toronto, mācītājs Ādolfs Čops klusībā arvienu domāja

par baznīcas kora noorganizēšanu. Pēc viņa domām garīgā

mūzika savā būtībā ir tas pats, kas dievkalpojums, liturģija,

svētruna, evaņģēlijs, Dieva vārdi. Tā ir skaņu mākslas sim-

bolika svētuma pasaules izteikšanai. Tās pārdzīvojums cil-

vēku pace) garīgi svēto vērtību pasaulē.
1951. gada novembrī, kad komponists Tālivaldis Ķēniņš

ieradās no Parīzes un uzņēmās Sv. Andreja baznīcas ērģel-
nieka pienākumus, mācītājs Ā. Čops ierosināja nodibināt

draudzes kori. Mācītāja pierunāts, kaut negribīgi, T. Ķēniņš

uzņēmās arī kora diriģenta pienākumus. 1952. gada 1. ok-

tobrī notika pirmais mēģinājums, kurā bija ieradušies ap 40

dziedātāju. Nevienam toreiz nebija ne jausmas, ka jaundi-

binātais koris ievadīs jaunu latviešu garīgās mūzikas attīstī-

bas posmu.

1953. gada 29. martā, Pūpolu svētdienā, notika draudzes

kora pirmais koncerts. Programmas cietākais rieksts bija da-

la no Mocarta Rekviēma, kura izpildīšanā piedalījās solisti—

soprāns Ērika Veskimets, alts Elza Sedliņa, tenors Žanis Zen-

tiņš, baritons Pēteris Geistauts un ērģelniece Edite Timmer-

mane. Jaunais diriģents Tālivaldis Ķēniņš varēja būt apmie-
rināts. Koncertā bija ap 700 klausītāju, kas apliecināja lat-

viešu publikas lielo interesi par garīgomūziku un jauno kori.

Komponiste—kritiķe Ērika Freimane savu labvēlīgo vērtēju-

mu nobeidza ar konstatējumu, ka kādai jaunai celtnei solidi

pamati likti.

T. Ķēniņš jau no paša sākuma bija nodomājis veltīt īpašu

vērību lielāku formu skaņdarbu un latviešu jaundarbu atska-

ņošanai. Izrādījās, ka šādu darbu, it īpaši jaundarbu, ir gau-

žām maz. Viņam kļuva skaidrs, ka arī pašam jāķeras pie ga-

rīgās mūzikas komponēšanas, sevišķi korim. Šis ieceres iet-

varos ritēja viss kora turpmākais darbs un to sekmīgi turpina

arī pašreizējais diriģents Arvīds Purvs.



Augša: Pēc Jāņa Kalniņa

Svētlaimībassimfonijas pirm-

atskaņojuma 1970. g., no kr.

prof. T. Ķeniņš, dir. A. Purvs
Dr. J. Kalniņš, komp. A.

Sakss un komp. J. Norvilis.

Blakus: Dir. A. Purvs ar so-

listiem Maigu Dežardenu m

Pēteri Geistautu 1966. gadā.

Apakšā: Sv. Andreja dr. ko-

ris 1953. g., vidū dir. Tālivd-
disĶeniņš.



Augšā: Sv. Andreja dr.

koris 1976. gadā pirms

koncerta.

Blakus: Diriģents Arvīds

Purvs saņem skaistus zie-

dus.

Apakšā: Sv. Andreja dr.

koris ar dir. A. Purvu 25

gadu jubilejas koncertā.
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1954. gada 6. martā, gadskārtējā koncerta programmā bija

jau Tālivalža Ķēniņa kantāžu sacensībā godalgotais darbs—

Kurzemes kareivim, rakstīts mecosoprānam, baritonam,

jauktam korim un ērģelēm ar Ingridas Vīksnas tekstu. Solisti

bija Herta Lūseun Pēteris Geistauts ar Editi Timmermani pie

ērģelēm. Mūsu ievērojamais komponists un mūzikas kritiķis

Jānis Cīrulis cildināja T. Ķēniņa skaņdarbu, slavēja diriģen-

tu T. Ķēniņu un kori, atzīmējot, ka koncerts ir pieskaitāms

pie vietējās latviešu mākslas dzīves izcilākiem notikumiem.

Tiešā, sava vadītākora ietekmē T. Ķēniņš komponē—kan-

tāti Pravietis Dāniēls, lirisku svītu piecās daļās Dzejnieka dzī-

ve un gars, Dieva kalpa vakars, Kristus roze, Tā Kunga vī-

na kalnos, v. c.

Vēlākos gados T. Ķēniņš konstatē, ka nekad nebūtu pie-
skāries kā komponists kora dziesmai, ja nebūtu iesācis vadīt

Sv. Andreja draudzes kori. Domājot par kora turpmākiem

koncertiem, radušies arī viņa garīgās mūzikas lieldarbi. Sv.

Andreja draudzes ierosmē un ietekmē garīgās mūzikas kom-

ponēšanā iekļaujas arī citi latviešu komponisti—Jānis Me-

diņš, Helmers Pavasars, Jānis Norvilis, Arvīds Purvs, Vik-

tors Baštiks, JānisKalniņš, Longins Apkalns v. c. Šiem ~vet-

erāņiem" piebiedrojušies arī jaunās paaudzes komponisti—

Imants Mežaraups, Dace Aperāne v. c.

T. Ķēniņa laikmetā, kas ilga 6 gadus, koris atskaņoja 11

latviešu komponistu jaundarbus, pārstāvot bez paša T. Ķē-

niņa vēl 7 citus autorus.

Tālivaldis Ķēniņš nosprauda korim ceļu, pa ko jāiet. Viņš

atvadījās no kora kā diriģents, bet palika kā komponists un

kora labvēlis joprojām pie kora. 1960. gadā Tālivaldis Ķē-
niņš aicināja jauno diriģentu Arvīdu Purvu pārņemt kora va-

dību. Arvīds Purvs turpināja Tālivalža Ķēniņa iesākto dar-

bu, aicinot citus komponistus dot korim atskaņošanai garī-

gās mūzikas lieldarbus, arī tādus, kuru atskaņošanai nepie-
ciešams orķestris. Tas savukārt deva ierosmi bagātināt lat-

viešu garīgās mūzikas klēts apcirkņus ar šāda veida skaņ-

darbiem.

Jaunais diriģents Arvīds Purvs ieguva vislabākās atsauk-

smes jau ar pašu pirmo koncertu. Pozitīvi tika novērtēts arī

viņa jauktam korim rakstītais darbs 96. psalms. Par Arvīda
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Purva pirmo liela apmēra garīgās mūzikas skaņdarbu, Psal-

mu kantāti, kas rakstīta solistiem, ērģelēm un klavierēm, Jā-

nis Cīrulis rakstīja—mūsu priekšā ir jauns, apdāvināts au-

tors, no kura varam sagaidīt daudz jauna un laba, slavējot A.

Purvu arī kā ritmiski drošu diriģentu, kas rūpīgi pievēršas arī

nianšu izstrādāšanā. Pirmajam A. Purva lieldarbam seko-

juši daudz citu garīgās mūzikas plaša apmēra skaņdarbu —

Zvanu sasaukšanās, Brīnumu Dievs, Pret Gaismu, Laiks, vai-

rākas a capella dziesmas v. c, gūstot arvienu viscildinošākās

atsauksmes. Jaunais diriģents Arvīds Purvs ir kļuvis par vie-

nu no mūsu labākiem diriģentiem un atzīts kā komponists ar

savu īpato skaņu rakstu. Viņa vadībā koris kļuvis par ļoti

respektējamu kora vienību. Sevišķi nopelni A. Purvam arī

pie garīgo koncertu iekļaušanas mūsu dziesmu svētku prog-

rammās. Ja iesākumā dziesmu svētkos garīgos koncertus

sniedza tikai Sv. Andreja draudzes koris, tad tagad garīgais
koncerts ir visu kopēja lieta un tas ir neatņemama sastāvda-

ļa latviešu dziesmu svētku programmās. Dziesmu svētku

garīgiem koncertiem latviešu komponisti tagad ir ieinteresēti

rakstīt lielāka apmēra skaņdarbus, arī tādus, kur nepiecie-
šama simfoniskā orķestra piedalīšanās.

Ir jāatzīst, ka latviešu garīgās mūzikas attīstībā Sv. An-

dreja draudzes korim bija fundamentālanozīme. Kora tiešā

ietekmē radušies daudz vairāk garīgās mūzikas lieldarbu, ne-

kā visas brīvās Latvijas pastāvēšanas gados. Kora iespaids

uz garīgās mūzikas attīstību ir tiešām bijis fainomenāls. Ko-

ris ir atskaņojis visus jaundarbus, sagādājot muziķiem pie-

klājīgu atskaņojumu, pulcinot atsaucīgu un skaitliski lielu

klausītāju auditoriju. Mācītāja un draudzes atbalstā koris

nav bijies iesaistīt koncertos arī orķestrus ar profesionāliem

mūziķiem, kuru piedalīšanās ir saistīta ar lieliem materiāliem

izdevumiem. Arī koristi arvienu ir cītīgi piedalījušies mēģi-

nājumos un atbalstījuši savu diriģentu vispārdrošākās ieceres.

Koris ar savu darbībuir veicinājis arī ērģelnieku iesaistīša-

nu ne tikai dievkalpojumu mūzikā, bet arī plašāku ērģeļu
mūzikas lieldarbu atskaņošanā koncertos. Šeit varētu minēt

Editi Timmermani-Ozolu, AnituRundāni v. c.

Koris šajos darba pilnajos gados atskaņojis 52 garīgās mū-

zikas lieldarbus, 33 no šiem skaņdarbiem bija pirmatskaņo-
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jumi. levērojamo cittautu garīgās mūzikas atskaņoto darbu

skaits ir 14. Tas ir bijis grūts darbs, jo dažkārt jaundarbu

partitūras šķita neparastas, muzikāli un vokāli prasīgas.

Dziedātāju strādātgriba, neatlaidība un diriģentu māka sa-

sniegt, ar kori strādājot, iespējamības robežās labākos re-

zultātus, ir panākusi to, ka kora sniegums bijis muzikāli un

ritmiski drošs, precīzs un valdzinājis ar smalkjūtīgu priekš-

nesumu. Par šiem panākumiem slavējams diriģents un koris.

Komponists Imants Sakss kādā recenzijā raksta: ~Šķiet,
neviens cits latviešu koris, pat visā pasaulē, nav tik daudzcī-

nījies par latviešu mūzikas tiesībām garīgo koncertu ietvaros,

kā Toronto Sv. Andreja baznīcas koris. Draudzes un kora

vadības pašaizliedzīgās pūles vaiņagojušās ar panākumiem

un pelnī atzinību.''

Profesors Tālivaldis Ķēniņš uzsver, ka mums nepietiek ti-

kai nodziedāt baznīcā kādu dziesmiņu, mums nepietiek ar sī-

kumiem, mums vajag kaut ko vairāk. Ir jāceļ latviešu garī-

gai mūzikai piemineklis, bet celšanai jābūt nepārtrauktai.
T. Ķēniņš konstatē, ka Sv. Andreja draudzes koris izauga

dabīgi, ejot kā pa nospraustu taku un šo augšanu varētusaukt

par Dieva pirkstu, par Dieva mājienu.

Liesma

DZIESMUGARS

Kam dziesmu gars ir Dieva iedots,
Tas daudzvar Dievam pateikties,
Jo tas ar dziesmas garaspārniem
Arvien pie Dievaatrasies...

Vai dziesma nav kā balti spārni,
Kas pārceļ garu debesīs,
Kad zemes troksni, miglas slāņus
Tu Šeit sen esi apnicis?

Ak, dziesma ir kā zelta stīga,

Kas vijas cauri tuksnesim,
Kā žigla, strauja bezdelīga,

Kas dzied pat vēlam rudenim...

No grāmatas~Mūžības Krasts"
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Prāvests A. Grosbachs

LATVIEŠI AUSTRĀLIJĀ

lekļaušanās jaunos dzīves apstākļos

Latviešu bēgļu ierašanās Austrālijā sākās 1948. gadā un

gandrīz pilnīgi izbeidzās 1952. gada pirmā pusē. Austrālijas
valdībaatļauju iebraukt savā zemē sākumā deva vienīgi fizis-

ka darba spējīgiem vīriešiem bez ģimenēm ar noteikumu, ka

tiem ir jāpavada valdības iestāžu norādītādarbādivus gadus.

lebrauca vieninieki vai arī precēti vīri, atstājot ģimenes Vāci-

jā. lebraucējus iesaistīja smagākos darbos, kur trūka darba

roku: sutīgajos cukurniedru laukos Kvīnslandē (Queensland),

putekļainajās akmeņu un asbesta lauztuvēs un karstajos ķie-

ģeļu cepļos. Kad šīs vajadzības bija apmierinātas, pavērās

ceļš uz pārējiem darbiem—grāvju rakšanu, meža darbiem,

ceļu būvēm, darbiem fabrikās un lauksaimniecībā. Drīz vien

ģimenes cilvēkiem atļāva izsaukt savus tuviniekus, un 1950.

gadā Austrālija savā zemē pieņēma jau veselas ģimenes, vī-

rus izvietojot obligātajā darbā un sievas ar bērniem novieto-

jot karavīru atbrīvotās vai arīīpaši celtās nometnēs.

Neparastie dzīves un dabas apstākļi, kad Ziemsvētki bija

jāsvētī viskarstākajā gada laikā, angļu valodas neprašana un

ilgas pēc atstātajiem draugiem un radiem smagi nospieda ie-

braucēju sirdis. Vienīgais mierinājums bija cerība sirdī, ka

ilgi šāda dzīve neturpināsies, un visā drīzumā pavērsies ceļš

atpakaļ uz brīvu tēvzemi. Šīs ilgas tomēr nepiepildījās.
Latvieši pamazām no laukiem pārcēlās uz dzīvi lielajās pil-

sētās. Tikai retais latviešu zemnieks iepirka sev kādu lauku

saimniecību, bet to vēlāk bija spiests pamest, jo apstākļi uz

laukiem bija pavisam citādāki nekā dzimtenē, un darbi pra-

sīja mechanizāciju un lielus naudas ieguldījumus. Taču pil-

sētā arī bija savas grūtības. Ja arī fabrikās vietas bija dabū-

jamas, nebija kur dzīvot. īres mājas austrālieši nepazina.

Katram bija pašam sava māja, citam lielāka, citam mazāka,

ar dārziņu vai bez tā. Pēc vecas angļu paražas šī māja bija

viņa ~pils". Katra ģimene dzīvoja noslēgti. Pat ielas vārti-

ņu atvēršana, ienākot mājas dārziņā, bija privātīpašuma aiz-

karšana. Pieņemams bija tikai pa tālruni pieteiktais vai sa-
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runātais apmeklējums. Neviens brīvu istabu neizīrēja, un ti-

kai retais tādu varēja atrast. Pats pirmais uzdevums katram

bija savas mājiņas iegāde. Ģimenes sametās kopā, lai to spē-

tu, un mājiņu dzīvošanai sadalīja savā starpā.

Šai negatīvi novērtējamai jaunās dzīves pusei bija arī kas

ļoti pozitīvs. Latvieši neizklīda, bet meklēja viens otru, turē-

jās kopā, nāca uz savām sanāksmēm un dievkalpojumiem,

dibināja biedrības un korus un ar prieku nodevās paši savām

sabiedriskās dzīves aktīvitātēm. Austrālieši iebraucējus ne-

cieta un kur vien varēja, no viņiem novērsās, uzskatot tos par

zemākas klases ļaudīm. Šie apstākļi latviešus daudzus gadus

pasargāja no asimilēšanās un no jaukto tautību laulībām lie-

lākā mērānekā citās emigrācijas zemēs.

Reliģiskās un sabiedriskās dzīves izveidošanās

Uz Austrāliju izbrauca arī latviešu mācītāji, no kuriem tur-

pat visi bija luterāņu mācītāji. Austrālijas valdība ar šiem ie-

braucējiem nekādus izņēmumus netaisīja. Viņu iebraukša-

nas dokumentos bija ierakstīts, ka tie ir strādnieki, padoti di-

vu gadu ilgajam obligātajam darba dienestam. Taču šo pa-

rakstīto līgumu viņiem izdevās nepildīt. Katru iebraukušo

bēgļu kuģi apmeklēja luterāņu un katoļu baznīcu izraudzīti

garīdznieki, kuri interesējās par savas ticības locekļiem, snie-

dzot padomus un apsolot iespējamo palīdzību visos sarežģī-
tos dzīves jautājumos. Atklājās, ka iebraukušo strādnieku

vidū ir arī mācītāji, un luterāņu baznīca, kura Austrālijā bija

sadalījusies divās baznīcās, apsolīja mācītājus atbrīvot no

parakstītā darba līguma. Abas luterāņu baznīcas apsolīja arī

naudas pabalstus un dzīvokļus, tikko mācītāji pārnāks viņu
dienestā. Mācītāji (kā igauņu, tā arī latviešu) jau uz kuģiem

bija noturējuši dievkalpojumus, un to darīja arī, nokļūstot

bēgļu nometnēs.

Pirmie latviešu luterāņu mācītāji, kas iebrauca Austrālijā,

bija Arvīds Buģis, Jānis Krauklis un Leo Kampe. Pēc gada

viņiem sekoja Jānis Lūsis, Kārlis Skujiņš, Alfrēds Oliņš un

prāvests Arnolds Grosbachs. Uz īpašu aicinājumu no Vāci-

jas ieradās mācītājs Verners Voitkus un pēc dažiem gadiem—

no Zviedrijas Jānis Pilmanis. Arvīds Buģis apmetās Melbur-

nā, Jānis Krauklis —Sidnejā un Leo Kampe—Rietumaustrā-
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lijā, Pērtas pilsētā. Atstatumi Austrālijā ir ļoti lieli. Rietum-

austrālijas galvas pilsēta Pērta no Melburnas, kas atrodas

Austrālijas austrumu piekrastē, ir 3600 kilometru atstatumā.

Abas pilsētas šķir milzīgi neapdzīvoti tuksneši. Latviešu bēg-

ļu vairākums novietojās lielajās austrumu pilsētās Melburnā,

Sidnejā un Brisbenā.

Kad Austrālijā ieradās prāvests A. Grosbachs, kuru archi-

bīskaps Dr. T. Grīnbergs bija iecēlis par savu pārstāvi Austrā-

lijā, viņš 1951. gada 8. februārī sasauca pirmo latviešu mācī-

tāju konferenci Melburnā. Tajā kā klausītājs piedalījās Aus-

trālijas Apvienotās Luterāņu baznīcas prezidents J. Štolcs.

Konferences galvenais uzdevums bija sadalīt savā starpā ga-

rīgās aprūpes laukus. Par Sidnejas pilsētas mācītāju apstip-

rināja J. Kraukli, par Sidnejas apkārtnes mācītāju—J. Lūsi,

par Ņūkāsles (Nevvcastle) un tās apkārtnes mācītāju—X.

Skujiņu, par Adelaides un tās apkārtnes mācītāju—V. Voit-

ku, par Kvīnslandes pavalsts mācītāju, ar dzīves vietu Bris-

benas pilsētā—māc. A. Oliņu, par Melburnas draudzes mā-

cītāju—prāv. A. Grosbachu un par Melburnas apkārtnes

mācītāju—A. Buģi. Rietumaustrālijā ar dzīves vietu Pērtā

palika māc. L. Kampe. Laika gaitās radās tomēr pārmaiņas.
Mācītājs A. Buģis turpināja aprūpēt savu agrāk nodibināto

draudzi Melburnā, nosaukdams to par Melburnas 1. drau-

dzi, prāvests A. Grosbachs sāka organizēt Melburnas drau-

dzi, kā tas bija nolemts konferencē, un mācītājs J. Lūsis savu

draudzi nosauca par Sidnejas Vienības draudzi. Pēc ilgāka

pārtraukuma bēgļu gados mācītāja darbu atsāka Austrālijā

iebraukušais Pēteris Laiviņš, kļūdams par palīgu mācītājam

J. Lūsim, un pēc J. Lūša nāves kļuva par Vienības draudzes

mācītāju. Austrālijā teoloģijas studijas nobeidzabij. latvie-

šu karavīrs Laimonis Mušinskis, kurš tagad ir Pērtas drau-

dzes mācītājs mirušā Leo Kampes vietā, un par mācītāju or-

dinēja Albertu Zīdu, kurš tagad ir Adelaides mācītājs. Mā-

cītājs Jānis Pilmanis nodibināja Sidnejā trešo latviešu drau-

dzi un nosauca to par Miera draudzi.

Austrālijā latviešiem ir tikai divas kristīgas denomināci-

jas—katoļu un luterāņu. Nedaudzos baptistus un pareizticī-

gos latviešus, kuri gribēja palikt pie savas tautības, luterāņu

mācītāji uzņēma savās draudzēs, atļaujot tiem palikt savā ti-
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čībā, līdz kamēr viņi iegūtu paši savu reliģisko aprūpi.

Latviešu skaitu Austrālijā ir grūti nosacīt, jo nav nekādu

oficiālu statistisku ziņu. Šis skaits 1960. gados varēja būt ap

20 līdz 22.000. Lielākās latviešu vienības bija draudzes, un

lielākā no draudzēm—prāv. A. Grosbacha aprūpētā Melbur-

nas draudze ar 2400 dvēselēm. Dievkalpojumi notika austrā-

liešu baznīcās, maksājot īri. Grūtāk telpas bija dabūt laicī-

gajām organizācijām. Tāpēc arī draudzes atbalstīja sabied-

rības domupalīdzēt šīm organizācijām tikt pie savām telpām.
Latvieši uzcēla un izveidoja skaistus namus Sidnejas, Mel-

burnas, Adelaides, Pērtas un Brisbenas pilsētās, kur vietas ir

latviešu skolām, biedrībām, Daugavas Vanagiem un visiem

laicīgajiem sarīkojumiem. Visas Austrālijas latviešu organi-

zācijas saslēdzās Latviešu Apvienībā Austrālijā, kurai vēlāk

pieslēdzās arī Jaunzēlande. Ik gadus tā rīko Kultūras Dienas,

kas ir līdzīgas Dziesmu svētkiem. Latvieši ir kļuvuši par vie-

nu no visiecienītākām nācijām. Latviešu valoda ir ievesta

universitātēs kā oficiāli atzīts mācības priekšmets. Tautas

deju kopa Skaidrītes Darius kundzes vadībā ir kļuvusi pazīs-

tama ne tikai Austrālijā, bet arī citās zemēs ar saviem uzve-

dumiemSaules Josta un Upmaļu Saimniece.

Kad latviešu laicīgās organizācijas bija tikušas pie saviem

namiem, pienāca laiks draudzēm celt savus dievnamus. Kā

pirmā savu dievnamu uzcēla Sidnejas draudze 1968. gadā sa-

va mācītāja J. Kraukļa vadībā. Vēlākos gados uzcēla arī

draudzes namu ar plašu sarīkojumu zāli. 1971. gadā sekoja
dievnamsAdelaides draudzei, ko nosauca par Sv. Pētera baz-

nīcu, jo pie tās piebūvēja torni, kas miniatūrā atgādina Rī-

gas Sv. Pētera baznīcas torni. 1972. gadā Melburnas drau-

dze ar tās mācītāju prāv. A. Grosbachu uzcēla pašu lielāko

un skaistāko dievnamu ar zāli, nosaucot to par Svētā Krusta

Baznīcu. Uz tās iesvētīšanu izbrauca archibīskaps A. Lūsis

no Kanādas.

Austrālijas latviešu luterāņu draudzes ir saslēgušās Drau-

džu Apvienībā, kuras priekšnieks visus šos gadus ir bijis prā-

vests A. Grosbachs. Tā rīko Kristīgās Jaunatnes Dienas kat-

ru gadu citā pilsētā. Galvenā darbiniece šeit ir evaņģeliste
Regīna Freidenfelde. Apvienība 1983. gadā grib rīkot Aus-

trālijā pirmo reizi Draudžu Dienas. Tāpat kā Amerikā un
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Kanādā draudzesrīko bērniem un jauniešiem vasaras nomet-

nes. Lielākās no tām ir Melburnas draudzei un tās notiek

draudzes laukuīpašumā Dailesfordas Sprīdīšos.
Pēc 30 gadiem draudžu locekļu skaits lēnām sāk samazi-

nāties. 55% no noslēgtajām laulībām ir jauktas laulības. Šis

skaits patiesībā būs lielāks, jo daļu no jauktajām laulībām

tagad slēdz pie cittautību mācītājiem. Bērnu dzimstību skaits

ir strauji samazinājies, kaut arī šeit nav minēti bērni, kas

kristīti pie austrāliešu mācītājiem. Jaunā paaudze tagad ru-

nā labāk angliski nekā latviski. Valodas grūtību dēļ lielākā

daļa no jauniešiem vairs nevar izjust reliģiskā pārdzīvojuma

dziļumu, klausoties latviešu dievkalpojumu, jo daudzi vārdi

paliek nesaprotami. Nākamos gados tas var atstāt katastro-

fālas sekas mūsu draudžu dzīvē. Taču vienumēr, kad rodas

kāda problēma, nāk arī savs atrisinājums. Dievs ir bijis uzti-

cīgi klāt latviešu tautai visos trimdas gados. Viņa rokās va-

ram droši nodot savu nākotni. Šī ticība lai mūs dara stiprus,

kalpojot Viņam un savai tautai.

LATVIEŠU BAPTISTU KONGRESS

UN NOMETNEASV

Ziemeļamerikas latviešu baptisti katru gadu pulcējas savā

kongresā un nometnē, speciāli šim nolūkam nopirktā un ie-

kārtotā īpašumā, Bukskauntijā, Kvekertaunas (Quakertown)

tuvumā Pensilvenijā. Tur uzcelta administrācijas ēka ar vir-

tuvi un ēdamzāli, dievkalpojumu un sarīkojumu telpa, ka-

bīnes pār nakšņošanai, izbūvēts moderns peldbaseins, iekār-

toti sporta laukumi, mazgājamās telpas, brīvdabas sanāk-

smju vieta v.c. lietas. Kongress parasti tiek noturēts augusta

mēneša pēdējā sestdienā, un pēc tamsākas nometne.

Pirms kongresa bērni un agrā jaunatne pulcējas savā, tā

sauktajā ~Mazajā nometnē", kas parasti ilgst 2 nedēļas. Tur

viņi mācās latviešu valodu, ticības mācību, dziedāšanu un

rokdarbus. Protams, ir pietiekami laika arī rotaļām, peldē-

šanai un sportošanai. Uzsvars tiek likts uz garīgo audzināša-

nu, sevišķi, lai jaunos iepazīstinātu ar Kristus personu. Pa-



Augšā pa kr.: Kongresa

prezidijs (no kr. p.) mā-

cītāji F. Čukurs, P. Odiņš,

U. Ukstiņš, L. Krūmiņš

un A. Arājs.

Augšā pa l.: Solistes Sil-

vija Erdmane(kr.p.)un

Inta Augstroze.

Blakus: Kvartetdziesmas

priekšnesumu sniedz (no

kr. p.) R. Augstroze, S.

Erdmane, I. Augstroze

unI.Mežraups.

Apakšā: Čikagas latv.

bapt. dr. koris svētku ga-

dījumāar mācītājiem.



Augšā pa kr.: Skats

uz kori nom. sarīko-

jumu zāle.

Augšā pa l.: Ilggadē-

jais ALBA priekšsē-

dis māc. F. Čukurs.

Blakus: Saimniecis-

kais personāls vienā

no pēdējo gadu no-

metnēm.

Apakšā Jaunieši sa-

vās brīvajās nodar-

bībās visbiežāk sacen-

tās volejbolaspēlē.
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gājušā gadā bija ari zīmēšanas sacensība, dodot bērniem ie-

spēju ilustrēt kādu garīgu tekstu. Labākiezīmējumi tika no-

vietoti ēdamzālē publiskai apskatei. Bez tam vēl notiek

priekšnesumu sanāksmes, ugunskuru vakari un svecīšu diev-

kalpojumi.

Kongresa sēdes ir divas: viena priekšpusdienā, otra pēc-

pusdienā. Kongresa prezidijā ir Amerikas latviešu baptistu

apvienības (ALBA) priekšsēdis māc. Fridrichs Čukurs (Buks-

kauntijas draudzes mācītājs), priekšsēža biedrs māc. Uldis

Ukstiņš (Khvlandes dr.māc.) un kasieris māc. Pauls Odiņš (Fi-

ladelfijas dr. māc). Apvienība ir reģistrēta arī pie Vispasau-
les Baptistu Savienības (Baptist World Alliance). Apvienībā

sastāv 7 ASV draudzes—Bostonas, Bukskauntijas, Čikāgas,

Filadelfijas, Grand Rapidu, Klīvlandes un Ņujorkas drau-

dzes un vienaKanādasdraudze—Torontodraudze.

Pirmajā kongresa sēdē pēc ievada svētbrīža, mandātu ko-

misijas ziņojuma un kongresam sūtīto sveicienu nolasīšanas,

piemin arī mūžībā aizgājušos draudžu locekļus, nolasot vi-

ņu vārdus un vecumu un nodziedot piemērotu dziesmu. Se-

ko Apvienības darbinieku ziņojumi par aizvadītajā kongresa

gadā veikto darbu. Pēc tam vēlēšanas un ziņojumi no drau-

dzēm, kas parasti turpinās arī pēcpusdienas sēdē. Tur dele-

gāti noklausās arī nozaru—māsu, koru un jaunatnes, kā arī

Mazās nometnes pārstāvju ziņojumus. Daļa no pēcpusdie-

nas sēdes tiek veltīta pārrunām par dažādiem jautājumiem
un ierosinājumiem. Sēdi nobeidz ar svētbrīdi. Tādaīsumā ir

kongresa gaita, kur atskatās uz paveikto un sprauž vadlīnijas
nākotnei. Referāti par nopietniem garīgiem tematiem tiek

sniegti sekojošā nometnē.

Sestdienas vakarā, pagājušā gadā jau trešo reizi pēc kār-

tas, jaunie muzikālie talanti Ralfs Augstroze un Silvija Erd-

mane bija organizējuši Dziesmu vakaru ar bagātu program-

mu, kur dzirdējām mūziku, tautas dziesmu atskaņojumus,

garīgas dziesmas un beigu daļā pat dziedājumus no Guno

(Gounod) oratorijas ~Nāve un dzīvība" 4. daļas. Dziedāja
kamerkoris Auseklis diriģentu Ralfa Augstrozes un Imanta

Mežraupa vadībā. Bija arī vairākas solo dziesmas, ko snie-

dza Silvija Erdmane, Dagnija Bērziņa, Inta Augstroze un

Edgars Erdmanis. Klavieres spēlēja Fanija Stūrmane, Daina
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Jaunākais, Sarma Aistara un Imants Mežraups, ērģeles —

Elsija Lagsdone. Vijoli spēlēja Līga Mežraupa un melodek-

lamāciju sniedza Ēriks Erdmanis.

Svētdien pēc Rīta jundas un brokastīm parasti ir dievkal-

pojums. Pagājušā gadā to vadīja māc. P. Odiņš un svētrunu

sacīja viesis māc. Olafs Brūvers. Pēcpusdienā dzirdējām O.

Brūvera referātu: Mūsu draudžu patiesais stāvoklis Latvijā

un mūsu brālīgo sakaru kopšana. Referents minēja 4 fakto-

rus, kas ierobežo draudzēm brīvību — 1) Čeka, 2) ateisms,

3) Reliģisko lietu pārvalde, 4) likums un likuma iztulkošana.

Prese, radio, televīzija—visi ir valdības rokās un tiek izman-

toti propagandai pret kristiānismu un reliģiju vispār. Valsts

reliģija ir ateisms, ko protams ieteic un cildina. Sludina brī-

vību, bet pielieto visādus aizliegumus, lielākai ļaužu daļai arī

ceļošanu uz ārzemēm, un tomēr valdība grib, lai ārzemēs tai

būtu labaslava. No tiem, kas regulāri ciemojas dzimtenē, ne

vienmēr visu varam ņemt par pilnu. Mums vajadzētu misi-

jas fondu, kur būtu līdzekļi Dieva valstības darba atbalstam

dzimtenē.

Tanī pašā vakarā bija komponista Viktora Baštika 70 ga-

du jubilejas koncerts. levadvārdus sacīja vakara organizētā-

ja Gunta Plostniece. Visa vakara programma tika sniegta no

bagātā V. Baštika komponēto dziesmu pūra. Ne par velti

latviešu Dziesmu svētkos Toronto bija atzinums, ka V. Baš-

tiks ir ražīgākais latviešu tautas garīgo dziesmu komponists.
Dziesmu priekšnesumus sniedza no visu draudžu dziedātā-

jiem komplektēts Apvienots koris diriģentu E. Baštika, E.

Ķera, R. Kalnmaļa, G. Plostnieces un S. Aistaras vadībā.

Solo dziedājumus dzirdējām no Ritas Dzilnas—Zaprauskas

un Valda Oša. Klavieres spēlēja Gunta Plostniece, Dāvids

Osis un Sarma Aistara. Deklamēja Paula Gūtmane. Pēc

koncerta visi tika aicināti pie jubilejas kliņģera.
Pirmdienas rītā viss notika parastā kārtībā—Rīta junda ar

karogu uzvilkšanu, brokastis un dziedāšana, ko vadīja Fani-

ja Stūrmane. Rīta svētbrīdī māc. A. Osis runāja par tematu:

Pravietis netiek cienīts savā zemē. Sekoja Bībeles apcere par

tematu: Jēzus Kristus Pravietis —pravietojumu centrā, ko

sniedza māc. U. Ukstiņš. Pēc pusdienu maltītes laiks tiek

dots brīvām nodarbībām, sportošanai un dažādām sanāk-



Augšā pa kr.: Mācītāju

grupa nometnē (no kr.)

—P. Odiņš, U. Ukstiņš,
V. Landmanis, O. Brū-

vers, F. Čukurs, A. Arājs.

Augšā pa l.: Jubilārs

komponists V. Baštiks.

Blakus: Nom. muzikālais

personāls (1. r. no kr.)

Z. Vīķe, M. Cakare, V.

Baštiks, F. Stūrmane, B.

Ukstiņa; (2. r.) E. Ķēris,
R. Kalnmals, R. Augst-

roze, Dr. E. Baštiks un

Ž. Gertners.

Apakšā: Daļa no klausī-

tājiem nom. koncertā.



Augšā pa kr.: Jaunās paaudzes

diriģentinometnā—Imants Mež-

raups (kr. p.) un Ralfs Augstroze.

Augšā pa l.: Divas jaunas vijol-

nieces mūzicē kādā nometnes sa-

rīkojumā.

Blakus: Uz vietas saorganizēta

jauniešu grupa dzied nometnes

ugunskura vakarā.

Apakšā: Nometnes koris ar mū-

ziķiem sniedz priekšnesumu diri-

ģentaRalfa Augstrozes vadībā.
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smēm un apspriedēm. Lūgšanu brīdi pēcpusdienā arī vadī-

ja māc. A. Osis.

Vakarā referātu par tematu: Skats mūsu tautas un drau-

džu nākotnē vērojot pašreizējo pasaules situāciju, sniedza

prof. I. Šterns. Starptautiskā laukā rietumu demokrātijām

bijuši zināmi panākumi—angļi sakāva arģentlhiešus un jūdi

panāca uzvaru pār palestīniešiem (PLO), piespiežot tos eva-

kuēties no Beirutas. Krievi nedrīkstēja šajos karos iejaukties,

jo viņu ieroči izrādījās daudz vājāki par amerikāņu ieročiem.

Arī Indija beidzot sākusi meklēt amerikāņu draudzību. Tā-

pat arīEl Salvadorā, prezidenta Rēgena stingrās nostājas dēļ,
valdība neatlaidīgi pretojas komunistu partizāniem. Latvie-

ši brīvajā pasaulē ir labi situēti un viņiem nekā netrūkst. Re-

ferents nesen bijis Latvijā un Krievijā un tāpēc labi var sa-

līdzināt apstākļus rietumos ar tiem, pāri dzelzs priekškaram.
Kā Rīgā, tā Maskavā, Ļeņingradā, Kijevā—visur pie pārtikas
veikaliem ļaudis stāv rindās. Attiecībā uz mūsu draudžu nā-

kotni situācija vairs nav tik laba. Jaunā paaudze mums sāk

zust. Tā apprecas ar cittautiešiem un mūs atstāj. Šī ir mūsu

smagākā problēma. Asimilācija ir drauds latviešiem brīvajā

pasaulē, tāpat kā dzimtenē. Svešumā mēs esam kļuvuši par

divkultūru cilvēkiem. Nevaram novērsties no tautas, kuras

vidū dzīvojam un aplami būtu arī novērsties no savas tautas.

Latvijā notiek rusifikācijas process, tomēr tas noris lēnāk

nekā asimilācija rietumu zemēs.

Pēc referāta atsevišķā sanāksmē komponists V. Baštiks ie-

pazīstināja ar jauniznākušo koru dziesmu grāmatu ~Dzied-

iet, Teiciet", kurā sakopotas tikai latviešu komponistu ga-

rīgās dziesmas. V. Baštikam sniedzot īsus biogrāfiskus da-

tus par katru komponistu, nometnes koris atskaņoja šo kom-

ponistu dziesmas no jaunizdotās grāmatas.

Otrdien priekšpusdienā nopietnu referātu sniedza Dr. E.

Baštiks. Temats: Mūsu galvenā problēma mums kā kristie-

šiem šeit. Varētu jautāt—sacīja referents—vai mums Zie-

meļamerikā vispār kāda sevišķa problēma ir, jo dzīvojam lie-

lā brīvībā un mums nekā netrūkst. Mūsdienuzinātne ir devu-

si lielus sasniegumus, kā kosma pētīšanā, tā medicīnā un arī

sociālajā laukā. Šie lielie sasniegumi tomēr cilvēkus nedara

laimīgākus. Noziegumi vairojas, nabadzībadažās vietās pa-



Augšā: Nometnes dalīb-

nieki Rīta jundā.

Blakus: Vienas kabīnes

iemītnieki ar ciemiņu (no

labās p.) K. Mūrnieks,

māc. J.Šmits ar dēlu Rū-

fu un meitu Timoteju

(tā bija ciemiņš) un A.

Arājs.

Apakšā: Toronto latv.

bapt. dr. locekļu grupa

izbraukumā zaļumos ar

viesi noLatvijas māc. P.

Egli (vidū sirm. matiem).
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saulē vēl vienmēr ir liela, morālā dzīvē mēs, liekas, vēl slīdam

uz leju. Referents mēģināja salīdzināt mūsdienu kristiešu stā-

vokli ar pirmkristiešu, kā ilustrāciju minot Antiochijas drau-

dzi, šinī lielajā tirdzniecības pilsētā darbojās apustulis Pā-

vils ar Barnabu. Draudze kļuva aktīva evaņģēlija sludināša-

nā, paklausot Kristus pavēlei ~Eita un darait par mācekļiem
visas tautas." Pāvils un Barnaba tika sūtīti misijas ceļojumā.

Arī mums minētā Kristus pavēle ir saistoša. Mūsu laikmeta

problēma ir baznīcas sekulārizācija. Otras briesmas—grim-
šana formālismā. Modernā (liberālā) teoloģija negrib ticēt

pat, ka Kristus ir augšāmcēlies. Bet Pāvils saka: ~Ja Kristus

nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un ticība."

Un Kristus pats mūs aicina: ~Esiet nomodā!" Tas nozīmē—

sargaities no vienaldzības un remdenības. Mēs kā latviešu

baptisti turpinām mūsu draudžu darbu. Izdodam arī dziesmu

grāmatas un turpinām publicēt mēnešrakstu Kristīgā Balss.

Vai mēs pildām mūsu sūtību? Ir svarīgi, ka cenšamies pildīt

mums no Dieva uzticēto uzdevumu, un Viņš pats arī nāk pa-

līgā mūsu grūtībās un vajadzībās. Mēs strādājam nākotnei,
kad visa vara piederēs Jēzum Kristum.

Tās pašas dienas vakarā bija ugunskura sanāksme, kur

priekšnesumu organizēšana bija uzticēta Toronto draudzei.

Vakaru vadīja jaunās paaudzes pārstāvis Monvīds Gertners.

Bija dziesmas, uzrunas, deklamācijas. Par saviem piedzīvo-

jumiem Indija stāstīja misionāre Tilija Goba. Ar uzrunu un

lūgšanu vakaru noslēdza draudzes mācītājs A. Arājs.

Trešdien, nometnes pēdējā dienā, vairs nebija referāta,

bet tajā vietā bija ieplānotas pārrunas par Bībeles studiju un

referātu tematiem. Tur ikvienam bija izdevība izteikt savas

domaspar dažādiem garīgās dzīves jautājumiem. nmMģ^Lm
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Tadeušs Puisāns

LATVIEŠU KATOĻU DARBS KANADĀ

Latviešu katoļu apzināšana un organizēšana Kanādā sākās

ar Vladislava Miklasevica un viņa ģimenes pārcelšanos uz

dzīvi šinī kontinentā. V. Miklasevics atstāja Bremenhafenu

1948. gada 6. janvārī un 15. janvārī kuģis piestāja Halifaksas

ostā. Ar prelāta Eduarda Stukeļa ieteikumu, viņš un viņa ģi-

mene pieņēma darbu un dzīves vietu Toronto. Enerģiskais

vīrs, blakus savam maizes darbam, atrada laiku, lai uzsāktu

latviešu katoļu pulcināšanu ap sevi, adrešu vākšanu un kar-

totēkas sastādīšanu. Darbs sākumā bija lēns, jo trūka laik-

raksta latviešu valodā, ar kurapalīdzību sasniegt lielāku skai-

tu tautiešu gan Toronto, gantās apkārtnē.
Drīz tāda iespēja radās. Skudras, Jankovska un Batraka

vadībāparādījās pirmā latviešu nedēļas avīze Toronto ar no-

saukumu: Kanādas Vēstnesis, kura pirmais numurs iznāca

1949. gada 4. martā. Ar sludinājumiem šinī laikrakstā V.

Miklasevicam pavērās iespēja sasniegt lielāku skaitu latviešu

un arīlielāku skaitu latviešu katoļu. Drīz vien Robinsona ie-

las Nr. 60, kur bija apmetusies Miklasevicu ģimene, kļuva

par pirmās informācijas centru no laukiem, mežiem, dzelz-

ceļiem un raktuvēm iebraukušajiem latviešu katoļiem.
Pirmā latviešu katoļu sapulce notika 1949. gada pūpolu

svētdienā lietuviešu baznīcas zālē, kurā ieradās 18 personas.

Sapulces dalībnieki vienbalsīgi nolēmadibināt latviešu kato-

ļu vienību, izraugot pagaidu valdi šādā sastāvā: V. Miklase-

vics—priekšsēdis, H. Matulis—sekretārs, J. Rubuls—lo-

ceklis.

Sapulces dalībnieki uzdeva pagaidu valdei apzināt Kanādā

iebraukušos latviešu katoļus, sastādīt kartotēku un meklēt ie-

spēju latviešu priestera izsaukšanai no Vācijas.

Otrā vienības pilnsapulce notika 1949. gada 22. maijā tās

pašas lietuviešu baznīcas zālē. šīs sapulces dalībnieki uzdeva

vienības pagaidu valdei organizēt latviešu katoļu dievkalpo-

jumus un veikt konkrētus priekšdarbus priestera izsaukšanai.

Pirmais latviešu katoļu dievkalpojums Toronto notika 1950.

gada 26. februārīNevvman kluba kapliča, 89 St. George ielā,

ko vadīja no' ASV izsauktais prelāts E. Stukeļs.
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Priestera jautājums latviešu katoļiem Toronto atrisinājās

daudz vieglāk nekā tie to bija cerējuši. Pēc prāva Eiropas

imigrantu skaita ieplūšanas Kanādas Atlantijas provincēs

pēc Otrā pasaules kara, Katoļu baznīcas vadība meklēja arī

eiropiešu priesterus, kas varētu sniegt jaunkanadiešiem garī-

go aprūpi to dzimtajās valodās. Izvēle krita uz samērā jauno

priesteri Broņislavu Kokinu, kas jau tanī laikā pārvaldīja as-

toņas lielāko Eiropas tautu valodas. Pēc doktora disertācijas
aizstāvēšanas Luvenas (Louvain) Universitātē Beļģijā, ar lat-

viešu katoļu bīskapu atļauju, B. Kokins ieradās Kanādā

1949. gada 16. augustā St. John, Nevv Brunsvvick'ā vietējās

diacēzes bīskapa V. E. Bray rīcībā. Šī ziņa nāca kā patīkams

pārsteigums Toronto latviešu katoļiem. Vienības valde tūdaļ

griezās pie archidiacēzes vadības ar lūgumu, pārcelt B. Koki-

nu uz Ontario provinces galvas pilsētu. Arī pats prāvests,

meklēdams dzīvākas saites ar tautiešiem, no savas darba vie-

tas Minto, N. 8., ieradās Montreālāun pēc tam Toronto, no-

turot abās vietās latviešu katoļiem dievkalpojumus. Tādā

veidā otrais dievkalpojums Toronto, prāv. B. Kokina vadī-

bā, notika 1950. gada 30. aprīlī. Toronto latviešu katoļu vie-

nības valde prāvesta vizīti izmantoja, lai iepazīstinātu viņu ar

latviešiem labvēlīgo īru izcelsmes archibīskapu kardināli Mc-

Guiganu (James C. Cardinal McGuigan) un lūgtu viņa atbal-

stu B. Kokina pārcelšanai darbā uz Toronto. Kardinālis ap-

solīja pieņemt B. Kokinu kā palīgprāvestu pie Sv. Miķeļa ka-

tedrāles, ja Nevv Brunsvvick diacēzes bīskaps to atbrīvo. Bīs-

kaps V. E. Bray laipni ievēroja lūgumu, un prāv. B. Kokins

ieradās uz pastāvīgu dzīvi Toronto 1950. gada jūlija vidū. Ar

viņa ierašanos latviešu katoļiem sākās jauna dzīvība un jau-

nas aktīvitātes. Dievkalpojumi varēja notikt regulāri katra

mēneša otrajā svētdienā Nevvman kluba kapličā. Ar prāv.

B. Kokina gādību pavērās iespējas izmantot, par niecīgu sa-

maksu, Sv. Miķeļa katedrāles zāli sapulcēm, kongresiem,
koncertiem un pat deju vakariem. Tik pat ērti latvieši varē-

ja izmantot arī Sv. Miķeļa katedrāles kaplīču mazākiem diev-

kalpojumiem, laulībām un kristībām. Līdz ar sava prāvesta

ierašanos, vienība tika reģistrēta Toronto archidiacēzes ka-

lendārā, kā Toronto latviešu katoļu vienība. Oficiāli latviešu

katoļiem draudze nekad nav pastāvējusi, bet gan tikai vienī-
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ba. Sabiedrībātomēr ir nostiprinājies nosaukums—draudze,
kas, no tiesiskā viedokļa, ir nepareizi.

Trešā vienības locekļu sapulce sanāca 1950. gada 6. maijā.

Sapulcē piedalījās 20 reģistrēti vienības locekļi. Klātesošie

biedri ievēlēja pastāvīgu valdi šādā sastāvā: Konstantins Bo-

riss—priekšsēdis, Janina Bīriņa (Babre)—sekretāre, Staņis-

lavs Litaunīks—kasieris, Tekla Dubrovska—locekle, Jūlijs

Rubuls—loceklis, Heinrichs Matulis—kandidāts.

Līdzekļu sagādei sapulces dalībnieki nolēma prasīt no kat-

ra strādājošā, vecāka par 18 gadiem, $ 2.00 gadā, ienākumus

papildinot ar sarīkojumiem, loterijām un ziedojumiem, gal-
venākārtā par labu latviešu trūkumcietējiem Vācijā.

Nodibinoties latviešu katoļu vienībām Montreālā un To-

ronto, radās doma par latviešu katoļu darbības saskaņošanu
visas Kanādas mērogā. Izmantojot Pax Romāna, vispasau-
les katoļu studentu Kanādas vienības biedru sapulci, kurā

piedalījās arīLatviešu Katoļu Studentu Apvienības— Dzintars

pārstāvji ar senioru J. Blusanoviču priekšgalā, Toronto un

Montreālas latviešu katoļi 1949. gada 2. un 3. jūlija apsprie-
dēs Nevvman kluba telpās Toronto, nolēma dibināt organi-

zāciju, ka vienotu Kanādā dzīvojošos katoļus. Dibināšanas

sanāksmē piedalījās 39 dalībnieki. Klātesošie ievēlēja pagai-
du valdi šādā sastāvā: Vladislavs Miklasevics—priekšsēdis,
Benedikts Čevers—priekšsēža vietnieks, Kazimirs Znotiņš —

sekretārs, Helēna Mežgale—locekle, Heinriks Matulis—lo-

ceklis.

Pagaidu valde deva organizācijai šādu nosaukumu: Lat-

viešu Katoļu Kultūras Centrs Kanādā (LKKCK). LKKCK

statūtu pirmais pants noteica: a) apvienot latviešu katoļus

Kanādā, b) palīdzēt tiem saglabāt savu tautību, izkopt ticību

un morāli, c) palīdzēt trūcīgajiem un slimajiem tautiešiem Ei-

ropā. Organizācija pieņēma devīzi: Pro Deo et Patria—Die-

vam un Tēvijai un moto: Pax Christi m Regno Christi—Kris-

tus miers, Kristus valstībā.

īsā laikā nodibinājās vienības Hamiltonā, Londonā,

Bramptonā un Vinipegā, apvienojot pāri par 700 biedru.

Centra valde uzturēja dzīvus sakarus ar latviešu bīskapiem

un priesteriem Eiropā un caur viņiem atbalstīja trūcīgos no-

metnēs un latviešu katoļu studentus dažādās Eiropas uni-

versitātēs.



Augšā pa kr.: Dr. B. Kokins diev-

kalpojumā pie Krusta Mežciemā.

Augšā pa labi; LKKCK valde 1954.

gadā; sēd no kr.: B. Čevers, prāv.

B. Kokins un J. Niedra; stāv no

kr.: V. Mileiko, Dr. E. Upenieks,

K. Deksnis, V. Rundāns un J.

Grodnis.

Blakus: Procesijas gājiens Aglonā,

Latvijā 1981. g. 15. augustā.

Apakšā: Aglonas Bazilika Latvijā

1981. gadā.



Augšā: Rakstnieku cēliens

1966. g.kongresa laikā.

Blakus: Latgaļu dienas 1973.

gada5. oktobrī; Rīcīb. kom.

vicepr-dis atklāj Latgaļu die-

nas; aizmugurē koris.

Apakšā: KLKA valde 1964.

gada un revīzijas kom. Sēd

no kr.: A. Budže, K. Boriss,

prāv. B. Kokins unB. Senke-

viča;stav no kr.: V. Korolke-

vičs, V. Miklasevics, A. Bat-

ņa, A. Stikuts, A. Gertmans

unJ. Cakuls.
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Pārvērtības LKKCK darbā sākās ar 1953. gada 4. jūlija

kongresu, kad par valdes priekšsēdi nāca Jānis Niedra. Tīri

reliģiskiem un palīdzības centieniem pievienojās izteikti na-

cionāli mērķi. Pateicoties J. Niedras aktīvitātei, katoļu sa-

biedrību sāka apciemot skaista formātaApkārtraksts, četras

reizes gadā, sniedzot informāciju ne tikai par latviešu katoļu
darbuKanādā, bet arī par aktuāliem notikumiem visā pasau-

lē. J. Niedra izkārtoja tradicionālo bīskapa vizitāciju Lon-

donā, Montreālā un Toronto, ko izdarīja V.E. bīskaps J.

Rancāns. Vizitācija sākās 1956. gada 18. augustā Londonā

un beidzās 2. septembrī Toronto. Bīskapa vadītie dievkal-

pojumi jau iezīmējās ar internacionāluraksturu.

Ar LKKCK kongresa lēmumu 1958. gada 31. augustā tika

grozīti statūti, mainot organizācijas nosaukumu: Kanādas

Latviešu Katoļu Apvienība (KLKA). Organizāciju, tās pa-

stāvēšanas laikā, ir vadījušas šādas personas: V. Miklasevics,

B. Čevers, J. Niedra, J. Grodnis, K. Boriss un, sākot ar 1972.

gadu Salimons Gabrāns. Pēc tautiešu apzināšanas un sakaru

nodibināšanas, varēja konstatēt, ka uz 1966. gada 1. janvāri

KLKA bija reģistrēti 1389 locekļi, ieskaitot bērnus. Tas pats

locekļu skaits parādījās arī 1970. gada 11. oktobra kongresa

ziņojumos, apvienojot 17 dažāda lieluma vienības un kopas.

Torontoar 614 locekļiem iezīmējās kā lielākā vienība visā Ka-

nādā, otrā vietā palika Montreālā ar 224 locekļiem. KLKA

centrāla valde vienmēr ir atradusies Toronto.

1953. gada 14. oktobrī Newman kluba telpās pulcējās 26

Toronto un 16 Bramptonas katoļi, lai liktu pamatus korim,
kas veselus 10 gadus kuplināja ne tikai latviešu, bet arī kanā-

diešu dievkalpojumus Toronto, Hamiltonā, Bramptonā,

Londonā, Midlandē un pat vienu reizi Čikāgā. Kori diriģēja

Viktors Rundāns, kā balsu apmācītāji strādāja A. Gertmans

un J. Dindzāns. Kora priekšnieks, no sākuma līdz pat šai

dienai, ir palicis Jānis Budže. īsā laikā koris iemācījās divas

pilnīgas Mises latīņu valodāun daudz laicīga satura dziesmu.

Koris skaisti reprezentēja latviešu sabiedrību kanādiešu diev-

kalpojumos.

Ar kora nodibināšanos, sākās svētceļojumi uz Midlandi,

kur koris ar savu dziedāšanu izpelnījās ne tikai priesteru, bet

arī vietējo iedzīvotāju atzinību.
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Runājot par latviešu katoļu darbu, nav iespējams neminēt

Aglonas Dievmātes svētkus Londonā. Katru gadu 15. augus-

ta nedēļas nogalē Londonāpulcējās latviešu katoļi no Toron-

to, Hamikonas, Vindzoras, Kitčeneras, Niagaras un citām

vietām, lai lūgtos dzimtenes tradiciju garā, lai satiktos, paru-

nātos un pavadītu kādu laiku kopā. Tas ir mazs Aglonas
Dievmātes svētku atspulgs, kas dzimtenē ik gadus notiek 15.

augustā un kas arvien vēl spēj pulcināt lielus svētceļotāju pul-
kus. Svešajā vidē šai tradicijai ierosmi deva, galvenā kārtā,

divas dāmas 1950.gada vasarā: Dr. Anna Giftere—Dakša un

Biruta Senkeviča. Tālāko tradicijas veidošanu pārņēma ma-

zā Londonas latviešu katoļu kopa, uzticīgi turpinot to jau
vairāk kā 30 gadus. Lūgšanas dod godu Māras Zemes cēlā-

kajam ideālam—Aglonas Dievmātei. Šīs tradicijas garīgais

iedvesmotājs un vadītājs, līdz savai nāvei 1983. gada 9. jan-

vārī, bija prāv. Staņislavs Mozga.

Pie tīri garīga satura nodarbībām vēl ir jāpieskaita dzīvā

Rožukroņa pulciņi. Viens dzīvā Rožukroņa pulciņš sastāv

no 15 personām, katrai personai skaitot vienu noslēpumu jeb
dekādi dienā, kas sastāv no 1 Tēvs mūsu... 10 Esi sveicināta

Maria... un 1 Gods lai ir Tēvam... Līdz ar to katru dienu ar

mazu piepūli tiek noskaitītas visas trīs Rožukroņa daļas. Tas

ir sens Jaunavas Marijas godināšanas veids, kuram vēsturi la-

bi nav iespējams izsekot. Latviešu zemē tas ienāca ar Jezuitu

misionāriem 16. g. s. un palika stiprs līdz vismodernākajiem
laikiem.

Pirmais dzīvā Rožukroņa pulciņš nodibinājās Toronto lat-

viešu katoļu vienības apjomā 1952. gada martāE. Jozānes un

T. Dubrovskas ierosmē. īsā laikā izveidojās pieci dzīvā Ro-

žukroņa pulciņi.
Savā pirmajā sanāksmē pulciņu dalībnieki nolēma sev šā-

dus pienākumus: a) noskaitīt vienu Rožukroņa noslēpumu

dienā, b) kopēji izklausīt viņu nodomiem veltīto Sv. Misi di-

vas reizes gadā—maijā un oktobrī, c) rīkot sanāksmes divas

reizes gadā—maijā un oktobrī ar kopējām lūgšanām un refe-

rātiem, d) vienu reizi gadā, kā sevišķu upuri Dieva Mātes go-

dam, ziedot misijām.
Blakus kārtējam nodarbībām, dzīvā Rožukroņa pulciņu

dalībnieki rīkoja lūgšanu pēcpusdienu par mirušajiem no-
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vembrī ar Psalmu dziedājumiem un Rūgto Sāpju dziedāju-
miem gavēnī. Dzīvā Rožukroņa pulciņu dalībnieki dāvāja
Toronto latviešu katoļu vienībai karogu, ko pēc mākslinieka

Ed. Vingra meta darināja Dominion Regalia Toronto. Karo-

gu iesvētīja prāv. B. Kokins 19.' gada 30. maijā.
Pie latviešu katoļu laicīgā satura iestādījumiem jāmin lau-

ku īpašums—Mežciems un Bīskapa Jāzepa Rancāna fonds.

Lauku īpašumu Toronto katoļu vienība nopirka 1960. gada
18. martā. Tas aptver 102 3/4 akrus lielu zemes gabalu Spen-

ce ezera krastā, 170 km uz ziemeļiem no Toronto, 11. lielce-

ļa malā. Tur tagad ir uzbūvētas 32 vasaras mājiņas un iemē-

rīti 18 apbūves gabali. Dzimtenes tradiciju garā, Mežciemā

tika uzcelts krusts, ko iesvētīja V.E. bīskaps Jāzeps Rancāns

1966. gada 5. septembrī.

Bīskapa Jāzepa Rancāna fonds, kā globāla organizācija,

savu eksistenci sāka 1970. gada 7. novembrī, kad vairāk kā

puse no pasaules latviešu katoļu organizācijām bija pieņēmu-
šas fonda valdes izstrādātos statūtus. Fonda mērķis, saska-

ņā ar statūtu otro paragrāfu ir: a) rūpēties par bīskapa vārda

un ideju popularizēšanu un saglabāšanu, b) atbalstīt viņa pie-

miņai veltīto grāmatu un rakstu izdošanu, c) veikt un atbal-

stīt latviešu katoliskos un nacionālos pasākumus un kultūras

darbiniekus. Fonda centrālā valde tagad ir Kanādā.

Latviešu katoļi trimdā ar zināmām rūpēm un gandarījumu

vēro reliģisko un arī ar to saistīto nacionālo notikumu attīstī-

bu dzimtenē. Ar poļu izcelsmes pāvesta Jāņa Pāvila II nāk-

šanu Sv. Pētera tronī, pasaules ticīgo uzmanība pievērsās

kristīgās baznīcas stāvoklim aiz dzelzs aizkara. Jaunais pā-

vests šo pasaules uzmanību ir pratis izmantot, lai stiprinātu

katoļu baznīcas stāvokli komunistu pārvaldītajās zemēs, ie-

skaitot Latviju. 1980. gadā viņš deva Aglonas baznīcai bazi-

likas nosaukumu, pielīdzinot to, pārnestā nozīmē, Čestocho-

vas svētceļojumu vietai. 1982. gada 15. augustā Aglonā esot

pulcējušies, apmēram, 70.000 svētceļnieku, ne tikai no Lat-

vijas, bet arīno Baltkrievijas, Lietuvas un Ļeņingradas. Svēt-

ceļnieku pieplūdumu Aglonā var izskaidrot ar to, ka robeža

starp Poliju un PSRS ir slēgta, sakarā ar nemieriem Polijā.

Aglona ir atvietojusi Čestochovu. Ticīgo pulcēšanos baznī-

cas svētkos jāuzskata kā atklātu klusas dabas protestu pret
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Māc. Paulis Urdze

SĪKUMI

Vāciju no Kanādas vai ASV nešķir dzelzs priekškars, bet

vairāki tūkstoši kilometru gan. Šurp un turp aizlido pa vēs-

tulei, laikraksti apraksta svarīgākos notikumus abās pusēs,

pa retam ir kāds apciemojums.

Sagrautās Vācijas pilsētas, noplukušās barakas, dzīve ve-

cās kazarmēs, nometnes laiki pieder pagātnei. Tie, kas izce-

ļoja, gandrīz 35 gados ir paspējuši iedzīvoties jaunajā vidē.

(turpin. nākoša lpp.)

Latv. Katoļu Darbs Kanādā(turpin. noiepr. lpp.)

oficiālo valdības polītiku, apliecinot reizē, ka baznīcai ir

daudz lielāks iespaids tautas masās, nekā komunistu partijai.
Līdz ar to arī vēsturiskā Māras Zemes Karalienes ideja, šķir-

ta no represīvās valdības politikas, atdzimst cilvēku apziņā,

ne tikai kā reliģiska, bet arī kānacionālatradicija.
Šo tradiciju vēl vairāk pastiprināja bīskapa Julijana Vai-

voda ievešana kardinālu kārtā. Bīskaps J. Vaivods dzimis

1895. gada 18. augustā Vārkavas pagastā Bernānu ciemā kā

lauksaimnieka dēls. Beidzis Pēterpils garīgo semināru un ie-

svētīts par priesteri 1918. gada 7. aprīlī. 1958. gadā arestēts

un notiesāts stingrā režīmā Mordavijas soda nometnē, no ku-

rienes atgriezies ar bojātu veselību. Darbojoties zem komu-

nistu varas, viņš ir iesvētījis vairāk kā 100 jaunu preisteru,
kas sagatavoti Rīgas garīgajā seminārā, papalašinājis semi-

nāra būvi, apmeklējis Romu, lai piedalītos Vatikāna koncilā

un kanonisko likumu kodeka komisijas sēdēs. Neskatoties

uz mūža gadu nastu, viņš ir izdarījis daudzasvizitācijas Lat-

vijas katoļu draudzēs un ir vienmēr ņēmis dalību Aglonas
Dievmātes svētkos 15. augustā.

Lielā gadu nasta viņam neļauj ņemt pārāk aktīvu dalību

kardinālu kollēģijā, bet piemērs ir radīts: latviešu katoļticīga-

jiem pirmo reizi vēsturē ir dzimis baznīcas princis, dodot pres-

tižu un garīgo spēku ticīgajiem komunistu jūgā. Ir pamats

domāt, ka šis titulis ar tādu pašu prestižu un spēku, dinastis-

kā kārtā, pāries arīuz vēlākām paaudzēm. Elles vara baznīcu

vēl nav uzvarējusi.
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Protams—bija smagi jāstrādā, bet bija spēks un bija arī pa-

nākumi.

Kā dzīvoja palicēji Vācijā? Palika apmēram desmitā daļa

no tiem, kas šeit pēckara laikā bija. Brīvprātīgi par dzīvi šeit

izšķīrās nedaudzi; vairumambija jāpaliek, jo viņus nekur ne-

ņēma pretī. Atcerieties: ~Plaušas nav īsti veselas—atpakaļ

uz nometni! Kara invalids—atpakaļ! Par vecu—atpakaļ!"

Nometnes neiznīka. Daudzas gan likvidēja, pārpalikumu

pārceļot uz kādu citu. Ir latvieši, kurus pārcēla 10 reizes.

Spēcīgākie, veselākie, uzņēmīgākie atradakaut kur darbu un

dzīvokli, bet apmēram trešdaļai no palicējiem nometnes dzī-

ve turpinājās līdz sešdesmito gadu sākumam—tā tad 15 ga-

dus. Nometne ir ierīkojums, kur cilvēkam pagaidām apmes-

ties. 15 gadus nodzīvot,,pagaidām"—tas nav pa jokam! Uz-

mācās pagurums. Nospieda ne tikai dzimtenes trūkums un

primitīvie dzīves apstākļi, bet arī vilšanās. Cerēja uz polītis-
kām pārmaiņām un drīzu atgriešanos mājās—,, Nākamos

Valsts svētkus svinēsim dzimtenē!" Neiznāca. ~Izceļosim,

un tad..."—Neiznāca. ~Sākšu strādāt, tad..."—Neiznāca.

Palika dzīve no valsts pabalsta. Tas, sevišķi darbanespējīga-

jiem, bija niecīgs. Bet badānebija jāmirst.

Auga mūža gadu skaits. Septiņdesmitgadīgie likās vēl tīri

jauni un spēcīgi. Bija daudz vieninieku, gan veci ļaudis, gan

bijušie karavīri. Piederīgie gan miruši, gan palikuši Latvijā,

gan izceļojuši.

Auga latviešu kapu kopu rindas. Tā Oldenburgā tagad ir

nepilni divi simti latviešu vn—ap300latviešu kapu.

Protams, arī latvieši Vācijā nesvinēja tikai bēres. Tie arī

nesēdēja, rokas klēpī salikuši, un negaudās. Bija kori, teātra

trupas, koncerti, organizāciju sapulces, svētki. Bet tā nebija

ikdiena. Daudziem viss bija—pagaidām. Laiks bija it kā ap-

stājies. Daudzi bēga atmiņās: ~Vai tu atceries, toreiz, mā-

jās...?" ~Atceries, kad gājām uz operu..."; ~atceries—pie

Volchovas..." Vairums no nometnes iedzīvotājiem bija pie-

derējuši vidus šķirai. ST piederības sajūta palika. Bijušo, to,

kas ir kādreiz sasniegts, nevar vienkārši nolikt pie malas. Bet

vācu apkārtnei bieži vien likās, ka no nometnes nevar nākt

nekas labs. Bija aizspriedumi. Tiem, kas kaut kur strādāja,

bija citādi. Darba biedri ar viņiem iepazinās un viņus res-

pektēja.
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Nometnēs turpināja darboties draudzes. Notika dievkal-

pojumi, Bībeles stundas, jauniešu darbs, svētdienas skolas,

draudžu vakari. Bija laba oikumēniska sadarbība. Dzīve ar

Dievu vienmēr, visos apstākļos, ir jēdzīga, pilnvērtīga. Bet

ticību nevar paņemt kā grāmatu no plaukta. Labi tam, kam

Dievs to dod.

Samērā liels skaits no gados vecākajiem bija bezdzimtenes

ārzemnieku veco ļaužu mītnēs. Viņi bija aprūpēti, bet mītne,

kas atradās vecās kazarmēs, ar saviem tumšajiem gaiteņiem

tomēr nospieda. Vairākiem bija jādzīvo vienā istabā. Stā-

voklis uzlabojās sešdesmito gadu vidū, kad uzcēla jaunas

mītnes.

Citi, sevišķi no bijušiem karavīriem, bija plaušu sanatori-

jās. Tās parasti bija barakās. Gribējās dzīvot, bet daudzus

aizsauca Mūžībā. Oldenburgas tuvumā, Huntlozenas mežā,

kur kādreiz bija sanatorija, ir palikuši bezdzimtenes ārzem-

nieku kapi. Tur atdusas arī 25 latvieši, visi miruši ap divdes-

mit gadu vecumā. Laikā ap Mirušo piemiņas dienu, kādā

pievakarē, noturam tur kapu svētkus. Metas krēsla. Uz ka-

piem deg sveces. Sveču gaisma apspīd arī dievlūdzēju sejas.
Varētu vēl daudz rakstīt par tumsu. Tā nav izgaisusi arī

pēc nometņu likvidēšanas. Darbinieki ir kļuvuši veci. Nav

vairs svētdienas skolu, jo trūkst bērnu. Gada laikā ir 10 bē-

res un 1 kristība.

Bet ir arī gaismiņas, kā zīmes, kas norāda uz lielo Gaismu.

Pastāstīšu dažus sīkus gadījumus: Kādā veco ļaužu mītnē

dievkalpojumā sprediķis ir par Jēzus mācīto lūgšanu: ~Un

piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem

parādniekiem." Atstājot dievkalpojuma telpu mācītājam ir

saruna ar kādu gandrīz 80 gadu vecu kundzi. Viņa saka:

~Tagad es esmu piedevusi arī mana vīra slepkavām. Viņu at-

rada pēc vācu ienākšanas, atrokot masu kapu. Viņa rokas

bija sasietas ar dzeloņdrātīm. Viņam bija izgriezta mēle.

Šausmīgi! Bet tagad es esmu piedevusi, jo Dievs piedod man.

Tagad ir miers." To varēja redzēt arī viņas sejā. Kā tas ir ie-

spējams? Cilvēks pats tādu netaisnību nevar pārvarēt. Bet

mēs neesam vieni paši. Mums ir Pestītājs.
Cits gadījums: Vietējam sociāldarbiniekam ir ienākuši da-

ži simtu marku. Viņš grib kādam trūcīgam cilvēkam sagādāt
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prieku. Aizejam pie vecas kundzes. Zinu, viņa dzīvo ļoti pie-

ticīgi, saņem tikai sociālo pabalstu. No savas nabadzības vi-

ņa palīdz vel radiem Latvijā. Sociāldarbinieks piedāvā nau-

du. Vecākundze saka:

~Paldies, ka jus par mani domājat. Bet man nevajag.
Man visa kā pietiek."

~Bet jūs taču sūtīsit atkal kādu saini uz Latviju", es pie-
bilstu.

~Tam es iekrāšu. Man nu gan nekā nevajag. Es dzirdukā

kapsētā zvana. Kapā līdz neviens neko nepaņem.''
Mēs atvadāmies. Sociāldarbinieks ir pārsteigts, ka ir cilvē-

ki, kuriem nevajag naudas. Pēc dažām dienām avīzē ir ziņo-

jums par dabas katastrofu kādā tālā pasaules malā. Vecā

kundze atnes prāvu naudas zīmi: ~Vai jūs nevarētu parūpē-

ties, lai šo naudu saņem katastrofas upuri?" Es esmu nokau-

nējies. Man nebija ienācis prātā, ka vajadzētu palīdzēt. Ga-

dījumu, kas liecina par lielu neatkarību no naudas un man-

tas un par gatavību palīdzēt, ir daudz.

Vairāk kā naudas cilvēkam vajag cilvēka. Atkal sīks gadī-

jums: Kāds vecs pāris dzīvo diezgan noslēgušies. Gadās, ka

abi saslimst. Uz slimnīcu negrib iet. Sākumā viņiem palīdz
viens otrs kaimiņš. Bet slimība ieilgst. Nav īsta atrisināju-

ma. Tad redzu, ka slimo virtuvē uz grīdas ir nolikts matra-

cis un sega. Tur apmeties kāds vīrs, no kura neviens neko

nesagaidīja. Viņš nespēja pats sev lāga līdzēt. Nu viņš ir at-

nācis, neviena nemudināts, lai dažas nedēļas, dienu un nakti,

koptu šos vecos ļaudis. Tādi gadījumi atradina no cilvēku

šķirošanas vērtīgos un mazvērtīgos.

Senāk man ļoti patika jaunatnes darbs. Tagad arī vēl pa-

tīk—bet esmu mācījies, cik daudz var dot veci cilvēki. Kāda

veca māmiņa bija jau ilgāku laiku uz gultas, vārga, izdilusi.

Kad jautāju: ~Kā jums iet?"—atbilde bija: ~Paldies Die-

vam, man iet ļoti labi!" Viņa tiešām bija priecīga. Kā to

var? Laikam tikai apzinoties, cik Dievs ir labs. Vecā māmi-

ņa kļuva vēl vārgāka. Viņa vēlējās pēdējo reizi saņemt Svēto

Vakarēdienu. Kāda no apkopējām vēl jautāja, vai vēl ko ne-

vajag. Slimā viņu gandrīz bargi noraidīja. Uz Svēto Mielas-

tu viņa bija gatavojusies kā uz kāzām. To nekas nedrīkstēja

traucēt. Bija miers. Mūžīgā gaisma bija ļoti tuvu. Bija



176

prieks—kā kāzās. Ja cilvēks zina, ka viņš iet pie sava Kun-

ga, tad arī nāve nav vairs tumša. Dzīve ir piepildīta.
Būtu daudz lielāku notikumu, ko aprakstīt: Dziesmu svēt-

ku dievkalpojumi, Draudžu dienas, jubilejas. Bet kā lai zina,

kas tiešām ir liels un kas ir mazs? Tādēļ šie sīkumi.

T. Vilnis

LŪGŠANA

Mans Kungs un Dievs, dodspēku man,

bez spirgtuma, kad dzīve tvan;

kad nogurst kājas, rokas,

ar grūtībām ceļš sokas!

Ļauj mazubrīd,

lai mākons pāri slīd,

caur lietu Tava saule spīd, —

tadkrūtis atgūs spēku

ar sekmēm pārspēt grēku.

Ak, augstais Dievs, to lielumu

prāts nespēj jaust, kādsesi Tu;

viss visums Tavā ziņā,
Tu— Bezgalība — viņā!
Tev zināms viss:

pat sākums, puteklis

un tas, ko cilvēks darījis.
Tu savu Dēlu devis,
lai vilktu tā pie sevis.

Tev, mīļais Tēvs, es zemojos

un dziļi sirdī pateicos!

Ņemt slavu, godu, cienīgs

Tu esi tāds tik vienīgs!
Kad esmu vārgs,

Tu neparādies bārgs,

jo Tev kā cilvēks esmu dārgs.

Ar visiem prātiem dodu

Tevteikšanu un godu! —
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Dr. E. Baštiks

LATVIEŠU BAPTISTU KORU APVIENĪBA

UN DZIESMU DIENAS

Latviešu baptistu koru dziesmu svētki Latvijā notika

pirms koru apvienības dibināšanas 1925. gadā Liepājā. To-

reiz es biju vēl jauns kora dalībnieks un dziedāju kopkorī ba-

su. Lielajam kopkorim bija daudz ko strādāt, jo dziedātāju
vairums nāca no lauku koriem, kas tikko spēja lielās dzies-

maspareizi nodziedāt. Pirmos dziesmu svētkus sarīkoja Bap-
tistu draudžu savienības padome. Viens no ierosinātājiem

bija Andrejs Ģēģers no Sakas.

Koru apvienību Latvijā nodibināja 1930. gadā Semināra

baznīcas telpās, kad Kārlis Līdaks sasauca uz kopēju apsprie-

di visu koru pārstāvjus un diriģentus. Piedalījās ap 50 dele-

gātu. Apvienības mērķis bija veicināt dziedāšanu draudzēs

un atbalstīt korus, izdodot dziesmu krājumus, sarīkojot

dziesmu svētkus.

Otrie dziesmu svētki notika 1935. gadā Liepājā, sporta

laukumā. Šajos dziesmu svētkos biju arīviens no kopkora di-

riģentiem kopā ar K. Līdaku un A. Tīsu no Ventspils.
Kad nāca kara vētras un mūsu savienības saites kļuva visai

vājas, tad pirmā izdevīgā brīdī, 1941. gadā sasauca Koru ap-

vienības padomes sēdi. Kārļa Līdaka, kas bija vadījis Koru

apvienību daudzus gadus, vairs nebija mūsu vidū, viņu bija

aizrāvusi komunistu vara, un mani ievēlēja par Koru apvienī-

bas vadītāju. Turpinājām darboties, sarīkojot dziesmu die-

nas pa atsevišķiem rajoniem, lai varētu atkal svinēt dziesmu

svētkus 1945. gadā, bet karš izjauca mūsu plānus. 1945. ga-

dā daudzi no mūsu koristiem jau atradās Vācijā, kur uzsā-

kām sarīkot dziesmu dienas atsevišķās nometnēs. Kad sanā-

cām pirmo reizi kopā, bija liels prieks ieraudzīt daudzas pa-

zīstamas sejas. Visi bijām iepriecināti, kad varējām atkal at-

skaņot mūsu senās pazīstamās dziesmas. Bija grūtības dzies-

mas pavairot, bet arī prieks par panākumiem, kad kopkorī

sanāca 50 līdz 70 dziedātāju. Kā virsdiriģenti darbojās V.

Baštiks, E. Baštiks, H. Kārlsons, V. Mūrnieks un E. Ķēris.

Dziesmu dienas notika ik gadu, katru gadu savā nometnē.
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Viena no lielākām bija Augsburgas nometnes dziesmu diena

kādā vācu baznīcā, kur runātājs bija mācītājs Vilis Vasks,

kas toreiz bija amerikāņu armijas mācītājs.

Kad ieradāmies Savienotās Valstis, tad atkal uzsākām mū-

su darbību. Pirmo latviešu baptistu dziesmu dienu Savieno-

tās Valstīs noorganizēju 1950. gadā Ņujorkā. Tānotika Ņu-

jorkas latviešu baptistu draudzes dievkalpojumu telpās. Pēc

šīs dziesmu dienas ievēlējām Koru apvienības padomi un tur-

pinājām uzsākto darbību, sarīkojot dziesmu dienas ik gadu
citā pilsētā kopā ar vietējo latviešu baptistu draudzi. Šinī ga-

dādziesmu dienanotika Klīvlandē. Dziesmu diena aizvien

notiek pēdējā aprīļa svētdienā.

Dažreiz radies jautājums, kāpēc mums baptistiem vajadzī-

ga atsevišķa dziesmu diena. Uz to jāatbild, ka mūsu koriem

ir sevišķs uzdevums mūsu draudzes. Koris dzied ik svētdie-

nas un ar savu dziedāšanu atbalsta dievkalpojumu, sludinot

evaņģēliju ar dziesmu skaņām. Latviešu baptistu draudžu

vēsture pierāda, ka koris un draudze bieži dibināti reizē.

Dažreiz pat koris bija noorganizēts pirms draudzes dibināša-

nas. Liepājas Pāvila draudzes koris svinēja savus 90 gadu

pastāvēšanas svētkus, šajos gados būs bijusi reti kāda svēt-

diena, kad koris dievkalpojumā būtu iztrūcis. Tas pats sa-

kāms par visiem citiem latviešu baptistu draudžukoriem. Pat

dubultkvartets, dziedot vienu vai divas dziesmas, spēj diev-

kalpojumu kuplināt. Jāievēro apstāklis, ka mūsu koros būs

reti kāds profesionāls dziedātājs un maz būs to, kam ir bijusi
izdevībaiegūt izglītību dziedāšanā.

Dziedātāji mainās, kora vadoņi mainās, bet koris pastāv,

jo tas kalpo evaņģēlija sludināšanai. Pa šiem 30 gadiem kori

piedzīvojuši lielas pārmaiņas, jo dziedātāju skaits, kas atce-

ļoja no dzimtenes, samazinājās, bet reizē redzam arī, ka jau-
nieši interesējas par latviešu baptistu dziesmām. To pierāda

apstāklis, ka pēdējos divi gados mūsu dziesmu dienu kupli-

nāja jauniešu kora piedalīšanās, Guntas Plostnieces vadībā.

Tā ir patiesi iepriecinoša parādība. Pārsteidz arī tas, ka dzie-

dātāju skaits, kas piedalās dziesmu dienā, vēl vienmēr ir ap-

mēram 100. Esam arī priecīgi, ka mūsu diriģenti un kompo-
nisti ir atzīti latviešu garīgās dziesmas skaņraži. Viktors Baš-

tiks atzīts kā viens no ievērojamākiem latviešu garīgās mūzi-
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kas pārstāvjiem. Diriģents Arvīds Purvs atrodams izcilu di-

riģentu sarakstā. Bet gods jādod katram draudzes diriģen-

tam. Tikai tā varam noorganizēt dziesmu dienu, kur piedalās
kori no visām mūsu draudzēm ar saviem diriģentiem. Rū-

dolfa Kalnmala vārds labi pazīstams Čikāgā, kur viņš ar sa-

viem koriem bieži organizē koncertus. Ernests Ķēris labi pa-

zīstams Kvēkertaunā un Bukskauntijā, kur koris dzied ik

svētdienas un arī rīko koncertus svētku dienās. Jāatzīmē arī

Benita Ukstiņa un Torilds Barbms, Klīvlandes draudzes kora

vadoņi, Žanis Gertners no Toronto draudzes, Eduards Baš-

tiks, kas vada muzikālo dievkalpojuma daļu Ņujorkas bap-
tistu draudzēun J. Kalniņš, Bostonasdraudzes kora vadonis.

Tikai kopdarbībā var izveidoties šāds liela apmēra sarīko-

jums. Tādēļ esam varējuši veikt arī lielāka apmēra darbus

mūsu dziesmu dienā: Guno orātoriju ~Nāve un dzīvība", V.

Baštika ~Draudze", Šuberta ~Stabat Mater", Mendelsona

~Lauda Sion", Šuberta ~Vficu mesa". Atzīmēsim arī lielā-

kās kantātes: L. Garutas ~Dievs, Tava zeme deg", A. Purva

~Psalmu kantāte" un „Laiks", kā arī V. Baštika ..Pateicības

kantāte".

Katrā dziesmu dienā esam izpildījuši kādu no mūsu skaņ-
raža Kārļa Līdaka dziesmām, pieminot viņu kā diriģentu un

komponistu, kas pirmais uzsāka kori vadīt no tīri mākslinie-

ciska viedokļa.

Kas notiks nākotnē? Kora dziedāšana mūsu dievklapoju-

mos turpināsies kā dzimtenē tā svešumā. Dziedātājos vēl ir

liela interese—mūsu dziesmu dienām vēl vienmēr pieteicas ap

100 dziedātāju. Vēl nav rimusi interese par lielākiem dar-

biem. Pēdējā dziesmu dienāKlīvlandē dzirdējām daļu no V.

Baštika jaunās orātorijas ~Jēzus Nācarietis", kas rakstīta čet-

rās daļās. Cerēsim, ka nākotnē šo lielo darbu varēs kādā

dziesmu dienāizpildīt visā pilnībā. Bez tam vēl Viktoram Baš-

tikam ir sarakstītas ap 10 kantātes, kas gaida izpildīšanu.

Mūsu koru apvienība izdevusi vairākus garīgu dziesmu krā-

jumus koriem, no kuriem dziedās arī nākotnē. Tagadne ra-

dusies no pagātnes, un tagadne veido nākotni. Dziedātāji,

koru vadoņi un komponisti — esiet pārliecināti, ka jūsu dzies-

mas skanēs arīnākotnē!

— o —
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DESMIT ROSMES GADI

Latviešu cv. lut. Kristus draudzē Mineapolē

1982. gada vasarā Latviešu cv. lut. Kristus draudze Minea-

polē vairākos sarīkojumos atzīmēja savus desmit darbības

gadus, šai sakarībā arī izdodot 80 lpp. biezu grāmatiņu ar

virsrakstu ~Desmit Rosmes Gadi Latviešu Ev. Lut. Kristus

Draudzē Mineapolē". Izdevums ir bagātīgi ilustrēts ar foto-

grāfijām no draudzes dzīves norises.

~Kamēr citas latviešu draudzes atzīmējušas jau savu trīs-

desmito gadskārtu, mūsu draudzes darbībā aprit tikai desmit

gadu", tā teikts jubilejas grāmatiņas pirmajā nodaļā (13.

lpp.). Kādēļ tad šī draudze dibinājusies? Daļēju atbildi uz to

sniedz pati dibināšanas deklarācija (13. lpp.):

~Atzīstot uzskatu dažādību Mineapoles—St. Paula Lat-

viešu Evaņģēliski Luteriskā Draudzē, nevien administratīva

rakstura, bet arī baznīcas sūtības jautājumos un nepanākot
vienošanos problēmu risināšanā—ieinteresētie draudzes lo-

cekļi, pārliecībā par kristīgas, laikmetīgas un latviskas baznī-

cas nepieciešamību un svētību, nolemj 1972. gada 18. jūnijā
dibināt jaunu latviešu evaņģēliski luterisku draudzi, lai tās

ietvaros godprātībā, savstarpējā uzticībā, brīvā domu izmai-

ņā, cits cita uzskatus respektējot, veidotu reliģisku dzīvi kris-

tīgas ticības un latviskās izpratnes garā."
Latviešu cv. lut. Kristus draudzi varam raksturot kā vidu-

vēja lieluma vienību(uz 1982. g. 1. janvāri draudzei piederēja
276 iesvētītie un 29 neiesvētītie locekļi: kopā 305 personas),

kas izraisījusi lielāku aktivitāti kā to parasti latviešu vidū sa-

gaidām.

~Draudzes dzīves centrs ir regulārais svētdienas dievkal-

pojums", teikts nodaļā par dievkalpojumiem (36. —39. lpp.).
Bez dievkalpojumiem draudzes garīgo dzīvi veicinājuši refe-

rāti (42. —43. lpp.), kā arī citāda veida sarīkojumi un aktivi-

tātes: Bībeles stundas (43. lpp.), diskusiju vakari (44. lpp.),

komunikācijas kurss (44.,45. lpp.), svētrunu veidu izvērtēša-

nas grupa (45. lpp.), māju sanāksmes (64. —65. lpp.), Cel-

smes dienas (65. —66. lpp.), saieti mazās grupās ārpus pilsē-

tas (68. —69. lpp.). Par visu to lasot, paliek iespaids, ka des-

mit gadu laikā pielietotas dažādas metodes un pieejas, lai iz-



Augšā: Māc. M. K. Gulbis ieguva doktora

grādu praktiskā teoloģijā. Pa kr. Dr. R.

Rots (R. Roth) doktordarba pārzinis, ap-

sveicot gradasaņēmēju māc. M. K. Gulbi.

Blakus: Latviešu e. lut. Kristus draudzes

Mineapolēpriekšnieks Andrejs Vāpe.

Apakšā: Pirmais Latviešu ev. lut. Kristus

draudzes Mioeapolē dievkalpojums 1972.

gads 6. augustā.
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veidotu iespējami rosmīgu draudzi.

Bet ar ko Kristus draudze vēl atšķiras no daudzām citām

latviešu draudzēm? Tās administratīvā uzbūve ir diezgan sa-

režģīta (25.-27. lpp.), bet tai pat laikā tā iesaista draudzes

lemšanas procesā lielu draudzes locekļu skaitu. Pastāv arī ie-

robežojumi, cik ilgi var kalpot draudzes vadībā. Tas palīdzē-

jis iesaistīt draudzes darbā jaunus darbiniekus. Arī draudzes

priekšnieki ātri mainījušies—desmit gadu laikā šai postenī

kalpojušas piecas personas. Dāmu komitejas vietā bijusi dā-

mu saime (58. —62. lpp.), kurā automātiski iesaistīta ikviena

sieviešu kārtas iesvētīta draudzes locekle. Pie draudzes dar-

bojas arī pensionāru kopa (62. —63. lpp.). Nodevu draudzē

nav, bet draudzes locekļi ziedojuši devīgi (28. —30. lpp.).
Ne visās draudzes dzīves sfērās sākotnējā rosme turpināju-

sies. Tā, piemēram, kādreiz it palielais draudzes koris (56. —

57. lpp.) izbeidzis savu darbību 1978. gadā; darbību tomēr

turpina dāmu vokālais ansamblis (55. —56. lpp.). Svētdienas

skolā skolēnu skaits sarucis no 29 uz 12 bērniem (48. —50.

lpp.), jebšu izmēģinātas jaunākās paidagoģiskās pieejas kā arī

milzum liela iecietība iepretim latviski nerunātajiem bērniem.

Jaunatnes darbs (50. —52. lpp.) pirmos piecus darbības ga-

dus bijis ļoti aktīvs, bet tad, darbīgākiem jauniešiem atstājot

Mineapoli, tas ļoti samazinājies. Kristus draudze izmēģinā-

jusi arī dievkalpojumus angļu valodā(70. —71. lpp.), bet pa-

nākumi bijuši vāji. Lai kaut kādā veidā angliski runājošiem

kalpotu, katram dievkalpojumam tiek sagatavots tulkojums

angļu valodā, ieskaitot svētrunas kopsavilkumu.

Liekas, ka Kristus draudze izceļas arī ar saviem īpašiem

projektiem, kuru starpā atzīmējama rokas grāmatas izdošana

Bībeles lasītājiem (71.—72. lpp.), kā arī svētceļojumu orga-

nizēšana (73.-76. lpp.). Pēdējos gados Kristus draudzes va-

dība izvēlējusies vienu vai divus pasākumus ārpus draudzes,

aicinot draudzes locekļus attiecīgā gada laikā tos atbal-

stīt (30. lpp.).

Grāmata dod nevien kādas draudzes desmit gadu darbības

vēsturisku pārskatu, bet, cerams, arī dažu labu ideju citiem.

Grāmata maksā $ 2.00 (ieskaitot pasta izdevumus) un tā pa-

sūtināma: Christ Latvian Ev. Lutheran Church, 4025 Chow-

en Ave. S., Minneapolis, Mn. 55410.

— o—



Augšā pa kr.: Dāmu vokālais ansam-

blis—pārsvarā jaunas dziedātājas.

Augšā pa labi: Latv. ev. lut. Kristus

draudzes Mineapolē mācītājs Dr. M.

K. Gulbis.

Blakus: Māc. Dr. M. K. Gulbis drau-

dzes pirmajā dievkalpojumā 1972. ga-

da 6.augustā.

Apakšā: Pārrunas par reliģiju un dzī-

vi mazā grupābrīvā dabā.
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Māc. J. A. Mekšs

LATVIEŠU LUTERĀŅU DARBS

BRAZILIJĀ

Brazilijā, tāpat kā citās lielākās protestantu zemēs, ir divas

Ev. lut. savienības: Brazilijas Evaņģēliskā Baznīca, luterāņu

konfesijas, ar apm. 900.000 locekļiem, un Brazilijas Ev. Lut.

(Missuri) Baznīca, ar apm. 200.000 locekļiem.

Mūsu draudze sākumāpiederēja Missuri Sinodei, bet 1955.

gadā pārgāja atpakaļ tai baznīcā, kura ietilpst Luterāņu pa-

saules apvienībā.

Tāpat kā Ziemeļamerikā arī Šeit ir luterāņi, kas ieceļojuši

pirms abiem pasaules kariem un atkal ieceļotāji pēc II Pasau-

les kara. Pirmā lielākā latviešu grupa ir 1906. g. ieceļotāji

no Krievijas Ufas guberņas. Kārlis Balodis (vēlākais profe-

sors) visu Latviju bija mudinājis pārcelties uz Braziliju jau

pagājušā gadu simteņa beigās, bet atsaucās tikai nedaudz ģi-

meņu. 1906. g. ieceļotāji apmetās Novaodesā, kur Sanpaulas

pavalsts Kolonizācijas departamentā viņiem uz garāku no-

maksu pārdeva apm. 25 ht. lielas saimniecības.

Blakus luterāņiem jau bija izveidojusies daudz plašāka lat-

viešu baptistu kolonija. Pirmo ieceļotāju darbs neparastajā
klimatā ir ļoti grūts, un daudzi saslimst ar tropu slimībām,

bet tas viņus nesalauž garīgi, jo Dievs viņiem devis izredzētu

vīru Jāni Mežgrāvi, kurš jau Ufas guberņā bija vadījis latvie-

šu sabiedrisko dzīvi.

Pirmais dievkalpojums notiek Novaodesas muižas pārvald-
nieka zviedra Lofgrēna namā, Ziemassvētku vakarā, to vada

no netālās Rioklāras atbraukušais vācu mācītājs Ķelle. Lat-

viešu valodā viņu tulko Mežgrāvis, kurš pēc savas nodarbo-

šanās ir namdaris, bet apdāvināts valodās un mūzikā, jo pul-
cina savus draudzes locekļus dievkalpojumos savā mājā un

arī sagatavo iesvētāmos. Vada arī kori. lesvēti izdara māc.

Ķelle, bet visu tulko Mežgrāvis. Parastās svētdienās Mežgrā-
vis dievkalpojumus vada pats un viņam ļoti noder Ventspils

mācītāja TeodoraGrīnberga, pirmā Latvijas archibīskapa iz-

dotāgrāmata ~Evanģeliuma Gaismā". Gadiem paejot nelie-

lā latviešu saime izklīst. Daļa pārceļas uz apm. 130 km tālo

Sanpaulu, un daļa izceļo uz Savienotām Valstīm.



Augšā pa kr.: Pirmie darbi drau-

dzes nama būvē Sanpaulāl, mācī-

tāja dēls Varidots.

Augšā pa labi: Sanpaulas ev. lut.

latv. draudzes darbinieki 1953. g.

Blakus: Draudzes valde 1954. g.

Apakšā: Latv. Preses b-bas Dien-

vidamerikas kopas valde, no kr.:

J. Lepste, māc. A. Arājs, māc. J.

Mekšs, L. Rudzītis, prof. Dr. J.

Ladusāns, A. Mīlbergs.
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Mežgrāvis uzturējis samērā dzīvu kontaktu ar Latvijas cv.

lut. baznīcas virsvaldi, informējot par savu darbuun 1931. g.

lūdzot, lai Latvijas baznīca sūta latviešu mācītāju. Diemžēl

šis nodoms neīstenojās, jo patiesas mīlestības un dziļas ticī-

bas apgarotais Kristus liecinieks 67 gadu vecumāslēdza savas

acis šai saulei 1931. g. 19. oktobrī, lai ietu pie sava Kunga un

Pestītāja, kuram bija ar patiesi dziļu sirsnību kalpojis.

Pēc Mežgrāvja aiziešanas mūžībā draudzē radās manāms

pagurums, līdz viņa vietā nāca Kārlis Briedis. Kārlim Brie-

dim nebija Mežgrāvja karismatisko dotību, bet bija reti ticīga

un darbīga sirds, kas lika lietā arī savas materiālās spējas, no-

pērkot nelielu māju Novaodesaspilsētā un to, ar pārējo drau-

dzes locekļu atbalstu, pārbūvējot par dievnamu. Tā Nova-

odesas draudze varēja pulcēties pati savā dievnamā. Diev-

kalpojumus pirms manas atbraukšanas vadīja vienreiz mēne-

sī māc. Heine, bet pārējās svētdienās dievvārdus nolasīja Kār-

lis Briedis. 1963. gadā Brūnu ģimene uzdāvināja zemes ga-

balu; nu varēja sākt domātpar jaunu plašāku dievnamu. Tā

1968. g. pēc architektes Itas Vilmanes—Ozolas projekta uz-

cēla reti īpatnu, modernudievnamu ar vienreizēju altāra glez-

nu veidojumu reljefā.
Būves pilnīgi nobeigtas ar plašām blakus telpām tikai 1982.

gadā. Novaodesā dievkalpojumi notiek vienu mēnesi latvie-

šu un otru mēnesi portugāļu valodā. Trešā paaudze vēl runā

latviski, bet tālākās paaudzēs sakarā ar 100% jauktām laulī-

bām, liekas, ka latviešu valodaapklusīs.
Klimats Novaodesā ir labāks nekā Sanpaulā un par apm.

5000 dolāriem vēl var iegādāties pieklājīgu māju, jo mūsu

nauda vienā gadā zaudējusi 15070 no vērtības, salīdzinot ar

dolāru.

Pēc II Pasaules kara Brazilijā ieceļoja apm. 600 luterāņu,
kuri drīz pēc ieceļošanas jau 1948. gadā sāka domātpar savas

draudzes noorganizēšanu Sanpaulas pilsētā. Pagaidu drau-

dzes valdē darbojas Jānis Kaspars, Pēteris Sproģis, Otto

Lezdkalns, rakstnieks Skujiņš—Rasa, Otto Bikša, Laimons

Rudzītis un Pēteris Ļavāns. Pirmais dievkalpojums notiek

1948. gada 8. jūlijā. Aicina no Vācijas vairākus mācītājus,
kuri apsolās braukt, bet atveroties iespējai izceļot uz ASV,

dod tām priekšroku. 1951. gada sākumā archibīskaps Dr.
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Teodors Grīnbergs stāsta māc. MekSam, ka brazīlieši esot pa-

visam nobēdājušies par savu reliģisko apkopšanu, kā būtu ja

māc. Mekšs uzņemtos šo pienākumu. Bija daudz jādomā,
bet pie izšķiršanās palīdzēja vairākas vēstules no sūtņa Dr. P.

Oliņa un inž. O. Bikšas. Tā 1951. gada 19. jūlijā izkāpām

Brazilijas krastā, Santosuostā.

Sākās aktīvs draudzes organizēšanas darbs, apmeklējot
latviešu luterāņus viņu dzīves vietās lielajā Sanpaulas pavalsts

galvas pilsētā. Draudzes locekļu skaits strauji auga un sa-

sniedza trīs simtus. Grozījumi Sav. Valstu emigrācijas liku-

mā šo augšanu pārtrauca, jo ģimenēm, kuras agrāk bija pie-
teikušās uz Sav. Valstīm, atvērās iespēja tālākai emigrācijai.
Šādā veidāapm. 207b no draudzes locekļiem, un tieši tie, kuri

bija ekonomiski labāk situēti, izceļoja gan uz Sav. Valstīm,

gan arī uz Kanādu. Tas radīja problēmas draudzes budžetā,

resp. draudze nespēja kļūt ekonomiski neatkarīga. No sāku-

ma dievkalpojumi notika vietējās Misuri draudzes skolas tel-

pās, bet vēlāk, kad draudze, dažādu dogmatisku pārdomu

dēļ, nolēmapievienoties Brazilijas Vidus sinodei, kura piede-

rēja Luterāņu pasaules apvienībai, ar L.P.A. aizdevumu uz-

cēla savu draudzes namu (apakšā dievkalpojuma telpa un sa-

rīkojumu zāle, bet augšstāva mācītāja dzīvoklis). Namu ie-

svētīja 1960. gadā, to nosaucot par ~Archibīskapa prof. Dr.

Teodora Grmberga piemiņas namu", jo kā jau rakstīju sā-

kumā, T. Grīnberga ~Evanģeliuma Gaisma" jau gadsimta

pirmajos gadu desmitos bija kalpojusi Brazilijas latviešu lu-

terāņu garīgai celsmei, un archibīskaps T. Grīnbergs bija tas,

kas savu tuvo un tālo ceļu līdzgaitnieku atsūtīja kalpot šai

draudzei. Uz draudzes nama zemes ir uzcelta blakus ēka ar

Volrata Mauliņa atbalstu, kurā novietota Latviešu apvienī-

bas bibliotēka un iekārtotas telpas dāmu komitejai.

Uzskatot par savu galveno uzdevumu Dieva vārda sludinā-

šanu, draudze vienmēr ir apzinājusies arī lielo atbildību pret

saviem veciem, vientuļiem un bez apgādnieka palikušiem ļau-

dīm, kuriem dzīves uzliktā nasta bijusi smagāka nekā vājie

spēki spētu nest. Dažu veco ļaužu dzīvei sarežģoties, atpūtas

nama vajadzība pienāca ātrāk nekā bija paredzēts, un drau-

dzes padome ar dāmu komitejas atbalstu no Varšunu ģime-

nes par pazeminātu maksu iegādājās māju Novaodesā un ie-



Augšā: Iesvētāmie Sanpaulas

ev. lut. latviešu draudzē.

Blakus: Sanpaulas ev. lut.

latv. draudzes īpašums: Ar-

chibīskapa prof. Dr. Teodo-

ra Grīnberga nams.

Apakšā: Novaodesas ev. lut.

latv. draudzes dievnams —

architektes Itas Ozols—Vil-

manesprojekts.



Augša: Sanpaulas ev. lut. latv. draudzes dāmu ko-

miteja 1956. gada, 1. r. no kr.: A. Rušmane, M.

Krūze, pr-ce N. Bikša, E. Mekša, K. Melalksne,

2. rindā; E. Gūtmane, E. Gulbe, V. Dunce, E. Sva-

re, V. Gailīte, I.Krūmiņa.

Blakus: Elza Mekša, Ņina Bikša un Otto Bikša

1953.gadā.

Apakšā: Mācītajā J. Mekša ģimenessagaidītāji San-

tos ostā 1951. gada 19. jūlijā.
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kārtoja to par veco ļaužu atpūtas mītni, nosaucot par Saules-

kalnu.

Draudzei sākumā bija svētdienas skola, kuru vadīja agro-

noms Alfrēds Grābis. Vēlāk, bērnu skaitam samazinoties, to

pārveidoja par latviešu valodas skolu māc. J. Mekša vadībā.

Pēdējā laikā arī tā ir apsīkusi bērnu trūkuma dēļ, bet ir radu-

sies jauna skola (sestdienās) Novaodesā, māc. A. Ceruka un

Alb. Kaļupnieka jun. vadībā.

Parallēli draudzes darbam Sanpaulā un Novaodesā arī bij.

galvas pilsētā Riodežaneiro izveidojās cv. lut. draudzes kopa
Friča Bērtuļa vadībā. Kopu aktīvi atbalstīja sūtnis Dr. P.

Oliņš un Rio latv. biedrības priekšnieks Nikolajs Ozoliņš sen.

Dievkalpojumi notika vietējā vācu cv. lut. draudzes dievna-

mā, un tanīs nereti piedalījās arī baptistu draudzes locekļi.

Tagad dievkalpojumi tur apsīkuši, jo dzīvo vidū palikušas ti-

kai nedaudzas ģimenes, kuras laiku pa laikam apmeklē San-

paulas draudzesmācītājs, kalpojot amatadarbos.

Kopš draudzes dibināšanas (32 g. atpakaļ) kristīti 119, ie-

svētīti 132,laulāti 55 pāri, apglabāti 111 mirušie.

Raugoties nākotnē, tā nesola daudz laba, jo tie, kuri drau-

dzi dibināja, palēnām aiziet mūža atdusā. Tomēr iepriecina,

ka gadu tecējumā ir izveidojusies spēcīga un ticīga vidēja pa-

audze, kura apzinās savu atbildību pret Dievu un savu tautu.

Šī paaudze nodrošinavismaz 30—40 gadus latviešu draudzes

eksistenci Brazilijā. Ir arī jauniešu grupa, kurai gan ir grūtī-

bas ar latviešu valodu, bet savās sirdīs viņi ir latviski un cieši

turas kopā ar savu draudzi.

Draudze pateicība atceras Dieva mierā aizgājušos draudzes

dibinātājus un aktīvos darbiniekus: Georgu Bergu, Otomāru

un Ņinu Bikšus, Ēriku Gulbi, Ansi Gūtmani, Ernestu Kalni-

ņu, Martu Krūzi, JēkabuLaipnieku, Volrātu Mauliņu, Annu

Platais, Jāni Rudzīti, Laimonu Rudzīti, Pēteri Rušmani, Ar-

noldu Skujiņu—Rasu, Pēteri Sproģi, Robertu un Paulinu

Stiglicus, Kārli un ZentuŠmitus, Augustu Zašu.

J. A. Mekšs

Brazilijas ev. lut. latviešu

draudzes mācītājs
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BRAZILIJAS LATVIEŠU BAPTISTU

KONGRESS

Brazilijas latviešu baptistu draudžu apvienības 33. kongress
notika 1982. g. 11. un 12. jūlija Novaodesas Otras baptistu
draudzes telpas, un bija ļoti iespaidīgs un labi apmeklēts.

Kopi koncerts

Kongresu ievadīja rūpīgi sagatavots koru koncerts, kas no-

tika sestdienas vakara, 10. jūlija. Kopkorl piedalījās apmē-

ram 100dziedātāji no trim Novaodesas, Sanpaulas un Vārpas

draudzēm, bet bija ari dziedātāji no Kampīnām, Riodežanei-

ras, Paranas, Santakatarlnas un Minasžerais. Ka diriģenti bi-

ja mūsu skaņu meistari Gunārs Tīšs, Rūdolfs Strautmanis,

Marsija Osis, Visvaldis Burse, Arnolds Baltruks, Ralfs Kļa-

viņš, Ilgonis Jānaitis un Arvīds Lejasmeijers. Koncerta bija

ieradies arī Novaodesaspilsētas galva Manoels Samartins. Iz-

justu svētrunu koncertastarplaika teica māc. VernersKrīgers.

Kongresa atklāšanas dievkalpojums

Kongresa atklāšanas dievkalpojumā svētdien, 11. jūlijā ko-

pīgi dzied ~Svēts ir, svēts ir Dievs tas Kungs" jauniebūvēto

stabuļu ērģeļu maigo skaņu pavadījumā. Novaodesas Otrās

draudzes dievnams piepildīts līdz pēdējai vietai. Kā motīvu

apvienības priekšsēdis māc. V. Krīgers izvēlējies Kol. 3. nod.

14. un 15. pantu: ~Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir

pilnības saite. Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam

jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi." Šis teksts ru-

nā par mīlestību, mieru un pateicību. Pirmā vietā ir mīlestī-

ba, kas ir pilnības saite. Tā ir visu pārējo tikumu vainags. Tā

mūs ved tuvāk pilnībai. Mīlestība ir tā, kas dara vērtīgus mū-

su darbus. Visas mūsu pūles un skriešana maz ko derētu, ja

tām pietrūktu mīlestības. Tās būtu kā skanošs varš, vai šķin-

došs zvārgulis, šinī kongresā centīsimies ievērot Pāvila vār-

dus:
~

Viss jūsu starpā lai notiek mīlestība" (1. Kor. 16:14).

~Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdis, jo tam jūs esat aici-

nāti kā vienamiesa.'' Arīmieram ir sava vieta kristiešu dzīvē.

Miesa domāta kā Kristus draudze. Tā kā miesa sastāv no

daudziem locekļiem, kas pilnīgā mierā un saskaņā sadarbojas
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de Žaneiro bapt. seminā-

ra profesors.

Augšā: 1981. g. Brazilijas

latv. bapt. apv. kongresa

kopgrupa Palmā.

Blakus: BLBA darbinieki

mācītāji (no kr. p.) I. Ja-

naitis, G. Tīss. A. Ceruks,

J. Lukašs un kapteinis R.

Pontuška.

Apakšā kr. p.: Aleksandrs

Ansons, Rinkona misijai

darbinieksBolīvijā.



Augša pa kr.: Pirmais un ilggadējaisBrazilijas latv. bapt. ap vienī-

bas priekšsēdis mā. Andrejs Ceruks.

Augšāpal.: Nova Odesas 2. bapt. draudzes dievnams, kur pag.

gadānotika BLBA kongress.

Blakus augšpusē: Arī ilggadējs BLBApriekšsēdis un Nova Odesas

1. bapt. dr. mācītājs Gunārs Tīss.

Blakus apakšpusē: Māc. F. Vītols (kr. p.), ilggadējs Sanpaulas
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baptistu dievnams brīvajā pasaulē.
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cits ar citu, tā arī Kristus draudze sastāv no atpestītām dvēse-

lēm. Liekas, ka vārdi ~viena miesa" var tikt pielietoti arī

mūsu kopējam apvienības darbam. Kaut šinī kongresā gaiši

parādītos mūsu vienprātība un vēlēšanās darbu turpināt ko-

pīgiem spēkiem.
Beidzot — pateicība. Esiet pateicīgi." Tā skan apustuļa

Pāvila paskubinājums. Atskatoties uz pagājušo gadu, mums

ir daudz par ko pateikties. Mūsu draudzes darbs ir turpinā-

jies ar sekmēm. Misijas laukos darbinieki ir strādājuši neno-

gurstoši. Materiālos līdzekļus Dievs ir gādājis misionāru at-

balstam, un mūsu ~Kristīgs Draugs" no jauna apvieso savu

lasītāju saimi. Par visu to varam pateikties debesuTēvam.

Lūgšanā vada Apvienības priekšsēža biedrs māc. An-

drejs Ceruks.

Sveicienā no Rinkona misijas lauka darbiniece Klaudija

Kilmeijere stāsta, ka viņu draudzes locekļu skaits patreiz ir

250. Bet tas vēl nav viss. Darbs esot progresīvs. Pēc garīgās

audzināšanas, ko vietējie iegūst Rinkonā, daudzi no tiem iz-

kust pa citām vietām. ~Nesen satiku kādu cilvēku, kas esot

bijis Rinkona skolnieks un neesot aizmirsis, ko tur mācījies.

Tagad jau esot tēvs un kopā ar ģimeni apmeklējot garīgas sa-

pulces. Daudzi mūsu darbuir atbalstījuši ar lūgšanām. Dau-

dzi ir pielikuši arī savu roku. Lai Dievs svētī visus."

Turpinājumā dzied koris, un pēc tam māc. Pauls Gailītis

sveicina no Kuritlbaslatviešu kopas.

Māc. Osvalds Ronis atgādina kongresa dalībniekiem nāko-

šā 1983. gada latviešu izcelsmes darbinieku salidojumu, kas

notiks NovaodesasPirmās baptistu draudzes telpās jūlija mē-

nesī. Datums tiks ziņots vēlāk.

Galveno svētrunu kongresa atklāšanas dievkalpojuma teic

māc. Ilgonis Jānaitis, kongresa uzņēmējas draudzes gans. le-

vada viņš sveicina kongresa delegātus un viesus un saka, ka

draudze vairākas nedēļas dūšīgi strādājusi, lai kongresu pie-

nācīgi uzņemtu. Viņš nododsveicienu arīno Kampmas bapt.

semināra, kas daudzējādā ziņā ir cieši saistīts ar latviešu drau-

dzēm. Arī četri skolotāji nāk no latviešu vidus. Seminārā

pašreiz 75 skolēni. Pagājušā gadā bija pirmais izlaidums ar 7

kursu beigušiem. Trīs latv. draudzespiedalās semināraatbal-

stīšanā—Sanpaulas un abas Novaodesas. Viņš sirsnīgi patei-
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cas šīm draudzēmpar atbalstu un arī Helēnai Kārklai, kura

semināram uzdāvinājusi 100 tūkstoš kvadrātmetru lielu zemes

gabalu. (Māc. I. Jānaišaruna iespiesta Kr. Draugā atsevišķi.)
Atklāšanas dievkalpojumu noslēdz māc. J. Šimjalūgšana.

Apvienības priekšsēža ziņojums

Pagājušā darbības gadā Apvienības padome noturējusi di-

vas sēdes, abas Novaodesas Otrās baptistu draudzes telpās.
Tur tika kārtotas Apvienības misijulietas.

Man bija izdevība piedalīties 4 Kristīga Drauga atjaunoša-

nas komisijas sēdēs. Apspriežu darbs vainagojās ar Kristīgā

Drauga iznākšanu, Sanpaulas latv. bapt. draudzei uzņemoties

atbildīgā izdevēja pienākumu. Redakcijas kolēģijā darbosies

mācītāji Jānis Lukašs, Osvalds Ronis un Jānis Šimis, bet re-

dakciju vadīsGotfrīds Kfirkliņš.

Novembra sēdē nolēmapirms kongresa rīkot Dziesmu die-

nu, kuras organizēšanai ievēlēja speciālu komisiju. Rezultātā

varējām priecāties par kuplo Dziesmu dienasprogrammu, ko

dzirdējām kongresa priekšvakarā sestdien, 10.jūlijā.

Tāpat man bija liels prieks piedalīties Novaodesas Pirmās

bapt. draudzes 75 gadu pastāvēšanas svētkos kā galvenajam

runātājam. Piedalījos arī Novaodesas Otrās baptistu drau-

dzes gada svētkos ar sveicienu no BLBD apvienības puses.

Priecājos līdzi Sanpaulas latv. bapt. draudzei par māc. Val-

teruFrišenbrūderu, kas uzņēmies šīs draudzes vadību.

Esmu ari sarakstījies ar misijas darba laukiem Rinkonā un

Kvatrobarā. Liekas, ka Rinkonā Dievs vēlas savu darbu pa-

stiprināt ar jauniem darbiniekiem. Bet par to dzirdēsim vēlāk

no Rinkona misijas darbiniecesKlaudijas Kilmeijeres.

Māc. VernersKrīgers

Ziņojums noKvatrobaras darba lauka

Vispirms ar prieku nododuBLBD apvienības kongresa da-

lībniekiem sirsnīgus un brālīgus sveicienus mūsu Kunga Jēzus

Kristus mīlestībā no Kvatrobaras kongregācijas.

Jebšu gaismas un patiesības ienaidnieki visādi meklējuši

trauca mūsu darbu, tas Kungs savā brīnišķīgajā žēlastībā ir

turējis plaši atvērtas durvis evaņģēlija apliecināšanai. Pagā-

jušā gada septembri, kad māc. Kārlis Grūbers, darbodamies

kopā ar kādu amerikāņu garīgu darbinieku grupu, apmeklēja
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Kvatrobaras darba lauku, tas Kungs bagāti svētīja liecī-

bas vārdus. 13personas pierādīja pilnīgu nošķiršanos un pes-

tīšanas drošību un pieteicās pie draudzes. Kristības aktus iz-

darījām pag. g. 27. decembrī un š. g. 10. janvārī. Ar šiem

jaunajiem ticības brāļiem kongregācijas locekļu skaits ir 45.

Lai gan pamazām, arī svētdienas skola piedzīvo pieaugu-

mu. Pašreiz reģistrēti 60 skolēni, sadalīti sešās klasēs. Māsu

pulciņā ir 10 biedrenes, kas uzticīgi strādā savu darbu. Jau-

natnes pulciņā ir 40 biedri, ka pulcējas savās sanāksmēs svēt-

dienu vakaros. Kad vien iespēja, jaunieši ar prieku ņem da-

lību arī evaņģelizācijas darbā vairākās sludināšanas vietās.

Agrās jaunatnes pulciņš ar 12 biedriem arī rēgulāri pulcējas
savās sanāksmēs.

Paranas jūrmalas draudzes jau ilgāku laiku ļoti izjūt dar-

binieku trūkumu. Tagasabas draudze aizkustinoši un neat-

laidīgi lūdz mani vismaz ik pa diviem mēnešiem vienu svētdie-

nu pavadīt viņu vidū, izdarīt kristības un noturēt tā Kunga

Piemiņas mielasta svētbrīdi. Jūsu Jānis Veidemanis

Jaunievēlētapadome

Kongresā ievēlēja Apvienības padomi šādā sastāvā: priekš-
sēdis māc. Verners Krīgers, priekšs. vietnieks māc. Andrejs

Ceruks, sektretārs māc. Jānis Šimis, sekr. palīgs Gotfrīds

Kārkliņš, kasieris māc. Kārlis Štrobergs, kas. palīgs Leopolds

Pēterlēvics. Par padomes locekļiem ievēlēja: māc. Ilgoni Jā-

naiti, Verneru Grīnbergu, māc. Jāni Lukašu, māc. Osvaldu

Roni, māc. Filipu Pēterlēvicu, Pēteri Miltūzi, māc. Valteru

FrišenbrOderu,māc. PauluGailīti un māc. GunāruTīsu.

Izvilkums noKristīgi Drauga rakstiem par kongresu.

Vēlais Ceļinieks

ES LŪDZOS

Es lūdzos, Kungs, šāvienu lietu,

Būt Tavas žēlastības trauks!

Lai kur mans dzīves ceļš tadietu,

Būs dzīve ieguvums man jauks.

Lai katrā manāsirdspukstienā

Deg Tavas mīlestības kvēls,

Mans vaigs lai gaišs kā saules diena

Pat tad, kad pienāk vakars vēls.
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Māc. Jānis Ķinēns

PAR BĒRNIEM UN BAZNĪCU

Par bērniem un dievkalpojuma apmeklēšanu mēs jau lasām

VecāDerībā: 2. Laiku grām. 20:13 ~Un tā viss jūda bija no-

stājies tā Kunga priekšā, arī viņu mazie bērni, viņu sievas un

viņu dēli." Nechemijas 12:43 ~Jo Dievs tas Kungs bija ie-

priecinājis viņus ar lielu prieku; arī sievietes un bērni priecā-

jās, un Jeruzalemes gaviles bija tālu dzirdamas." Un Jaunā

Derībā lasām: Mat. 21:15 ~Bet kad augstie priesteri un rak-

stu mācītāji redzēja brīnuma darbus, ko Viņš darīja, un dzir-

dēja bērnus dievnamākliedzam un saucam: Ozianna Dāvida

dēlam, tad tie apskaitās... un sacīja uz Viņu: Vai tu nedzirdi,

ko šie saka? Bet Jēzus saka tiem: Dzirdu gan. Vai jūs nekad

neesat lasījuši: No bērniņu un zīdaiņu mutes tu sev slavu sa-

gādājis?" Lūkas cv. 2. nodaļā lasām par Jēzu kā mazu bēr-

nu, kas gāja uz templi: ~Un pēc trim dienām tie viņu atrada

templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautā-
jot." Vai nav zīmīgi, ka vienīgā reize, kad Jēzus bērnība mi-

nēta, tā saistīta ar Dieva namu? Par jaunību vispāri lasām:

~Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu

ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā." (Pā-

vila 1. vēst. Tim. 4:12).

Kādēļ būtu nepieciešami ņemtbērnus līdzi uz baznīcu? Da-

žas atbildes varētu būt: 1) Lai jūs varētu Dievu pielūgt un sla-

vēt kopā—kā ģimene. 2) Lai bērns izjustu ka šeit baznīcā vi-

ņam ir vieta. 3) Lai ticība kļūtu dabīga daļa no viņa dzīves,

nevis kaut kas nepatīkams un uzspiests. 4) Lai bērns varētu

mācīties par Dievu. 5) Lai bērnam dotu iespēju iepazīties ar

Jēzu Kristu kā viņa Pestītāju.

Bet kā lai to panākam? Kā var mācīt tanīpašā reizē 2, 5 un

9g. vecu bērnu? Vai tas ir vispār iespējams? Lai saņemtu at-

bildi uz šiem jautājumiem, jāņem vērā kā bērni atšķiras no

pieaugušiem: 1) Viņu valodas spējas ir ierobežotas, vārdu

krājums nav pārāk bagāts. 2) Techniskā ziņā viņu spējas sa-

prast pasauli un tās darbību nav tik attīstītas. 3) Viņiem ir

liela ziņkārība, un ja viņi grib ko zināt, viņi vienkārši prasa.

4) Viņu dzīves pieeja sastāv galvenokārt no atsevišķiem brī-

žiem, par nākotni viņi nedomā, svarīgs it tikai tas, kas notiek
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tieši tagad. 5) Viņiem grūti piesaistīt interesi vienai lietai vai-

rāk kā dažas minūtes, ātri sāk garlaikoties. 6) Fiziski viņu

mazajam augumam ir liela nozīme; viņi pavada savas dienas

staigājot it kā starp milžiem, nevarēdami cilvēku sejas un se-

jas izteiksmes saskatīt, bet ganceļus un jostas vietu.

Vispār bērni mācās galvenokārt caur pārdzīvojumiem, jū-

tām un mazāk no teiktā vārda. Viņi mācās vairāk no darīša-

nas, nekā no padomiem un pārdomām. Viss tas būtu jāņem

vērā, kad domājam un pārrunājam par bērniem un baznīcu.

Šīs bērna iezīmes rāda, ka dievkalpojums, kas galvenokārt

sastāv no teiktā un lasītā vārda, klusēšanas, klausīšanās un

dievbijīgas izturēšanās, ir potenciāli ļoti negatīvs, nepatīkams

pārdzīvojums bērniem.

Viņu dabiskā uzvešanās bieži izsauc pieaugušo dusmas un

pat sodu, kas bērnus dara nelaimīgus un padziļina viņos ne-

gribu iet uz tādu vietu, kur jāsaņem tikai rājienus un nepatī-

kamus pārdzīvojumus. Bet tā tam nav jābūt, un tas tā nebūs,

ja mēs kā vecāki un draudzes locekļi mēģināsim savus bērnus

saprast un tiem pieiet arpatiesu kristīgu mīlestību.

Mums jāliek drošs pamats bērnu ticības dzīvei. Rēgulāra

dievkalpojumu apmeklēšana ir svarīga, un tūlīt tālāk redzē-

sim, kas jāņem vērā. Regulāri apmeklēt dievkalpojumus ie-

teicams ikvienam ticīgam cilvēkam, kā lielam tā mazam. Ne

par velti Dievs radījis zināmu kārtību šinī pasaulē, kur ievesta

viena speciāla dienaatpūtai un Viņa slavēšanai. Pieredze mā-

ca, ka rēgulāra un sirsnīga dievkalpojumu apmeklēšana bur-

tiski pārmaina cilvēka dzīvi!

Ja bērns no mazotnes pieradis nākt uz dievkalpojumu, to

viņš darīs arī kad pieaugs un visu mūžu, jo Dievaatziņā, mī-

lestībā un ticībā cilvēks var iesakņoties un ieaugt, bet tas pra-

sa laiku kā viss cits šajā dzīvē. Ar atnākšanu vien uz dievkal-

pojumu nepietiek. Bērnam visu vajag izskaidrot, kas dievkal-

pojumā notiek. Kā sauc visus viņam svešos priekšmetus.
Kas ir kancele, kādēļ tas lielais krusts, ko tas nozīmē, kādēļ
liekam ziedus uz altāra, kādēļ dievgalds vispār vajadzīgs, kā-

pēc māmiņa un tētis tur iet? Ja bērns tiek kristīts, ja koris

dzied, ja ir muzikāli priekšnesumi, to visu jāpārrunā ar bērnu,

jāpaskaidro, ka reiz arī viņš varēs ņemt aktīvu dalībuvisās ša-

jās lietās. Kad dežuranti un pērminderi vāc ziedojumus, jāpa-
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skaidro, ka ir dažādas kalpošanas, arī ērģelnieks kalpo. Ik-

viens, kas ziedo un atbalsta draudzi, daraDieva darbu.

Ejot pie dievgalda ņem bērnus līdz, lai tie varētu saņemt
svētību kopa ar tevi. Būtībāvienalga ko tradīcija māca—ne-

vienam no mums nav tiesības atturēt pat vismazāko bērnu

no Dieva svētā sakramenta. Šo jautājumu teologi tagad de-

batē un pārrunā. Arī izkustēšanās, bērniem nākot uz dievna-

mu, palīdz novērst daļu no viņu garlaicības. Ja dievgalds nav

ģimenes akts, tadgrūti saprast, kas tas ir.

Ģimenēm ar bērniem vajadzētu pēc iespējas sēdēt baznī-

cas priekšējos solos, lai bērni varētu redzēt, kas dievkalpoju-
ma notiek, kā tas tiek vadīts. Jabērns grib skatīties, kaut tas

būtu jāpaceļ rokās, to noteikti vajadzētu darīt. Nekas nav tik

garlaicīgi kā sēdēt mierīgi, neredzot, kas notiek, un nesapro-

tot nevienu vārdu. Nebūsimpārsteigti, jabērni tādos apstāk-

ļos kļūst nemierīgi. Mēs, kas esam pieauguši, nākam uz diev-

kalpojumu, jo gribam šeit būt. Ja mums kļūst garlaicīgi, arī

mēs nenākam. Par to liecina tukšie soli simtām tūkstošu

baznīcās.

Mācītājiem pašiem par to grūti runāt, jūs varat saprast kā-

dēļ. — Tomērnekur Bībelē nav rakstīts, ka Dieva vārdam jā-

būt neinteresantam, nogurdinošam, garlaicīgam—tieši otrā-

di! Tas ir dzīvības pilns vārds! Tas daracilvēku dzīvu! Uz-

modinatā dvēseli un prātu! Protams ka dievkalpojums nav

teātris, tomēr ikvienam mācītājam vajadzētu pārdomāt, kā

un kādēļ viņš runāDieva vārdā.

Ko mēs kā draudze, vecāki un vecvecāki varētu darīt, lai

bērniem dievkalpojums būtu patiesi labs un svēts piedzīvo-

jums? Vispirms to, ko esam sākuši darīt. Bērnu uzruna vai

sprediķis, veltīts un sagatavots tieši viņiem. Pārejot mājās

pēc dievkalpojuma, jāpārrunā ar bērniem, pajautājot viņiem,
ko mācītājs īsti sacīja, ko tas nozīmē, u.t.t. Ja ieklausāties

bērnu sprediķī, redzēsit, ka tas pamatots uz evaņģēlija teksta

un saistīts ar tās dienas svētrunu. Bērnam jāpaskaidro, kas

bija sprediķī pieaugušajiem, lai mazais varētu sākt arī to sa-

prast. Jabērns dievkalpojuma laikā grib apskatīt un paturēt

dziesmu grāmatu, katrā ziņā viņam to vajadzētu atļaut. Aiz-

ejot mājās, varētu liturģijas atbildes un kārtību pārrunāt un

ar laiku pa pantam bērnam iemācīt. Tik līdz tas ņemaktīvu
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dalību, ari viņa uzvešanās tad pati par sevi uzlabosies.

Kad vāc ziedojumus, atļaujiet bērnam iemest aploksnlti,

tas arī ir darbiņš, ko ikviens spēj darīt, arī vismazākais. Ja

bērns paliek nemierīgs, viņam jāpaskaidro, kas notiks nāka-

mādievkalpojuma daļā. Ja bērniņš pavisam maziņš un raud,

tad jānes viņu ārā. Ari lielāku bērnu dažreiz, ja tas sāk skaļi

trokšņot, jāved ārā no dievkalpojuma telpas. To dara arī

koncertā vai citā sabiedriskā sanāksmē. Vajag paskaidrot,

kādēļ nedrīkst trokšņot. Nemierīgu bērnu var paņemt klēpi,

un mīļi bet stingri to turot, iečukstēt, kādēļ viņam jābūt mie-

rīgam. Ļoti ieteicami ir paņemt līdzi kādas mīkstas spēļu

mantiņas. Tāpat var ņemt līdzi krāsojamās burtnīcas un krī-

tus, ar ko bērns var klusi nodarboties. Dažās ģimenēs bēr-

niem ir spēļu lietiņas, kas domātas tikai svētdienai—tām ir

īpaša pievilcība. Mums jāsamierinās, ka mūsu bērni vienmēr

nav eņģelīši. Būsim arvien pret bērniem draudzīgi un mīļi, arī

tad, kadaizrādām viņiem par nerātnībām, lai aiz stingri teikta

vārda atspīdētu arī Jēzus žēlastības gaisma. Ņemsim vērā, ka

bērni mācās daudzvairāk no tā, ko mēs darāmun kādi esam,

nekā no tā, ko mēs sakām.

Dievs jaunību devis, lai priecājamies,
Lai it kā ziedi saulei Tam vaļā veramies.

Lai starojam gaismu tiem, tumsākas klīst,

Kas brīnišķīgo brīvi caur Kristu nepazīst.

Z. Dzenlte
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	Augšā pa labi: Iesvētības Sv. Jāņa ev. lut. latv. draudzē 1983. gadā—1. rindā vidū māc. I. Gaide, archibīskaps A. Lūsis un dr-dzes pr-ks E. Koncis.������������������������������������������������������������
	Augšā pa kr.: Archibīskaps A. Lūsis, prāv. A. Voitkus, prof. Dr. E. Šmits — Draudžu dienu laikā 1977. g. augustā Saulainē.�����������������������������������
	Augšā: Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis, vidū vadītāja B. Alka.�ꃑ␥胑␥��������0㈰0㙣惯␥䃯␥炲␥Ⴒ␥��������0㜵
	Blakus: Putnu sala Saulainē.�����
	Apakšā: Teoloģiskie kursi Saulainē; kursu vadība un lektori 1. rindā (no kr.) māc. A. Celms, prof. Dr. V. Klīve, prāv. A. Ozols, prāv. R. Āboliņš, māc. J. Cālītis, māc. I. Gaide, māc. K. Kuškevics, prof. Dr. E. Grīslis.�〰㘴〰㘹〰㘵〰㜶〰0〰������ā�Blakus pa l.: Santo Andželas pilsētas bapt. draudzes dievnams B
	Augšā: Sv. Jāņa draudzes svētdienas skolas uzveduma dalībnieki 1982. gada Lieldienā.������������������������������
	Blakus: Iesvētīšanas bridis 1978. gadā.�䃠␥⃣␥����������
	Apakšā: „Saulainieši" Sidrabenē Bērnu svētkos.��������������������
	Blakus:Sv. Andreja draudzes svētdienas skolas uzvedums Ziemsvētku dievkalpojumā bērniem 1973. gadā.�������������������������
	Augšā: Sv. Andreja ev. lut. latv. draudzes padome un revīzijas komiteja 25 gadu jubilejas gadījumā — 1. rindā no kr.: A. Rāviņš A. Krastiņš, M. Vāgners, draudzes pr-ks R. Roze, māc. A. Čops, māc. J. Cālītis, J. Pētersons, J. Liberis un A. Leja; 2. rindā: A. Augulis, B. Upāns, A. Sproģis, K. Zariņš, L. Ozols, R. Strazds, U. Kiesners un A. Briedis; 3. rindā: A. Zelmenis, K. Ciemgalis, L. Lukss, J. Zalcmanis, U. Lūsis, V. Vāgners, E. Koks un J. Grīnbergs.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������蜀　〄퀁낯椖ऀ褀　〄쀁쀬尖　　　　����Ԁ贀��ꀁ攢���
	Augšā: Pie 30 g. jubil. kliņģera (no kr.): archibīskaps A. Lūsis ar dzīves biedri, māc. J. Cālītis, dāmu kom. pr-ce B. Kūla un māc. A. Čops.�����������������������������������������������������������������
	Blakus: Jaunākie nomelņotāji ar vadītājiem pie pusdienas galda Sidrabenē.�0㔶ꁟ┥၀┥ ┥퀺┥��������0㘴İ㜲〰㘱〰㜵ā�က
	Apakšā: Latviskās audzināšanas panelis—V. Slaviešā, J. Krēsliņš, J. Mežaks , māc. J. Cālītis, T. Kronbergs.���������������������������������������������
	Augšā: Sidrabenes bērnu nometne, atbildīgais vadītājs māc. J. Cālītis (2. rindā 1. no labas puses.���������������������������������������������
	Blakus: Draudzīgi kopā Sidrabenes un Saulaines volejbola vienības.���������������
	Augšā: Daļa no Sv. Andreja draudzes dāmu komitejas darbiniecēm gadskārtēja rudens tirdziņa.�����������������������������������
	Blakus: Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudzes Toronto dievnams.
	Pa kreisi: Māc. A. Celma amatā ievešanas svinīgais brīdis.��������������������
	Augša: Garīdznieki, kas piedalījās mācītajā A. Celma ievešanā amatā.����������������������������������������
	Augšā pa kr.: Kapu svētkos Alistonā, runā māc. A. Celms.����ズ┥傳┥┥႗┥����������Ā��
	Augšā: Draudzes pēcpusdiena Tālavā ar tāliem viesiem — prāv. R. Mužiku (1. rindā 5. no kr.) un prāv. A. Grosbachu (1. r. 7. no kr.).����������������������������������������
	Pa kreisi: P|aujas svētki Tālavā�┥惏┥���������　Ā
	Augša: Iesvētības 1981. g., priekšā kreisā pusē māc. A. Briedis, laba pusē māc. A. Celms.����������������������������������������
	Pa kr.: Sv. Barnaba baznīcas altāris ar dievlūdzējiem pie tā.���4㈵0戲郼␥烼␥ペ␥탙␥��������0〰
	Apakšā: Māc. A. Celms pasniedz grāmatu skautu vadītājam A. Budrēvicam.������������������������������
	Augša: Pēc Jāņa Kalniņa Svētlaimības simfonijas pirmatskaņojuma 1970. g., no kr. prof. T. Ķeniņš, dir. A. Purvs Dr. J. Kalniņš, komp. A. Sakss un komp. J. Norvilis.��������������������������������������������������
	Blakus: Dir. A. Purvs ar solistiem Maigu Dežardenu m Pēteri Geistautu 1966. gadā.� komp. J.
	Apakšā: Sv. Andreja dr. koris 1953. g., vidū dir. Tālivddis Ķeniņš.�������������������������
	Augšā: Sv. Andreja dr. koris 1976. gadā pirms koncerta.�����ā�က�ﰣ
	Blakus: Diriģents Arvīds Purvs saņem skaistus ziedus.���������������
	Apakšā: Sv. Andreja dr. koris ar dir. A. Purvu 25 gadu jubilejas koncertā.�☥☥☥����
	Augšā: Pēc 30 gadu jubilejas koncerta; no labās dir. Arvīds Purvs, ērģelniece Anita Rundāne, solisti Ērika Beitāne un Alberts Vītols.��������������������������������������������������
	Blakus: Diriģents Arvīds Purvs�Alberts V
	Apakšā: Sv. Andreja dr. koris draudzes dievnamā 25 gadu jubilejas koncertā.�vs�Alberts Vīt
	Sv. Andreja dr. koris pec 30 gadu jubilejas koncerta; vidū solisti Alberts Vītols un Ērika Beitāne. dir. Arvīds Purvs, ērģelniece Anita Rundāne, mācītājs Juris Cālītis.�����������������������������������������������������������������
	Augšā pa kr.: Kongresa prezidijs (no kr. p.) mācītāji F. Čukurs, P. Odiņš, U. Ukstiņš, L. Krūmiņš un A. Arājs.��������������������������������������������������
	Augšā pa l.: Solistes Silvija Erdmane (kr. p.) un Inta Augstroze.�����
	Blakus: Kvartetdziesmas priekšnesumu sniedz (no kr. p.) R. Augstroze, S. Erdmane, I. Augstroze un I. Mežraups.
	Apakšā: Čikagas latv. bapt. dr. koris svētku gadījumā ar mācītājiem.����傽☥傢☥炢☥Ⴀ☥������������☥삧☥₄☥삃☥��������
	Augšā pa kr.: Skats uz kori nom. sarīkojumu zāle.����　�ꂱ☥Ⴓ☥䂴☥₴☥
	Augšā pa l.: Ilggadējais ALBA priekšsēdis māc. F. Čukurs.�������������������������
	Blakus: Saimnieciskais personāls vienā no pēdējo gadu nometnēm.�僑☥샒☥☥탓☥������������Á☥ა☥
	Apakšā Jaunieši savās brīvajās nodarbībās visbiežāk sacentās volejbola spēlē.��������������������������������������������������
	Augšā pa kr.: Mācītāju grupa nometnē (no kr.) — P. Odiņš, U. Ukstiņš, V. Landmanis, O. Brūvers, F. Čukurs, A. Arājs.��������������������������������������������������
	Augšā pa l.: Jubilārs komponists V. Baštiks.����������
	Blakus: Nom. muzikālais personāls (1. r. no kr.) Z. Vīķe, M. Cakare, V. Baštiks, F. Stūrmane, B. Ukstiņa; (2. r.) E. Ķēris, R. Kalnmals, R. Augstroze, Dr. E. Baštiks un Ž. Gertners.����������������������������������������
	Apakšā: Daļa no klausītājiem nom. koncertā.�������������������������
	Augšā pa kr.: Jaunās paaudzes diriģenti nometnā — Imants Mežraups (kr. p.) un Ralfs Augstroze.�✥ꀁ✥䀁✥����������Ā���
	Augšā pa l.: Divas jaunas vijolnieces mūzicē kādā nometnes sarīkojumā.�✥������������耽✥怽✥✥逘✥����������Ā��
	Blakus: Uz vietas saorganizēta jauniešu grupa dzied nometnes ugunskura vakarā.�㐀　　㘀攀　　㘀㔀
	Apakšā: Nometnes koris ar mūziķiem sniedz priekšnesumu diriģenta Ralfa Augstrozes vadībā.������������������������������
	Augšā: Nometnes dalībnieki Rīta jundā.�✥く✥၏✥����������Ā���
	Blakus: Vienas kabīnes iemītnieki ar ciemiņu (no labās p.) K. Mūrnieks, māc. J. Šmits ar dēlu Rūfu un meitu Timoteju (tā bija ciemiņš) un A. Arājs.�������������������������������������������������������
	Apakšā: Toronto latv. bapt. dr. locekļu grupa izbraukumā zaļumos ar viesi no Latvijas māc. P. Egli (vidū sirm. matiem).������������������������������
	Augšā pa kr.: Dr. B. Kokins dievkalpojumā pie Krusta Mežciemā.�✥✥聡✥��������0
	Augšā pa labi; LKKCK valde 1954. gadā; sēd no kr.: B. Čevers, prāv. B. Kokins un J. Niedra; stāv no kr.: V. Mileiko, Dr. E. Upenieks, K. Deksnis, V. Rundāns un J. Grodnis.�����������������������������������
	Blakus: Procesijas gājiens Aglonā, Latvijā 1981. g. 15. augustā.� Deksnis, V. Rundān
	Apakšā: Aglonas Bazilika Latvijā 1981. gadā.��������킲✥傲✥炳✥傳
	Augšā: Rakstnieku cēliens 1966. g. kongresa laikā.���������������
	Blakus: Latgaļu dienas 1973. gada 5. oktobrī; Rīcīb. kom. vicepr-dis atklāj Latgaļu dienas; aizmugurē koris.�����������������������������������
	Apakšā: KLKA valde 1964. gada un revīzijas kom. Sēd no kr.: A. Budže, K. Boriss, prāv. B. Kokins un B. Senkeviča; stav no kr.: V. Korolkevičs, V. Miklasevics, A. Batņa, A. Stikuts, A. Gertmans un J. Cakuls.�����������������������������������
	Untitled
	Blakus: Dziesmu dienas kopkoris Filadelfijā 1963. g. 2l.aprīlī.���������������
	Augšā: Dziesmu dienas kopkoris Kvekertaunā 1965. g. 25. aprīlī.�郣✥ャ✥����������Ā����
	Augšā: Dziesmu dienas kopkoris Čikagā 1962. g. 29. aprīlī.�������������������������
	Blakus: Yorkminster Park draudzes dievnams Toronto, kur paredzēta 1984. g. Dziesmu diena.�����
	Apakšā kreisā pusē: Ilggadīgs simbols aicinājumiem uz Dziesmu dienām.������������������������������
	Apakšā labā pusē: Daļa no jaunatnes kora 1982. g. Dziesmu dienā Filadelfijā.��������⁃⠥C⠥逪⠥†⠥����������Ā���
	Dziesmu dienas kopkoris Klīviandē 1977. g. 24. aprīlī�U⠥逼⠥瀼⠥����������Ā��
	Dziesmu dienas kopkoris Toronto Walmer Road dievnamā 1964. g. 26. aprīlī���������������
	Augšā: Māc. M. K. Gulbis ieguva doktora grādu praktiskā teoloģijā. Pa kr. Dr. R. Rots (R. Roth) doktordarba pārzinis, apsveicot grada saņēmēju māc. M. K. Gulbi.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Blakus: Latviešu e. lut. Kristus draudzes Mineapolē priekšnieks Andrejs Vāpe.����������
	Apakšā: Pirmais Latviešu ev. lut. Kristus draudzes Mioeapolē dievkalpojums 1972. gads 6. augustā.���������������
	Augšā pa kr.: Dāmu vokālais ansamblis — pārsvarā jaunas dziedātājas.�⠥⠥�������������⠥⠥⃰☥â☥����������Ā
	Augšā pa labi: Latv. ev. lut. Kristus draudzes Mineapolē mācītājs Dr. M. K. Gulbis.������　�㌀カ⠥Ⴋ⠥ႏ⠥낎⠥��������
	Blakus: Māc. Dr. M. K. Gulbis draudzes pirmajā dievkalpojumā 1972. gada 6. augustā.�⠥킽⠥������������⠥삻
	Apakšā: Pārrunas par reliģiju un dzīvi mazā grupā brīvā dabā.���������������������������������������������
	Augšā pa labi: Sanpaulas ev. lut. latv. draudzes darbinieki 1953. g.��က�䳅
	Augšā pa kr.: Pirmie darbi draudzes nama būvē Sanpaulāl, mācītāja dēls Varidots.����������������������������������������
	Blakus: Draudzes valde 1954. g.
	Apakšā: Latv. Preses b-bas Dienvidamerikas kopas valde, no kr.: J. Lepste, māc. A. Arājs, māc. J. Mekšs, L. Rudzītis, prof. Dr. J. Ladusāns, A. Mīlbergs.�����������������������������������
	Augšā: Iesvētāmie Sanpaulas ev. lut. latviešu draudzē.�dzītis, prof. Dr. J
	Blakus: Sanpaulas ev. lut. latv. draudzes īpašums: Archibīskapa prof. Dr. Teodora Grīnberga nams.���������������
	Apakšā: Novaodesas ev. lut. latv. draudzes dievnams — architektes Itas Ozols—Vilmanes projekts.�����
	Augša: Sanpaulas ev. lut. latv. draudzes dāmu komiteja 1956. gada, 1. r. no kr.: A. Rušmane, M. Krūze, pr-ce N. Bikša, E. Mekša, K. Melalksne, 2. rindā; E. Gūtmane, E. Gulbe, V. Dunce, E. Svare, V. Gailīte, I. Krūmiņa.�����������������������������������
	Blakus: Elza Mekša, Ņina Bikša un Otto Bikša 1953.gadā.�0㘵0㜶끄⤥い⤥债
	Apakšā: Mācītajā J. Mekša ģimenes sagaidītāji Santos ostā 1951. gada 19. jūlijā.��������������������������������������������������
	Augšā: 1981. g. Brazilijas latv. bapt. apv. kongresa kopgrupa Palmā.��������⤥
	Apakšā labā p.: Māc. Osvalds Ronis, ilggadējs Rio de Žaneiro bapt. semināra profesors.� jundā.�✥く✥၏✥����������Ā
	Blakus: BLBA darbinieki mācītāji (no kr. p.) I. Janaitis, G. Tīss. A. Ceruks, J. Lukašs un kapteinis R. Pontuška.��������������������
	Apakšā kr. p.: Aleksandrs Ansons, Rinkona misijai darbinieks Bolīvijā.�⤥������������傄
	Apakšā vidū: Braz. bapt. ilggadējā misionāre Ženija Birznieks.�������������������������
	Augšāpa l.: Nova Odesas 2. bapt. draudzes dievnams, kur pag. gadā notika BLBA kongress.����������
	Augša pa kr.: Pirmais un ilggadējais Brazilijas latv. bapt. ap vienības priekšsēdis mā. Andrejs Ceruks.�႞⤥ꂃ⤥����������Ā����
	Blakus augšpusē: Arī ilggadējs BLBA priekšsēdis un Nova Odesas 1. bapt. dr. mācītājs Gunārs Tīss.���������������������������������������������
	Blakus apakšpusē: Māc. F. Vītols (kr. p.), ilggadējs Sanpaulas bapt. teoloģijas fakultātes profesors un Memorial draudzes gans; un māc. R. Krūklis, kas studējis teoloģiju Sperdžrna kolledžā Londonā, Anglija un nesen uzņēmies Memorial dr. gana pienākumus.���������������������������������������������������������������������������
	Apakšā: Dalībnieki kādā kongresa dievkalpojumā Vārpas Centra draudzes dievnamā, kas ar savam 800 sēdvietām ir lielākais latv. baptistu dievnams brīvajā pasaulē.�㘹〰㙡〰㜵〰㈰〰㔳〰㜰〰㘵〰㜲〰㘴〱㝥〰㜲〰㙥〰㘱〰㈰〰㙢〰㙦〰㙣〰㙣〰㘵〰㘴〱㝥〱〱〰㈰〰㑣〰㙦〰㙥〰㘴〰㙦〰㙥〱〱�����
	Augšā: Māc. J. Ķinēna uzruna bērniem Sv. Jāņa ev. lut. latv. draudzē Milvokos 1981. g.�s latv. baptistu dievnams brīvajā pasau
	Blakus: Ilustrācija, kas tēlo nakts tumsību.�⤥냷⤥탸⤥냸⤥�������
	Apakšā: Mārīte, Andra, Edvīns un Aivars Erkmaņi un Saša, Krists un Tija Ķinēni gatavojas ienest Lieldienas līlijas dievnamā.���������������������������������������������
	Augšā: Mac. J. Ķinēns uzruna bērnus Sv. Jāņa ev. lut. draudzē Milvokos 1981. g.�������������⨥쀅⨥僡⤥⤥����������Ā���
	Blakus: Ilustrācija par Kristus gaišo mīlestību...�ut. draudzē Mi
	Apakšā: ... kas mirdz tāpat kā saule.���������������


