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Pēkšņi

Svēts dārzā krūms,

lūdz putns savu dievu.

Un pēkšņi klausos -

manu Dievu lūdzi

Es ieraudzīju dārzā balto ievu

tik pēkšņi, tā, kā nav nekad vēl būts.

Viss kopā pēkšņi sanāca,

nez kāpēc.

Es putnu nemaz

nelūdzu, lai lūdz.

Tik liels un pāri pilns, un neapslāpēts

tā manā mūžā nav nekad vēl būts.

Viņš izdziedāja

visu mani pašu.

Tas putns nebij

manis pilnvarots.

Un nu es ilgi, ilgi nerunāšu -

Tik liels un milzīgs klusums man ir dots

Imants Ziedonis
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Starp trijiem laikiem

Lasot monogrāfijas vai piemiņas grāmatas par mums nozīmīgiem

cilvēkiem, nācies pieredzēt autoru vai sastādītāju vēlēšanos tos idealizēt

un ieraudzīt viņu sejās vairāk izcilības nekā patiesas cilvēcības, kurā

savijas cilvēka mūžs ar tā ieguvumiem un zaudējumiem. Arhibīskaps

Kārlis Gailītis bija cilvēks ar vērtībām un trūkumiem. Viņš dzīvoja savu

dzīvi, un tāpēc viņam neatlika laika veidot Baznīcas augstākā garīgā

vadītāja tēlu un izlikties citādam, nekā viņš bija. Viņam nepatika arī,

ka citi izlikās. Aiz dievbijības ārējām izpausmēm bieži vien irērti paslēpties

darbiniekiemar lielu vēlēšanos pēc iespējas vairāk iegūt jau šajā pasaulē.

Bet viņa sapratne par ieguvumu bija citāda, un tāpēc viņš arī dzīvoja

citādi, nesdams sevī Dieva atziņu un spēcīgu dzīvotgribu.

Arhibīskapa Kārļa Gailīšapiemiņai sakopotie raksti viensotrupapildina

un veido redzējumu, kurš mūs tuvina viņa būtībai.

«Mana pagātne man ir loti svarīga»

Torņakalna augstākajā vietā ir dievnams, ar kuru saistīts viss arhibīskapa

Kārļa Gailīša mūžs. Šīs baznīcas zvana skaņas katru svētdienuaizskanēja

līdz viņa mājai un atsauca atmiņā arī sarunas ar tēvu, pastaigājoties pa

Torņakalnu un ejot uz šo dievnamu.

Bērnības atmiņas viņš nesa sev līdzi visu mūžu kā kaut ko ļoti dārgu,

jo pagātne Kārlim Gailītim bija ārkārtīgi būtiska. Tai tuvāk pieiet

mums palīdz viņa māsas Lilitas Gailītes rakstītais. Pēc studiju

beigšanas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā un darba pieredzes,

meklējot atbildes uz lielajiem jautājumiem par Dievu un cilvēku, Kārlis

Gailītis atgriezās šajā dievnamā, lai klausītos virsmācītāju Vili

Augstkalnu. lesaistoties draudzes dzīvē, trīsdesmit trīs gadu vecumā

viņš tika iesvētīts un nolēma studēt teoloģiju Latvijas luterāņu Baznīcas
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Teoloģijas seminārā. Pēc ordinācijas garīdznieka kārtā 1976. gadā

līdz konsekrācijai par bīskapu 1989. gadā Kārlis Gailītis bija Rīgas

Lutera draudzes mācītājs.

Baznīcas darbiniekukustība «Atdzimšana un atjaunošanās» arhibīskapa

amatam izvirzīja Kārli Gailīti. Kad viņš pārņēma luterāņu draudžu va-

dību, Baznīcas stāvoklis bija smags un tā atradās pilnīgas atjaunošanas

priekšā. Notiekot izmaiņām sabiedrībā, kas bija saistītas ar cīņu pēc

brīvas un neatkarīgas valsts, sākās jaunu draudžu dibināšana undarbu

atsāka padomju okupācijas laikā slēgtās. Zīmīgi, ka arhibīskaps vispirms

apmeklēja tieši jaundibinātās draudzes Kaldabruņā un Vietalvā, kur

dievkalpojumi notika izdemolētos dievnamos vai tikai dievnama sienās,

jo viss pārējais bija izlaupīts un izpostīts. Arhibīskaps Kārlis Gailītis rū-

pējās un atbalstīja Maskavā, Sibīrijā un Baškīrijā dzīvojošos latviešus,

lai viņi dzirdētu Dieva Vārdu latviešu valodā, un šajās vietās atsākās

dievkalpojumi. Līdzās draudžu un dievnamuatjaunošanai aktuāls bija

jautājums par garīdznieku sagatavošanu, jo Baznīca vairs nespēja no-

drošinātdraudzes ar mācītājiem. Tāpēc tika izveidotas klātienes studijas

Latvijas luterāņu Baznīcas Teoloģijas seminārā, bet 1989. gadā arhi-

bīskaps Kārlis Gailītis ierosināja uz šīs mācību iestādes bāzes atjaunot

Teoloģijas fakultāti Latvijas Universitātē, izvirzot tai uzdevumu sniegt

kvalitatīvu teoloģisko izglītību.

Arhibīskapa Kārļa Gailīša teoloģiskās intereses saistījās ar vispārējo

salīdzinošo reliģiju vēsturi, un 1986. gadā viņš aizstāvēja teoloģijas

maģistra disertāciju par džainismu un kļuva par Latvijas luterāņu

Baznīcas Teloģijas semināra docentu.

Viņa dzīves pārdzīvojums radīja pārliecību, kura liek būt atvērtam pret

dažādiem meklējumiem un pieredzēm, kā cilvēki nojauš un atrod Dievu,

kurš nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot.

Tāpēc arhibīskaps Kārlis Gailītis jutās aicināts visos iespējamos veidos

atbalstīt Baltijas tautu nevardarbīgo cīņu un tiekšanos pēc brīvības un

pašnoteikšanās. Ar tādu aicinājumu viņš vērsās pie atbildīgiem valstu

un Baznīcu darbiniekiem, pārstāvot Latvijas luterāņu Baznīcu starp-

tautiskās sanāksmēs.
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Pasaules luterāņu federācija pieņēma rezolūciju par Baltijas valstīm,

pievēršot pasaules uzmanību tajās dzīvojošo cilvēku centieniem, bet

arhibīskapu Kārli Gailīti ievēlēja par Pasaules luterāņu federācijas

ģenerālsekretāra vietnieku.

īpaši tuvas attiecības arhibīskapam bija arZviedrijas Baznīcu, kuras

arhibīskaps Bertils Verkstrēms viņu konsekrēja un atbalstīja Latvijas

luterāņu Baznīcas atjaunošanas darbu. Būtiski to ietekmēja abu ar-

hibīskapu 1989. gada 2. novembrī parakstītais dokumentspar māsu

draudžu attiecībām abu Baznīcu starpā, kas draudžu darbiniekiem

pavēra plašas iespējas iepazīties un izzināt tradīcijas, ar kuram mēs

esam saistīti kopš mūsu Baznīcas pastāvēšanas. Blakus oficiālajiem

kontaktiem arhibīskaps Kārlis Gailītis ieguva sev draugus, kuri cienīja

viņa godīgumu. Zviedru draugi arhibīskapu Kārli Gailīti pazina kā

cilvēku, kurš, nebūdamsārišķīgs, tālāk nesa Dieva Vārdu.

Pateicoties palīdzības organizācijai "Luterhjalpen" un bīskapam Hen-

rikam Svenungsonam, Latvijas luterāņu Baznīcai tika uzdāvināta

tipogrāfija, ar kuru saistījās lielas cerības. ArVācijas Baznīcas atbalstu

darbu uzsāka būvuzņēmums "Arka". Bet, attīstoties Baznīcas saim-

nieciskajai darbībai un paplašinoties attiecībām ar ārzemju baznīcām,

attīstījās arī korupcija, pret kuru arhibīskaps Kārlis Gailītis cīnījās,

bet nespēja to novērst. Atjaunojot draudžu darbu, domājot par teolo-

ģiskās izglītības perspektīvām, saimniecisko darbību, Baznīcas

attiecībām ar valsti un tuvināšanos ar Latvijas luterāņu Baznīcu

svešatnē, izvirzījās jautājumi, kādi nekad agrāk netika uzdoti. Tas būtu

pārsteidzis nesagatavotu ikvienu, kam būtu jāuzņemas atbildība par

jauno laiku un Baznīcu tajā. Tāpēc būtiska bija arhibīskapa Kār\a

Gailīša vēlēšanās atjaunot demokrātiju, kura izbeidzās 1948. gada

Sinodē, un paplašināt Baznīcas augstāko lēmējvaru ar draudžu pār-

stāvniecību. TomērBaznīcas iekšienē izveidojās atsevišķi grupē jumi,

izolējoties vai atdaloties atsevišķām draudzēm. Bieži apmeklējot

draudzes, Kārlim Gailītim bija radies pilnīgs priekšstats par stāvokli

tajās, taču nevēlēšanās saprast citam citu radīja situāciju, ka atsevišķu

Baznīcas darbiniekupersoniskās intereses bija svarīgākas parkopdarbu.
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Latvijas 15. Sinodes priekšvakars

«Vai es esmu nākotnes cilvēks?»

Arhibīskaps Kārlis Gailītis bieži pārdomāja savu dzīves ceļu. Latvijas

luterāņu Baznīcas 15. Sinodes priekšvakarā viņš zināja, ko kritizē viņa

administrācijā un dzīvē, ka neviss, ko viņš saviem līdzstrādniekiem varējis

piedāvāt, ir bijis absolūti labs. Bet viņš zināja arī to, ka šajā pasaulē

neviens cilvēks nav absolūti labs un tas attiecas arī uz garīdzniecību.

Tajā laikā notika kampaņa pret arhibīskapa pilnvaru pagarināšanu

un parjauna Baznīcas augstākā garīgā vadītāja ievēlēšanu. Bet Kārlim

Gailītim nebija pat pensijā iešanas vecums. Kas radīja šo nevienprātību?

Aiz ārējas noslēgtības viņam bija ievainotaun viegli ievainojama dvēsele.

\uzdams dažu savu līdzstrādnieku neuzticību, viņš bija lietišķs un savos

spriedumos bieži vien nelokāms. Kārlis Gailītis nebija «bīdāms». Bet

neuzticība Baznīcā valdīja jau ilgi pirms tam. Tā nebija sveša arī

«Atdzimšanas un atjaunošanās-» kustībā, kura aizsāka Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas cīņu par neatkarību no valsts un

atdzimšanu tam uzdevumam, kas Baznīcai tās dibināšanā ir uzticēts

un dots. «Mēs neuzticējāmies viensotram, jo nezinājām, kas kurš īsti ir

un ko kurš slēpj savā azotē,» sacīja profesors Roberts Akmentiņš. Kas

šo ieilgušo neuzticību varēja iznīcināt? Neuzturēdamies Baznīcas

aizkulisēs un nepakļaudamies intrigām, kas ik pa brīdim uzvirmoja,

arhibīskaps Kārlis Gailītis turpināja strādāt, kā prata, atsaucoties tam

aicinājumam, kuru bija piedzīvojis, jo «kaut kas, vārdos pat īsti

nepasakāms, maniuz to iekšēji vadījis un spiedis». (No Edgara Ķiploka

grāmatas «Nāc man līdzi».)

Izsekojot Latvijas 15. Sinodei, redzam arī to, ka Kār\a Gailīša sasliešanās

pret Baznīcā valdošo korupciju un radikālu lēmumu pieņemšana tās

apkarošanai radīja situāciju, kura arhibīskapu padarīja par neērtu. Trīs

gadus arhibīskapa amatā viņš salīdzināja ar pa dubļiem velkamu

vezumu. Atrazdamies starp Baznīcas darbinieku nevēlēšanos saprast

citam citu, personisko interešu sadursmēm un savstarpējo neuzticību,

viņš jutās paguris.



Otrā rītā arhibīskapa pilnvaras tika pagarinātas, daži viņa agrākie

līdzstrādnieki Konsistoriju atstāja, un Sinodes sēžu starplaikā Kārlis

Gailītis viens pats stāvēja pie prezidija galda tukšajā zālē, vēloties sākt

visu no gala.

«Ja tuman prasi, kā es izprotu tagadni, tad es piedzīvoju daudz

ko tādu, ko pats nespēju izskaidrot. Es jūtu, ka Dievs man

pienācis tuvāk.»

Šie trīs teikumi palikuši manāatmiņā no mūsu pēdējās sarunas, kura

notika šīs Sinodes priekšvakarā. Viņš runāja atklāti un nesaudzīgi par

dzīvi, kurā izzinātais, izjustais, sāpošais un zaudētais radīja bijību un

uzmanību. Viņš runāja par sevi. «Bet tas, ka man ir uzticēts Dieva

Vārds [to tālāk nest, sludināt), tā ir neapšaubāmi lielākā vērtība, iegu-

vums manā dzīvē.» (No Edgara Ķiploka grāmatas «Nāc man līdzi».)

Normunds Kamergrauzis,

Upsalas universitātes teoloģijas doktorands

Stokholma, 1996. gada Zvaigznes diena



Kādu

mēs viņu atceramies
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Lilita Gailīte,

arhibīskapa Kārļa Gailīša māsa

Mūsu kopīgā
bērnība

Mēģinot atcerēties visu bijušo, atmetot

pagaisušo, kā miglā tīto, atradu vēl daudzas

piemiņas zīmes, skaidri atceramas — kā

nobildētas. Visu bērnības laiku man līdzās ir

Kārlis. Tā bija mūsu kopīgā bērnība.

Šai pasaulē ienācām gandrīz reizē, Kārlis

nepilnu gadu ātrāk. Abi vienās un tajās pašās,

šobrīd vēl esošajās, bet jau nobružātajās,

žurku iemīļotajās P. Strādina slimnīcas

barakās. No turienes uz skaisto blokmāju

Ausekļa ielā 3 — mūsu pirmo divu gadu

bezatmiņu mītni, tad — uz Pārdaugavu,

skaistu vietu pie Māras dīķa, uz mūsu

vecāsmammasjaunuzbūvēto māju. TurKārlis

nodzīvoja gandrīz visu savu dzīvi, no turienes

devās arī savā pēdējā braucienā.

Bet, pirms atgriežos bērnībā uz ilgāku

laiku, man jāatvadās, jāiziet cauri pēdējai

atmiņai. Tā it kā aizsedz visu citu — bērnību,

turpmāko dzīvi.

Ir 1992. gada 18. novembra vakars.

Esam piebraukuši pie Kongresu nama. Kārlis

ar Dagnijas kundzi ielūgts uz Latvijas Repub-

likas pasludināšanai veltītām svinībām. Es —

vienkāršs ceļabiedrs, lai pēc tambrauktu tālāk.

Esam izkāpuši no mašīnas. Atvadāmiessteigā,

jo laika nav daudz. Jau pagriežos, lai ietu, bet

tad attopos, ka Kārlim priekšā brauciens uz

Vāciju. "Tad laimīgi izbraukt," saku ,"nu

Vāciju," — piebilstu, redzot, ka Kārlis nav

sapratis. "Mmm," norūc Kārlis, pasmaidot un

pamājot ar galvu. Un aiziet kopā ar Dagniju.

Vēl noskatos pakaļ — tumšais, kārliski

stūrainais stāvs uz gaišāKongresa nama fona.

Laiku pa laikam, uz darbu ejot, kāda

neizprotama spēka vilkta, apstājos šajā vietā.

Aizveru acis un atkal redzu tumšo stāvu uz

apgaismotā fona. "Brauc uzmanīgi," saku. 'Tur

būs gabals kailledus, aiz tiltiņa pie Ķemeru

pagrieziena, un avarējusi mašīna, un cilvēki,

un piena vedamā cisterna. Tur uzmanies..."

"Mmm," norūc Kārlis, pasmaida un pamāj ar

galvu. Un aiziet —tumšais stāvs uz gaišā fona.

Aiziet, lai drīz vien pieņemtu likteņa lemtogalu.

Kā turpinājumu tam ātrumam, kuru tā mīlēja

viņa dīvainās dabas nerimtā puse, ceļā uz to,

kas dzīves nogalē bija viņam galvenais — uz

savu Baznīcu.

Dzīves nogalē, bet ne bērnībā. Sākumā

bija ģimene, kurā, bērni būdami, nekad

netikām baznīcā vesti. Pat Ziemassvētkos un

Lieldienāsne. Nomātespuses esam vairākās

paaudzēs rīdzinieki. Mātes vecvecāki —kalpu

dēls un saimniekmeita, cik atceros no

vecāsmātesstāstiem, pret vecāku gribu un tīri

grēcīgi bija atnākuši uz Rīgu. Vecvectēvs

strādāja par puisi dzirnavās pie Māras dīķa,

tanīs pašās, kuras redzamas arī Purvīša

gleznā. Mana vecāmamma, ar kuru saistās

liela daļa ganbērnības, gan jaunības atmiņu,

bija vienīgā meita ģimenē. Skaista, bieziem,

viļņainiem matiem — tāda viņa ir redzama

jaunības fotogrāfijās starp saviem trim

bērniem. Un tik labestīga, bez jebkāda

ļaunuma un skaudības—tāda mūsu atmiņās.
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Pie viņas bieži vien ar Kārli esam meklējuši

aizstāvību grūtos brīžos, kad draudēja rājieni

vai vēl kas ļaunāks. Otrs "glābējs" bija mātes

māsa, Kārļa krustmāte, mūsu otrā māte —

Olgas tante, pilnā vārdā Olga Ūdris, grāmat-

izdevēja un tirgotāja Alfrēda Ūdra sieva. Kara

beigās kopā ar daudziem citiem aizrauta uz

Zviedriju, visus pēdējos gadu desmitus, jau

pēc mūsu īstās mātes nāves, viņa bija mums

mātes vietā. Kārlis bija viņu abu mīlulis.

Vecaistēvs, kuru dzīvei un mīlestībai izvēlējās

mūsu jaukā vecāmamma, mira agri, pirms mēs

vēl bijām nākuši pasaulē. Sociāldemokrāts

Kristaps Bungšs, Latvijas Republikas Saeimu

deputāts, Raiņa labs paziņa. Pēc nostās-

tiem — no tiem, kuri atdod arī pēdējo kreklu.

Abi ar vecomammu laikam ar savu labes-

tīgumu un taisnīguma izjūtu gribējuši pārklāt

visu pasauli. Tāpēc sociāldemokrāti, tāpēc

sarkanie— tai laikā vēl ne no miljoniem

nevainīgu cilvēku asinīm — karogi, kurus tika

kaut kur vilkuši. Un tāpēc arī tas, kas vēlāk

ļaunu spēku rokās nesa vardarbību un

nelaimi, — baznīcas neatzīšana.

Pašā agrā bērnībā ticība un Dievs kaut

cik varēja ienākt Kārlī tikai tēva doti. Tēvs, nācis

no laukiem, no Ērgļu pusē vēl līdz šim esošām,

mežos ieaugušām un nedaudz baisām

"Janku" mājām. Tās puses vecvecāki laikā,

kad sākām kaut ko no dzīves atcerēties, bija

jau miruši. Tēvam—zemniekadēlam —Dievs

bija devis skaistu balsi, kurai pateicoties, vietējo

pagasta veču atbalstīts, bija ticis uz Itāliju

mācīties dziedāt. Mājās atgriezies, kādu laiku

dziedāja operā, tad, kādai vainai ar balsi

sākoties, strādājis par dziedāšanas skolotāju

28. pamatskolā. Tur saticis un apprecējis

mūsu mammu, arī skolotāju, tikai dabas-

zinībās. Visu mūžu tā arī nodzīvoja ar savu

nepiepildīto sapni — kļūt par kordiriģentu,

darot to tikai vasarās, savācot kopā lauku

dziedātmīļus Sausnējas un Vietalvas koros.

Laikam no Ērgļu apkaimes drūmajiem

mežiem, no "Janku" māju mistiskās pievilcības

tēvā mita ticība Dievam. Bez iešanas baznīcā,

bez mācītāju runām, bez Bībeles mājās. Bet

mācīja viņš mums ar Kārli Tēvreizi, kuru

skaitījām abi cītīgi katru vakaru, gultās sēdot,

miegam gatavojoties. Arī baznīcas dziesmas

dziedājām pēc Tēvreizes noskaitīšanas. Tai

agrajā bērnības laikā Kārlis ticēja Dievam svēti

un primitīvi — kā labajam, bārdainajam

glābējam. Un pārstāja viņš ticēt pēkšņi un

šķietami neatgriezeniski, un beidzām mēs

skaitīt Tēvreizi. Par iemeslu ticības zaudēšanai

bija runcis, melnraibs, Princis vārdā, kuru kā

kaķēnu atvedām no "Janku" kaimiņmājām.

Lilita unKārlis.
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Kārlis bija kaķumīlis. Pirmais, vismīļākais —

Princis saslima, vairs nenāca istabā, vairākas

dienasnogulēja ārā uz palodzes. Kad nelīdzēja

lūgšanas un Princis aizgāja uz citiem medību

laukiem, Kārlis teicās zaudējis ticību Dievam.

Un uz ilgu laiku — līdz pat tam laikam, kad

pēc vairākiem desmitiem gaduDievs un ticība

jau dziļākā un filozofiskākā veidā ienāca Kārlī

un pārņēma viņu visu.

Starp šiem diviem ticības laikiem bija

bērnība, jaunība —tāda pati kā daudziemtais

laikos. Visai trūcīga — kā visiem pēc kara, kad

galdā tika celts daudz kas no pašu salasītā

"Janku" dārzā un mežos. Vai izaudzētā

ģimenes mazdārziņos, kurus dažādos gados

mums un vēl citām ģimenēmatvēlēja dažādās

vietās. Gan blakus mājai, tur, kur tagad

atrodas izpletušās fabrikas "Aurora" cehi, gan

Ventspils ielas galā, gan kaut kur Maskavas

"forštatē". No ģimenes dārziņu laikiem atmiņā

palikuši zaļie, resnie kāpostu kāpuri, kurus

nolasīt bija uzdots mums ar Kārli. Kā morālā

kompensācija tika dota nauda saldējuma

porcijai. Katram vienai. Par ogu lasīšanu

"Janku" dārzāun apkārtējos mežos kompen-

sācija nebija paredzēta. Kārlis necieta todarīt

ne acu galā. "Es gribu būt kuģa kapteinis. Tad

man nebūs jālasa ogas," teica Kārlis, karstā

vasaras dienā stāvēdamsavenājā meža vidū.

Cita lieta bija sēņošana, kura līdz pat mūža

nogalei Kārlim bija gandrīz vai vienīgais

patīkamais praktiskais darbs.

Ģimenē augām diezgan sūri un vientuļi.

Nebija saskaņas vecāku starpā — varbūt dēļ

mātes skarbā, nepiedodošā rakstura, varbūt

dēļ tēva, ilgstoši bijuša vecpuisī, pieraduma

pie brīvas dzīves. Varbūt arī dēļ raksturu

nesakritības. Māte — grāmatu lasītāja,

nesabiedriska, bez draugiem, tēvs — kompā-

nijas mīlošs un dziedošs. Audzināja mūs

stingri. Abiar Kārli esam gan kaktos stāvējuši,

gan pērti — pēc kārtas, ar jautājumu: kurš

nāks pirmais? Kārlis vienmēr nāca otrais.

Vecāki nomira diezgan agri. Viņi nepie-

dzīvoja ticīgo Kārli. Tai laikā viņš bija beidzis

LLA, piena produktu pārtikas tehnologs —

inženieris, parasts kā visi. Viņu dēls ar

arhibīskapa zizli rokā, viņu dēls— plaši un

grezni izvadāms pēdējā ceļā no Doma

katedrāles, tas palicis viņiem neredzēts un

nezināms. Varbūt tagad, kad viņi ir kopā?

Nezinu, vai mums ko devamūsu stingrā
audzināšana—varbūttikai ilgamlaikam iedve-

sto paklausības un padevības sindromu. Kār-

lim tas bija mazāks. Viņš bija neatkarīgāks, pat-

stāvīgāks, ar saviem, dažreiz dīvainiem, ne ar

vienu nesaskaņotiem uzskatiem. Es parasti se-

Kārlis ar vecākiem.
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koju viņam. Tākopā pabijām gankomunisma

aizstāvjos — kādu īsu brīdi skolas laikā, gan

ari otrādi —, jau ilgāk un pamatīgāk. Gan, jo

sevišķi Kārlis, svētā pārliecībā, ka viss ļaunais

nākno žīdisma, kurš pārņem visu pasauli. Uz-

skatu patstāvība un neparastums, pilnīga neat-

karība no apkārt esošām cilvēces attīstībā pie-

ņemtām nosacītās pieklājības, labas uzvedī-

bas, smalkā toņa normām, tāds kā robustums

un stūrainība Kārlī bijusi vienmēr. Jau kopš

bērnības— sevī iedziļinājies vienpatnis, kaut

arī ne bez draugiem ganskolas laikā, gan pēc

tam. MāsīcaRuta, stokholmiete, atceras Kārli

mūsu rotaļu laikā sēžot kaut kur malā, iegri-

mušu domās. To neatceros, bet kustīgums

un bērnišķīgi trallinošs dzīvesprieks viņam ne-

piemita. Kārlī ieslēgtā enerģija, parasti nema-

nāma, tanī pat laikā tik koncentrēta, neprata

rast izeju cilvēkiem ierastā dinamiskā veidā.

Tam vajadzēja atraisītāju.

Bērnības un jaunības gados tāds bija

sports. Sākot ar pašmāju futbola treniņiem
"Janku" māju pakalnā — Kārlis vienmēr

vārtsargos, es, sitot bumbu viņa vārtos.

Futbolakomandasvārtsargs —viens no Kārļa

nepiepildītajiem bērnības sapņiem. Tāpat kā

jau minētais kuģu kapteinis. Tas gan nopiet-

nāk, jotādēļ Kārlis pēc vidusskolas beigšanas

brauca uz Odesu jūrskolā stāties... Netika

uzņemts — it kā konkursa dēļ.

Bez futbola bija vēl klasiskā cīņa, kurā

Kārlis kaut kur trenējās. Bija riteņbraukšana,

rīta vingrošana un skriešana apkārt Māras

dīķim. Pat zviedru sienamājās—vingrošanai.

Un hanteles, un espanders. Tas viss — ilgu

laiku, ne tikai jaunībā.

Bērnībā bija vēl arī klavierspēle. Mūsu

muzikālie vecāki — par tēvu jau stāstīju, bet

arī mātebija konservatorijā vijoļspēli mācījusies

un Reitera korī dziedājusi — laikam cerēja arī

Sākot studijas Lauksaimniecības akadēmijā.
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no bērniem veidot harmoniskas personības.

Kārlis šinī ziņā bija pakļāvīgāks, varbūt arī

klavierspēle viņam patika labāk, un mācījās

viņš Dārziņskolā, blakus Konservatorijai, līdz

pat piektai Wasei. Ja nemaldos, tadvienāklasē

ar lielo Paulu. Cik atceros Kārli atzīstamies,

tad klavieres daļēji tika spēlētas arī tāpēc, ka

to darīja —arī vēlāk, visu turpmāko mūžu, —

Kārļa pirmā mīlestība un tagad nu jau

atraitne — Dagnija. Pirmā mīlestība Kārlim

kļuvaari par pēdējo. Pa starpu bija arī vēlcitas,

bet tās nedarīja Kārli laimīgu. Arī pirmā sieva,

Kārļa bērnu — Ilzes un Viestarta— māte,

savas dīvainās, neārstējamās psihiskās

saslimšanas dēļ. Un tomēr laikam — mistiski

liktenī saistīta ar Kārli, jo nodzīvoja abi dienu

dienāvienāda garumamūžus.

Dagnija bija mūsukopējā klasesbiedrene

pamatskolā. Tad aizgājām kur nu kurais, mēs

ar Kārli uz 4. vidusskolu, Dagnija — uz

Dārziņskolu. Mācījāmies ar Kārli vienā klasē,

neskatoties uz gada starpību. Notika tas

manas ziņkāres dēļ. Kārli mācīja lasīt un rakstīt,

es sēdēju galdam otrā pusē un skatījos. Kad

atklājās, ka mākam abi ar Kārli vienādi lasīt un

rakstīt, tikām vesti uz skolu pārbaudei. Uzēku

Mārupes ielā, kur tagad atrodas kaut kas

saistīts ar radio ierakstiem, bet tanīs, mūsu

bērnības laikos, atradās 27. pamatskola. Bija

1943. gads, vācu laiks. Skolā bija jāiziet

pārbaude, tad tika noteikts, vai esam un kādā

klasē ieskaitīti. Pašu pārbaudi neatceros.

Atceros mūsstāvam skolas zālē, Kārlis tuvāk

mammai, es nedaudz tālāk. Mums pasaka,

ka esam uzņemti 2. klasē, un nu Kārlis kā

vilciņš apgriežas sev apkārt vairākas reizes.

Atceroties skolu, skatoties uz to tagad,

no gadu augstumiem, liekas, ka priecāties un

riņķot nebija parko. Skolā gāja kā jau skolā—

ar visu tās apnicīgo pelēcību, nomācošo

ikdienu, pavadītu bez spējas kaut ko radīt vai

veidot pašam. Uzdots — atbildēts, labāk vai

sliktāk. Nekustēties, nesarunāties stundā, pa

pāriem gaiteņos starpbrīžos. Laiks, kas iznīcina

personību. Un iznāk iebiedēti jauni cilvēki,

nedroši un tāpēc nevarīgi. Par laimi — ne visi

un ne no visurienes.

Ja atgriežamies pie mums ar Kārli, tad

mācījāmies mēs labi, bez sevišķas piepūles

un grūtībām. Arī uzvedāmies pieklājīgi. Kārlis

vēlarī labi dziedāja. Kā pa miglu atceros

Kārli solista lomā kādā skolas sarīkojumā uz

skatuves, Dagnija pie klavierēm. Dagnija to

neatceras. Varbūt, ka tas ir kāds sens

sapnis — no tiem uz īstenības robežas, ar

kuriem pēc tam ir tik grūti.

Skola, rudens — ziemas — agra pava-

sara dzīve Rīgā irbērnībasatmiņu pelēkā daļa.

Skaistākās, krāsainākās un tāpēc šodien

vissāpīgākās ir vasaras atmiņas, saistītas ar

tām pašām "Janku" mājām. Tēvs, kaut ilgu

laiku Rīgā nodzīvojis, īsti labi jutās tikai savās

dzimtajās mājās. Arī māti bija pārņēmusi savā

varāšo māju mistiskā pievilcība. Katru vasaru

braucām uz turieni pie tēvabrāļa Jāņonkuļa un

viņa saimnieces Marijas tantes. Bija mums

tur — ar tēva palīdzību — izbūvēts savs

vasaras gals un mājas otrais stāvs. Bija skaisti

iekopts dārzs arsmaržojošiem baltiem, rozā,

lillā flokšiem, lielgalvainām dālijām, grantētiem

celiņiem. Bija mums ar Kārli ozols, dīvaini

izliektiem, sēdēšanaipiemērotiem zariem. Tur

varējām sēdēt stundām ilgi un runāt par visu,

kas pasaulē. Ja tikai nebija mūsu reize ganīt
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govis. Esam ar Kārli to darījuši daudz un

labprāt — Marijas tantes govs dēļ, kura kopējā

ganāmpulkā ar kolhozam piederošajām bija

jāgana uz maiņām ar kolhoza ganu. Bija

kaimiņu zēnsŽeņa, ar kuru ļoti draudzējāmies,
bet kura pēdas nu ir zudušas pieaugušo

pasaulē. Bija brauciens ar plostu pa netālo

Stirnas ezeru bez vecākuatļaujas, tāpēc vēlāk

smagi sodīts. Un mācīšanās peldēt blakus

mājai esošā upītē, ne dziļākā par vannu. Un

iemācīšanāsto darīt. Vai tāpēc, ka abi arKārli

esamZivs zīmē dzimušiun it kā ūdenim radīti?

Kārlis noteikti, jo trakāku peldētāju redzējusi

neesmu. Pelēki drūmamūsu jūra, viļņi, melni

mākoņainas debesis un Kārlis, kas vienīgais
visā pludmalē brien peldēt. Un aizpeld, arvien

attālinoties, viņa galvakļūst līdzīga punktiņam,
arvien mazāka, tad izzūd pavisam. Mēs

paliekam krastā šausmupārņemti.

Vēl atmiņas par pirmo un pēdējo mēģi-

nājumu makšķerēt "Jankām"tuvākajā Bļodo-

ņaezerā. Pirmā noķertā zivtele, arāķi kaut kā

šķērsām aizķerta, tika noņemta no tāun ielais-

ta atpakaļ ezerā. Bija žēl un vairs negribējās

makšķerēt.

Kārlim nekad nav gribējies iznīcināt

dzīvību. Jaunības gadi. Esam ciemos pie

drauga uz laukiem — nebrīdinot un negaidīti.
Blakus to laiku sterili tukšais veikals. Puse

dienas paiet tā īsti neēdušiem, tad draugs

piedāvā palūgt kaimiņiem, lai nokauj vistu.

'Tadjau mūsu dēļ jāatņem vistai dzīvība," saka

Kārlis, un vista paliek dzīva. Kaut gan—

veģetārietis Kārlis nebija. Tikai kādus gadus

pirms pievēršanās baznīcai, kad, sevi meklējot,

viņš sāka interesēties par jogas mācību.

Kārlim nepatika varmācība, nesaskaņas.

Pašā agrā bērnībā viņš mēdza teikt: "Man

nepatīk, ka mani bar." Vēlāk viņam nepatika

strīdi. Konfliktsituācijas viņš pārdzīvoja ilgi un

smagi.

Kara laikā, domāju, viņš nebūtu bijis
varonis. Kautgan bērnībā izgājām tamcauri bez

bailēm un šausmām, laikam nesaprotot, ka tās

ir cilvēku dzīvības, kuras tiek iznīcinātas mums

visapkārt. Krievu armijai uzbrūkot, mūsu vecāki,

cerēdami, ka karš mūs skars mazāk Ērgļu
mežos nekā Rīgā, kā vienmēr vasarās bija

devušies uz laukiem, "Janku" mājām. Likteņa

ironijas dēļ ilgi un ļauni, veselas sešas nedēļas
tieši ap mums plosījās karš. Pie mūsu mājām

stāvēja tālšāvējs lielgabals, kuram šaujot no

jumta bira dakstiņi. Turpat arī slavenās krievu

"katjušas", ložmetēju ligzdas, bunkuri, ierakumi.

Līdzās dārzam — nemitīgi augoši brāļu kapi.
Pieradām abi ar Kārli pie lielgabalu apšaudes,

bombardēšanas. Avenēs sēdot, no aveņu

sausajām lapām tinām cigārus un mēģinājām

smēķēt. Skatījāmies gaisa kaujas — mazas, it

kā rotaļu lidmašīniņas dzenājās vienapakaļ otrai,

līdz vienatika sašauta un degotkrita. Toreiz tas

likās un arī atmiņā palicis kā spēle, rotaļa, bez

sāpēm un ciešanām. Pat mūsu mazā, trīs gadus

vecā brālīša Gatiņa nāve likās nesaprotama,

sāpinoša, bet neiecirta dziļas brūces mūsu

dvēselēs.

Visu pēcfrontes rudeni, līdz Rīga nonāca

krievu rokās un mēs varējām braukt mājās,

dzīvojām nīki un skumīgi. Gājām ganos, kaut

kur tālu — garām nodegušām un izpostītām

mājām — kopā arpieaugušajiem braucām rakt

kartupeļus. Mūsmājas lauki laikam bija tanku

izdangāti. Bija rudens, skaists veļu laiks. Abi ar

Kārli, ganot govis, skatījāmies, kā pa piekalni
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veļas miglas vāli. 'Tās—dvēseles," domājām.

"Viena no tām — Gatiņa."

Lasījām pa mežiem uzbrucēju armijas

aizvazātās mantas. Mūsmājas un kaimiņmāju

krēsli, skapīšu durvis atsevišķi no skapīšiem,

pulksteņi, lampas, spaiņi, lāpstas, dakšas —

tas viss kā virpuļvēja pa mežiem izmētāts. Ne

tikai tomežos atradām, arī daudzko tādu, kas

varēja nāvi nest. Toreiz neatnesa. Nebijām arī

nekādi spridzinātāji, bet dzeltenos tola

gabaliņus dedzinājām daudz un dikti.

Bija jau brīdi pēc tam, kad fronte

aizvirzījās tālāk uzRīgas pusi, reize, kad Kārlim

nāve pagāja garām jo cieši. Lidoja vientuļa

vācu lidmašīna un meta uz mūsu "Jankām"

laikam savu vienīgo bumbu. Mājā bija divas

vietas, kurās cilvēki varēja ieslēgties, kad to

vajadzēja. Viena bija mūsējā — pie lieveņa

vasaras galā, otra — mājai pretējā galā.

Bumbai krītot, Kārlis atradās vientulībā un

neizskaidrojamā kārtā nevis mūsu ierastajā

vietā, bet mājas pretējā galā. Kadattapāmies

no sprādziena un sākām meklēt viens otru,

atradām mūsu būdiņas durvīs, tieši cilvēka

krūšu augstumā, šķembas izsistu pamatīgu

caurumu. Turpat arī šķembu — tumšpelēku,

asu, Kārlim toreiz brīnumainā kārtā secen

gājušu metāla gabalu.

Otrreiz tuvu nelaimei, varbūt pat lielai,

Kārli novedām paši savas muļķības un fizikas,

elektrības likumu nezināšanas pēc. Bijām

istabā pie vecāsmammasdivi vien. Turmums

patika parakņāties vecajos žurnālos "Stāsti un

romāni" un izdomātarī vēl ko citu. Tai reizē —

paņemt divas lielas naglas un abas reizē iebāzt

elektrības kontaktā. Ilgi domājām, kurš darīs

to pirmais. Iznāca Kārlim. Pēc viņa bļāviena

un kritiena atmuguriski sapratu, ka vairāk tā

nedarīsim. Un tikai vēlāk, šo to par elektrības

negadījumiem uzzinājusi, sapratu, cik tuvu

nelaimei toreiz bija Kārlis.

Toreiz nebija lemts. Kā ari daudzas citas

reizes, kad viņš, cīnoties ar sevi plosošiem,

no dziļas iekšienes nākošiem spēkiem, kā

palīdzību reizēm ņemot rokā glāzi, varbūt bija

tuvāk tam nekā pēdējo liktenīgo reizi. Dzīves

pēdējās nedēļās, pats teikdamies jūtot sevi tik

tuvu Dievam kā vēl nekad, Kārlis izskatījās

beidzot radis to mieru dvēselei, kuru tik ilgi un

nerimti meklēja. Laikam kā priekšnojautu tam

vēlākam mūžīgam mieram.

Atmiņām cauri izejot, vēlreiz pārliecinājos,

cik maz esmu pazinusi savu līdz šim vēl it kā

blakus esošobrāli. Maz,jo sevišķi dzīves otrajā

pusē, viņa savdabīgā un nesaprastā dvēsele

bija slēgta pasaulei. Cilvēks, kurš pats sevi

lēmis vientulībai, bieži arī ciešanām, nespē-

dams valdīt pār paša būtību graujošiem

spēkiem. Bet arī — naivi un atklāti godīgs, bez

ļaunuma un skaudības, mantkārības un

mantrausības, bez vēlēšanās atriebt vai

pārmācīt, uzspiest kādam savu viedokli un

savu ticību. Viņš bija ļoti un dziļi ticīgs, visu

sevi atdodošs Baznīcai un kaut tāpēc vien

pieminams godam un ilgi.
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Dagnija Gailīte,

arhibīskapa Kārļa Gailīša dzīvesbiedre

Mazliet smaidošs

cilvēks

Grūti rakstit par cilvēku, ar kuru kopā

pavadīta ikdiena. Nav atsevišķu atmiņu

epizožu, ir tikai laika periods, no kura varu

mēģināt vispārināt savu redzējumu.

Mans vīrs bija konservatīvs. Viņš vēlējās

mieru, klusumu un kārtību sev apkārt. Agri

cēlās, vingroja, noteiktā laikā pusdienoja,

vakarosstrādāja. Neskatījās televizoru, laikus

devās pie miera.

Tas nenozīmē, ka nebija viņa dzīvē ari

citādas dienas, pilnas uztraukuma, nemiera,

šaubu un risinājumu meklējumu. Bet tās

neatbilda viņa būtībai. Viņš ilgojās pēc

harmonijas gan dzīvē, gan darbā.

Varbūt tāpēc viņš bieži gremdējās savā

pagātnē — atmiņās par bērnību, vecākiem,

vectēva lauku mājām.

Rīgā mēs dzīvojām viņa vecaimātei

kādreiz piederošā mājā. Virs neilgojās pēc

dzīvokļa arērtībām,komforta, viņš ļoti labi jutās

vietā, kurā izjuta saikni arsaviem piederīgajiem.

Vasarās mēs devāmies uz Vietalvas un

Sausnējas kapiem, kur viņš klusējot mēdza

pasēdēt uz soliņa pie sava tēva un citu

tuvinieku kapu kopiņām. Pagātne viņam bija

kā daļa no sevis paša. Arī parmani teica —

labi, ka pazīstot mani kopš bērnības.

Vasarās viņš mīlēja saullēktus, agru rīta

peldi jūrā, ziemā dažkārt kopā ar bērniem

paslēpot, pasēdēt, parunāt un padziedāt ar

brālēniem Vestienā.

Mīlējasavu meitu Ilzi, mazmeitiņas Lauru

un Esteri, znotu Vilni, dēlu Viestartu. Ar dēlu

viņam bija dziļa, lai arī vārdos skopa, garīga

tuvība. Mans vīrs nebija liels runātājs. Bērnus

neaudzināja pamācot un rājot, taču tie viņu

mīlēja, cienīja un izjuta bijību.

Mūsu un mūsu bērnu paaudze augabez

Baznīcas. Mans vīrs ne bērnus, ne mani nav

centies šajā ziņā ietekmēt. Bet mēs visā viņa

būtībā izjutām Dieva klātbūtni, un tas iedves-

moja — un izauga patiesa ticība un mīlestība

uz Dievu.

Pateicoties šai mīlestībai, vīrs nevienu

nenosodīja ne ģimenē, ne Baznīcā. Viņš bieži

sev uzdeva jautājumu: "Kāpēc?" — un viņam

dziļi sāpēja cilvēku neiecietība vienam pret

otru.

Varbūt no manām atmiņām paliek

iespaids, ka vīrs bija mierīgs un nosvērts

cilvēks. Tā arī biļa, taču pati dzīve viņu iegrūda

tādāviesulī, virpulī, kas izrādījāsspēcīgāks par

viņu pašu. Reizēm viņš sacīja, ka izjūtotkādu

tumša spēka varu un spiedienu.

Taču dzīves pēdējā mēnesī viņš kļuva ļoti

mierīgsun līdzsvarots. Vairākkārt, atgriežoties
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no dievkalpojumiem, nedaudz apmulsis, viņš

man sacīja, ka katrreiz, atrodotiesaltārī, fiziski

izjūtot Dieva klātbūtni.

Manuprāt, Dievs gatavojās uzņemt viņu

savā mājoklī, un viņš izjuta tās valstības

pieskārienu, par ko runāja savos sprediķos.

Dievs paņēmis pie sevis ari tēlnieku Juri

Mauriņu, kurš izprata un iemiesoja akmenī

arhibīskapa Kārļa Gailīša vienkāršo darbavīra

būtību.

Manāun ari mūsu tuviniekuatmiņā paliek

godīgs, mierīgs un mazliet smaidošs cilvēks,

kas dalījās ar citiem ticībā un mīlestībā.

Kārlis un Dagnija Gailīši.
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Viestarts Gailītis,

arhibīskapa Kārļa Gailīša dēls

Tēvs

Man bija nepilni trīs gadi, kad viņš mani

pārnesa pāri Ogres upei. ledegums nebija

necik skāris viņa paīso un sīksto ķermeni.

Šķērsojot upi, tēvs pārgrieza kāju, un, sēžot

uz nogāzta un koši zaļas lapotnes aptverta

stumbra, viņš mēģināja apturēt plūstošās

asinis ar ceļmallapu. Vēlāk, atminoties šo

pirmatnējo ainu, kas saistījās armitoloģiskiem
Botičelli glezniecības motīviem, likās, ka viņš

spētu izlauzties cauri biezākajiem briksnājiem,

saskrāpējot līdzasinīm savu bālo ķermeni, bet

ne mirkli nezaudējot spēkus un izturību, kas

viņam būtu vajadzīga, lai aizsargātu mani.Tie,

protams, bija maldi.

Grūti apstrīdēt tos, kas saka, ka viens

aizgājis cilvēks miljoniem mirušo un palikušo

rindās nav ievērojama vienība, jo lieli un niecīgi

darbi ir bijuši veikti vienmēr, tāpatari cilvēciskās

īpašības ir atkārtojušās nepārtraukti.Pretoties

šai aizmirstības slotai mēģina sabiedrisku

darbinieku biogrāfi. Citi tiek piemirsti kā nebi-

juši. Diemžēl, bet vienlaikussaprotami. Bērni

neaizmirst savus vecākus nekad, lai kādi tie

būtu bijuši, un miljoniem gadījumu jūrā tie ne-

kad neatradīs ekvivalentu savējiem, jo tādidiez

vai ir.Norobežojoties no emocionālās piesais-

tības, vecāki kalpo kā elementārākais modelis

mūsu dzīvēm. Kādiem būt, kādiem nebūt.

Es neredzu kādu citu iespēju, kā vien

mēģināt sniegt tīri deskriptīvu Kārļa Gailīša tēlu,

bet tālāk lai spriež dzīvi palikušie, vai viņš savā

spēcīgi pretrunīgajā raksturā nesis kāduīpašu

cilvēcisko īpašību kombināciju vai ne. Tikpat

viegli un neuzbāzīgi, kā viņš aizgāja, K. Gailītis

dod brīvas rokas vērtēt savu dzīves gājumu,

jo, neievērojot, cik intensīvaviņa personība bija

cilvēciskās un profesionālās saskarsmes sfērā,

tas patiesi bija vienspilnīgs un — atcerieties —

izdzīvots mūžs, kurā vairs nevarēja notikt

nekas neparedzams un neatkārtojams.

Nereti liekas, ka bērnības pārdzīvojumi

laikam nespēj būt simtprocentīgi atšķirīgi no

vecāku sajūtām. Tānav ģenētiska, drīzākkādu

citu apstākļu noteikta nolemtība. Zināmā mērā

tas ari iratkarīgs no mūsuvēlēšanās piedalīties

pagātnē.

Pirmās apzinātās atmiņas par tēvu neat-

raujami saistās arpelēcīgo, koku aizēnoto gu-

ļamistabu un zaļo, pielijušo dārzuaiz loga. Ru-

densun pavasaris sava skaidrā, kontūru izce-

ļošā gaisa dēļ palicis prātā labāk nekā ziema

un vasara. Viņš nepavēra guļamistabas durvis

bieži. Pavēra, apskatījās, pasmaidīja un atkal

aizvēra. Domājams, ka varbūt līdzīgu ainu viņš

varēja atminēties no savas bērnības. Nekad

līdz galam neizteiktu un neuztieptu vecāku mī-

lestību, kura varbūt tieši šī iemesladēļ vienmēr

palika vienlīdz patīkami juteklīga.

Šī istaba ir izejas punkts K. Gailītim manā

dzīvē, viņa būtības iespējamais izskaidrojums

(tiesa gan, subjektīvais), viņa pārdzīvojumu

sākums un beigas.

Durvis klusi tika pavērtas un klusi aiz-

vērtas. Vai šī atturība strāvoja no viņa vai arī

dzīvoklis toradīja sevī un tāiemītniekos, ir grūti
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pateikt. Kamēr ne mazums citu bērnu cīnījās

par savu teritoriju un tiesībām, tēvs tieši ne-

sniedzanedz mīlestību, nedz arī bērna uztverē

didaktiskas frāzes. Brīžiem radās vēlēšanās

pēc vairāk drudžainības, pēc biežāk izteiktiem

spriedumiem, kuru nozīmi varētu tulkot atka-

rībā no bērnišķīgi kaprīzā dvēseles stāvokļa

un attiecīgi reaģēt — būtapmierinātam, žēlas-

tības alkstošam, aizvainotam, dusmīgam. Lai

būtu līdzīgāk kā citās ģimenēs. Taslielā mērā

izpalika.Tādējādi izpalika arī jaunacilvēka pro-

tests, pārdzīvojumi un pretrunu pilns pārejas

vecums. Jēdzienus protests/nemiers tēvs ar

savu rīcību padarīja par lielā mērā neatbil-

stošiem pašizpausmes veidiem. Noviņa dvesa

uzticība aizsāktajai tradīcijai, tolerants kon-

servatīvisms un neticība straujām, radikālām

pārmaiņām. Arsavu piemēru viņš norādīja, ka

konservatīvisms var būtarī veselīgs.
K. Gailītis atstāja mūs uz plašā dzīves

ceļa, dodotbrīvu iespēju noteikt vērtību rīcībām

un lietām. Viņš bija soģis, kad tika izvēlēti

netaisni ceļi, bet reti deva norādījumus mūsu

pareizajās gaitās. Robežpunkti starp atļauto

un nepieļaujamo tika sprausti, kā ar aizsietām

acīm taustotiespa telpu. Tādauzticība reibina.

Faktiskā sabiedrības nebrīve izplēnēja tēva

dotās personiskās un gara brīvības priekšā.

Tēvs, kā manas brīvības radītājs, likās arī kā

vienīgais, kas varēja to liegt. Viņš neizmantoja

savas tiesības. Tāvietā, lai noteiktu manas brī-

vības robežas, viņš norādīja īsto tās notei-

cēju —Dievu. Nepiekarot nevienu svētbildi pie

sienas, neliekot ne reizi lasīt Bībeli. Tikai klusi

skaitot Tēvreizi pirms gulētiešanas (līdz es

iemācījos šo neizprotamo teikumu virkni no

galvas) un paņemot mani līdzi uz baznīcu jo

tādējādi viņš atrisināja manis pieskatīšanas

problēmu. Tā nebija pedagoģiska loģika —ne-

uzspiest. Tāds vienkārši allaž bija tēva izturē-

šanās veids. Ar savu mazrunību pat kristīgās

reliģijas sakarā viņš neapzināti piešķīra šai mā-

cībai vecu, noslēpumainu bēniņu tēlu. Manā

bērna apziņā tā kļuva par telpu, kurā varēja

atrast dažādusinteresantus priekšmetus, kuri

sevī slēpa grūti izzināmu, maģisku brīvību. Ma-

nai pacietībai eksplodējot, tēvs atbildēja,

ieliekot teiktajā vairāk intelekta nekā jūtu un

dogmu, kristietībai sniedzotnekad līdz galam

neizzināmas un bezgala intīmas sfēras veidolu.

Nekad netiku jautājis, kādēļ viņš nevēlējās

ilgāk uzkavēties manā fiziskajā pasaulē. Vai

arī — kādēļ viņš bija tik mazrunīgs, kādēļ viņam

tikpat kā nebija nekādassabiedriskās dzīves.

Viņš varējaatnākt no darba, nepasakot ne vār-

da, tikai paēdot vakariņas, sēžot savā ierastajā
vietā pie virtuves galda, un pavadot vakaru,

lasot avīzi un rakstot, vai gluži vienkārši, sa-

krustojis rokas, sēžot uz dīvāna. Jautāt: "Vai

tu esi vientuļš?" — būtu bijis pārāk banāli pret

Kārli Gailīti, kaut arī principā jautājums būtu

formulēts pareizi. Savukārt jautāt, kādēļ tas tā

ir, man nebija nepieciešami.

Viņš bija predistinēts uz vientulību, un to

pauda viņa personības brīžiem jau baisais

smagums. To arī pierādīja viņa dzīve. Tajā tika

piepildīti visi nepieciešamie vientulības priekš-

noteikumi. Cik robusts viņš spēja būtsavā ārē-

jā izskatā un izturēšanās veidā, tikpat ārkārtīgi

ievainojams viņš spēja būtzaudējot. Kā tradi-

cionālistam un egoistam savā sevišķajā veidā,

viņam bija grūti piedzīvot izmaiņas negatīvajā

virzienā. Cilvēciskā nodevība varēja būt ka-

tastrofāla, jo, nebūdams taktiķis, viņš pama-
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zām, bet ļoti lielā mērā spēja atdotsevi cilvē-

kiem, kurus cienīja un mīlēja. Tas var šķist dī-

vaini, jo šim reālistamcilvēciskās potences uz

zemiskumu, vismaz teorētiski, nebija svešas.

Es apšaubu tēvaspēju mācīties no citām,

kā vienīgi akadēmiskām vai profesionālām kļū-

dām, gan viņa puiciskās stūrgalvības, gan arī

izkoptas garakultūras dēļ. Tieši pēdējais ele-

ments, neskatotiesuz tēva spēju redzēt mūsu

dvēseļu tumšos stūrīšus, uzturēja neizdzies-

tošu vīziju par labestībukā normālacilvēka pē-

dīgo soli un vienkāršību attiecībās kā nepie-

ciešamoelementu ganprofesionālajā, gan ik-

dienas dzīvē. Viņš stūrgalvīgi gaidīja no citiem

cilvēkiem ekvivalentu attieksmi tai, kuru pau-

da viņš pats. Šeit sākās viņa vilšanās un vien-

tulība, no kuras viņš nespēja gūt izdzīvošanai

nepieciešamo mācību, bet drīzāk grima vēl

dziļāk tajā, taču joprojām saglabājot vēsu un

pragmatisku saprātu.

Tēva filozofiski analītiskais domu gājiens

un stipri izkoptā spēja lūkot parādības globālā

kontekstā nekādā ziņā nebija palīgs viņa per-

soniskajā dzīvē. Šī tālredziba traucēja viņam

redzētun saprast tuvākajā apkārtnē notiekošo

darbībubūtību. Jautājums ir, vai viņš patiesībā

vēlējās to darīt, jo ne retumis uzsvēra mūsu

ikdienasdzīves un cilvēciskā mūžaniecību. Brī-

žiem likās, ka no viņa dvesa ilgas pēc miera,

kāds nav iespējams šīs zemes virsū. Varbūt

tieši šo sajūtu tēvs daļēji spēja kompensēt, aiz-

braucot uz savas dzimtas gadsimtiem veco

mājvietu kalnā un sēžot pie pāragri mirušā

brālīša kapa, no kurienes viņš stundām ilgi

spēja lūkoties Vidzemes tālēs.

lespējams, ka vientulībabija zināmāmērā

samaksa par kalpošanu Dievam, ko darot vi-

ņam vajadzēja ieturēt zināmu askēzi attiecībā

uz cilvēka ikdienas dzīves pārdzīvojumiem. Ze-

mes pamats zem kājām viņam gan palika vien-

mēr, jo tikt galā ar ikdienišķiem triecieniem

nebija viegli, sevišķi tāpēc, ka ne retumis viņš

tos sagaidīja arbērnišķīgi naivu neizpratni. īpa-
ši tas izpaudās gadījumos, kad notikakaut kas

netaisnīgs, jo viņa taisnības izjūta patiesi bija

dziļa un to pašu viņš vēlējās sagaidīt no citiem.

Nedomāju, ka tēvs izvēlējās noslēgtību

labprātīgi vai arī tikai Dieva meklējumu dēļ.Tā

arīdzan bija netaisnīga alga par viņa brīvību

alkstošo garu, daļēji neapzinātām ilgām pēc

skaidra saprāta un cilvēciskuma vadītas

sabiedrības un diezgan neveiksmīgu perso-

nīgo dzīvi. Augšminētās vēlmes nevarēja rast

risinājumu cilvēcisku garu ierobežojošā

sabiedrībā, bet, demokrātiskai republikai

nodibinoties, viņš vairs nespēja mainīt savu

dzīvesveidu vai pārvarēt rūgtumu, jo, man

liekas, viņa spēki bija izsīkuši.

Turklāt, ja ik pa laikam tēvs uzsvēra

dievišķā miera klātbūtni savā dvēselē, tur

netrūka arī destruktīvi, "pērgintiski" nemiera

elementi.

Kārļa Gailīša ieiešana sevī jeb pārdomu

par Dievu un vispārcilvēcisku problēmu

pasaule neizpaudās pseidointelektuālā un

nevajadzīgi dramatiskā veidā. Viņš saglabāja

izteikti kritisku un asu prātu savās domu

analīzēs un, varētu teikt, zemnieciski pragma-

tisku pieeju profesionālu un ikdienas problēmu

risināšanas jomā. Tēvs nelidinājās meta-

fiziskās, no sadzīves atrautās sfērās. Viņš ātri

nojauta, kur notiek tukša filozofiska retorika,

un ikdienā es nepiedzīvoju ne reizi, kad tēvs

nespētu rūpēties par savu ģimeni.
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Mēģināt tēvu ierindot nīkstošu un ne no

vietas nekustošu spriedelētāju rindās nav

iespējams, jo viņš labi apzinājās šīs pasaules

piedāvājumus un nemaz nemēģināja pre-

tendēt uz kādu pārcilvēcisku un pārlieki garīgu

esību. Ejot uz skolu, mani vienmēr pavadīja

dārzā vingrojošā tēva acis, bet pārgājieni ar

slēpēm Vidzemesaugstienē bija katras ziemas

neiztrūkstošs rituāls. Arīdzan mana ilgstošā

nepatika pret Elvisu Presliju radās ne no kā

cita kā vien no tēva pārliekās aizraušanās ar

viņa mūziku. Mūsu mūzikas gaumesakrita tikai

pēdējos gados, kad tēvs, gandrīz vienmērpār-

sniedzotātrumu, mašīnātraucās peldēties uz

Kurzemes jūrmalu un klausījās manus ie-

rakstus. Brīvajam lai-

kam sarūkot sakarā

ar augošajiem pie-

nākumiem, tēvs pē-

dējā laikā mēdza ne

retumis iesēsties ma-

šīnā un bezmērķīgi,

klausoties mūziku,

braukāt apkārt, tā-

dējādi rodot atslā-

bumu no ikdienas

stresa.

Kas, domājot

par tēvu, man ir ie;

spiedies atmiņā se-

višķi dzip? Tas laikam

jāattiecina uz pēdējo

viņa dzīves posmu,

kad es biju kaut cik

pieaudzis, bet viņš atradās salīdzinoši augstu

sabiedrības hierarhijā. Tēvs manās acīs spēja

iedvest dzīvību kādā jēdzienā, kas gansavas

pretenciozi hierarhiskās, gan ari daļēji

novazātās pieskaņas dēļ daudzu cilvēku

uztverē ir miris, pat nepiedzīvojot dzimšanas

aktu. Kā gara aristokrātu es vēlētos viņu

raksturot pat ne tik daudz intelektuālā, cik

sadzīviskā nozīmē. Liekas, ka tēva audzi-

nāšana un apziņas spējas bija glābušas viņu

no kāda visai nevajadzīga un aprobežota

garīgā stāvokļa fāzes, proti, intelektuālas

augstprātības. Cilvēciskās sabiedrības

hierarhisko struktūru nozīmi tēvs uztvēra ar

negāciju. Daļēji tas, protams, bija, pateicoties

viņa kristīgajai pasaules uztverei, bet pamatu

pamatos tā bija personīgā pārliecība. Vien-

kāršiem cilvēkiem un veiksmīgākiem sa-

Tēvs un dēls.
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biedrības pilsoņiem tēva ne tikai teorētiskajā,

kas bieži nav noteicošā, bet faktiskā uztverē

bija pilnīgi vienlīdzīga vērtība. Tas bija tēva

sevišķais spēks un dotība, kas lika viņa jūtu

un domu gājienam izlauzties cauri mazno-

zīmīgajam un ārišķīgajam, lai konstatētu

cilvēcisko dvēseļu faktisko vienlīdzību,

neraugoties uz todažādajiem likteņiem "zemes

valstībā".

Tēva sabiedriskais nonkonformisms ne

retumis varēja būt kaitinošs, betrefleksija par

šo viņa rakstura iezīmi tagad izraisa pat

zināmu greizsirdību, apzinoties savu un

vairuma sabiedrības pārstāvju grūti pār-

varamo tieksmi ļauties ārišķību maldinošajam

šarmam un varai.Viegli būtuapšaubīt šo tēva

īpašību, ja viņš to būtu nesis sevī kā

nemierniecisks jauneklis protestā pret

"pastāvošo lietu kārtību" (šis pazīstamais

scenārijs nekadviņu nepārliecināja), bet viņš

turējās pie šīs pārliecības kā uzskatos visai

skeptisks un konservatīvs aktīvā darba

cilvēks, kas ne vienu vien reizi sodījās par

jauniešu slinkumu, nepastāvību un trūkstošo

motivāciju. Skepse dvesa no viņa ar tik

pamatīgu un pārliecinošu apelāciju, ka tobija

grūti neuztvert personīgi.

Mans tēvs ne tuvu nebija ideāls. Drīzāk

viņš bija pilnasinīgs — pilnasinīgs savā

cilvēciskajā pretrunībā, skarbumā un ievai-

nojamībā, bērnišķīgajā ietiepībā un nosvērtajā

reālismā, puiciskajā dullumā un kristīgi

filozofiskajā dvēseles nopietnībā. Pilnasinīgs

savā patiesumā, cilvēciskajā patiesumā.

Es ilgojos pēc viņa pretrunības. Ilgojos

pēc pārdomātajiem Ziemassvētku sprediķiem

un pārmērīgi ātrās traukšanās armašīnu.

Alfons Vecmanis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas prāvests

emeritus

Baznīcas revolūcijai

līdzīgs notikums

Arhibīskaps Kārlis Gailītis bija personība.

Viņu atceros kopš studiju gadiem Teoloģijas

seminārā, kad viņš, jau ieguvis akadēmisku

izglītību, bijakļuvis parmūsu audzēkni. Pie ma-

nis K. Gailītis klausījās un kārtoja eksāmenus

liturģikā un himnoloģijā, kad jau atklājās zinīgs

esam. Viņš teicami absolvēja semināru, vēlāk

pats kļuva parsemināra mācībspēku un ieguva

teoloģijas maģistra grādu. Tad nācavēsturis-

kais 1989. gads, kad ievēlēja jauno Baznīcas

Konsistoriju un Kārli Gailītipar arhibīskapu. Šis

notikums bija līdzīgs Baznīcas revolūcijai. To-

reiz pirmais izteicu pateicību par līdzšinējās

Konsistorijas darbuun novēlēju jaunajam arhi-

bīskapam dievpalīgu, lūgdams, laiman,kā ve-

cākajam BaznīcasVirsvaldes un Konsistorijas

loceklim un sekretāram, kas šajā amatā kal-

pojis trīsdesmit astoņus gadus, atļauj arī turp-

māk piedalīties Konsistorijas sēdēs, ko viņš

apstiprināja ar vārdiem: "Es atļauju."

Tagad par arhibīskapu Kārli Gailīti teikto

varu summēt.Viņš bija racionāls, bez kādiem

poēzijas elementiem.Atceros reizi, kad mūsu

domassadūrās redakcijas komisijas sēdē.Ag-

rāk Baznīcas kalendāros katram mēnesim bija

kāds piemērots Bībeles pantiņš. Arhibīskaps

bija pret šiem pantiņiem, un tos vairs nepub-

licēja. Atceros ari arhibīskapa daudzos spre-
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diķus. Tie parasti bija brivi, reti pēc iepriekš

uzrakstītiem konspektiem, nevarēja arī manīt

pēc homilētikas likumiemuzstādīto tematuun

dispozīciju. Viņš mīlēja lietot Vecās Derības

tekstus un veco izdevumu Bībeles. Jautāju,

kādēļ? Un viņš man atbildēja: 'Tādēļ, ka ve-

cajās Bībelēsatrodas tekstu paralēles un no-

daļu virsraksti, ko jauniznākušajās Bībelēs ne-

var vairs atrast." Cik gudri! Gudrajam un vien-

mēr miermīlīgajam arhibīskapam par visu pal-

dies, jo bez Dieva ziņas nekas nenotiek. Visu

lietu nobeigumā, viņam aizejot Mūžībā, gribas

sacīt klasiskajiem rekviēma vārdiem: "Mūžīgo

mieru dod viņam, Kungs (Dominē), Mūžīga

gaisma lai atspīd viņam, lai viņš dus mierā."

Virsmācītājs Vilis Augstkalns, arhibīskaps Jānis Matulis

unmācītājsKārlis GailītisRīgas Lutera baznīcas altārī.
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Olga Račevska,

Rīgas Lutera draudzes ērģelniece

Ar cieņu pret katru

Atceroties arhibīskapu Kārli Gailīti, prātā

nāk trīspadsmit savstarpējas cieņas un

kalpošanas gadi Lutera baznīcā. Pēc virs-

mācītāja Vija Augstkalna viņam bija grūti te

iesākt. Bet viņš ļoti daudzstrādāja un centās,

īpaši gatavoja Ziemassvētku un Lieldienu

dievkalpojumus. Katru reizi ar nedaudz

savādāku liturģiju. Viņš ieviesa liturģijas

dziedāšanu. Kad viņš vēl nebija mācītājs, mēs

abi dziedājām baznīcas korī un viņš bieži kopā

ar bērniem — Ilzi un Viestartu — nāca uz

baznīcu.

īpaši mīļi viņam bija Mirušo piemiņas

dienas dievkalpojumi un sestdienas svēt-

vakari. Tos viņš bieži beidzaarveco dziesmu

"Kluss vakars nāk". "Kluss vakars nāk, un

sirds man sāk uz viņu dienu gaidīt..."

Viņš bija korekts un vienmēr ar cieņu

izturējās pret ikvienu. Jautājumos, kur

vajadzēja palikt pie sava, bija nelokāms. Tas

bija sirsnības un patiesas kopības laiks

draudzē.

Mācītājs Kārtis Gailītis atvadās noRīgas Lutera draudzes.
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Harijs Liepiņš,
Raiņa Dailes teātra aktieris

"..un polku lēca

bīskaps pats.."

Mūsutautas dižais virs Ēvalds Valters kā

jaunībā, tāarī nesen, pārkāpdams simts gadu

slieksni, allaž teicis: "Nekad nespārdies pret

likteni, ļaujies uzticīgi, lai viņš tevi ved. Liktenis

ir uzticīgs un tālredzīgs." Līdzīgu mācību sa-

ņēmu no vecmāmiņas. Jau no agrasbērnības

liktenis mani, pie rociņas paņēmis, laikupalai-

kam pievedis pie izciliem cilvēkiem — perso-

nībām. Tie ir bijuši tērpušies gan pelēkā vad-

malā tālajā Ipiķu pagasta nostūrī, gan melnā

tūkā greznoti galvaspilsētnieki. Kā lauku

zēnam, sekojot mainīgajām dabasparādībām,

man bija dota iespēja novērtētlielo patiesību —

īstumu — gan dabā, gan cilvēkos. Paldies

Dievam, gaužām reti man nācies vilties.

Tāda uzticības pilna pirmā tikšanās ar

mācītāju Kārli Gailīti man gluži negaidīti iznāca

Tautu konferencēforuma starpbrīdī lielajā Val-

demāraielas Kongresu nama zālē. Kārlis Gai-

lītis kopā arsavu jaunāko kolēģi Viesturu Pirro

(tagadējo Kuldīgas evaņģēliski luteriskās drau-

dzes mācītāju) pienāca pie manis un pagodi-
nādams uzrunāja. Pabijām kopā diezgan prā-

vu laiku. Manspirmais iespaids bija: šim vīram

vairāk patīk klausīties, mazāk—runāt (manu-

prāt, sen aizmirsta, cildena īpašība). Turklāt

es nez kāpēc nevarēju atraut skatu no viņa
kreisā mutes kaktiņa, tajā ne uz mirkli ne-

pazuda gandrīz vai nemanāms smaidiņš vai

smīniņš. Kādu gan īpašību šis mazais "spo-

gulītis" man rāda? Tānebija pašpārliecinātība,

ironija. Varbūt kautrība jeb spītība? Vairākus

gadus šis smaida fragmentiņš man bija mīkla.

Tomēres to atminēju, bet par to vēlāk!

Mūsu sarunas ritēja visu foruma laiku. Tik-

ko bija beiguši uzstāties interfrontes runasvīri,

un komentāri par šim aplamajām runām bija

plaši. Mūs pārtrauca starpbrīža beigu zvans,

norunājām satikties pēc pasākuma beigām pie

garderobēm. Devāmiesparudenīgajām ielām.

Kaut ganmācītājam bija jāiet uz citu pusi, viņš

nāca mani pavadīt, lai kaut ko pateiktu. Minēju:

ko? Un tad nāca pavisam negaidīts priekš-

likums, kuru kā ne visai pārliecinošu skaistu

sapni biju gaidījis daudzus gadus. Visus paze-

mojuma gadus laiku palaikamapmeklēju baz-

nīcu. Nebiju ne kombiedrs, ne jaunietis. Manas

baznīcas bija abasĢertrūdes. Ziemassvētkos

turbiju neiztrūkstoši. Liekas, jau no bērnības,

kad svecīšu vakara dievkalpojumā dzirdējuRū-

jienas baznīcā sprediķojam tālaika leģendāro

Robertu Slokenbergu, mani nekad netika at-

stājusi domakādreiz norunāt no kanceles Zie-

massvētku svētrunu. Savā vaļsirdībā biju par

to runājis arī tikšanās reizēs arskatītājiem un,

liekas, to pieminējis arī kādos rakstos presē.

Un tagad, lūk, vējainā rudens vakarā,

man izsakaoficiālu priekšlikumu mācītājs Kārlis

Gailītis. Jaes būtuar mieru, esZiemassvētkos

(tie nebija tālu) varētu teikt uzrunu Torņakalna

baznīcā, tā bija Gailīša kunga draudze. Teikt,

ka tajā brīdī biju apmulsis, ir par maz. Bet vai

tad es todrīkstu? Kāpēc gan ne? Drīkstat! No-

runājām apmēram pēc nedēļas visu apskatīt

un pārspriest uz vietas, jo man Torņakalna
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baznīcā nekad nebija iznācis būt. Gatavojot

svētrunu, pārlasīju gandrīz visu Jauno Derību,

par pamatu ņemdams ticību, cerību un

mīlestību no Pāvila pirmās vēstules korintie-

šiem 13. nodaļas. Noteiktajā dienā Kārlis

Gailītis mani jau gaidīja baznīcā. Biju pār-

liecināts, ka runāšu, stāvēdams kaut kur altāra

priekšā. "Kāpēc? Jūs runāsiet no kanceles."

Atkārtoju jau otrreiz —vai es drīkstu? Mācītāja

smaidiņš iezīmējās spilgtāks: "Jūs drīkstat".

Uzkāpu kancelē, palūkojies uz zāli, balkonu,

mēģināju iztēloties tos ļaužu pilnus. Tad es

sapratu, ka mans rūpīgi gatavotais sprediķis

ir daudzpar vāju, lai to no šī augstuma teiktu

simtu simtiem ļaužu. Rakstīšu no jauna.

Pienāca svētvakars. Biju jau stipri savlaicīgi

Torņakalnā, mācītājs jau mani gaidīja.

Nesūdzējos parsatraukumu, to jau viņš tāpat

redzēja — viņš man diezgan ilgi stāstīja, cik

stipri tonālirunāt, uzkuru pusi, cik augsti turēt

galvu, kad nomesties ceļos. Es sapratu, ka

šīs daudzās tehniskās detaļas viņš mierīgi

skaidro, mani mierinādams, lai galvenais

paliktu galvenajam brīdim. Man, protams,

nebija talāra, tumšs uzvalks, tumšs krekls ar

baltu kvadrātiņu priekšā. Sāka skanēt "Klusa

nakts...", un Gailīša kungs aizgāja kristīt

bērnus. Šai brīdī, kad svētās dziesmas skaņas

mutuļoja baznīcā, es atcerējos visus iepriek-

šējos Ziemassvētku vakarus baznīcā — šīs

dziesmas laikā man vienmēr bijušas asaras

acīs un kaut kas ir spiedis kaklu līdz sāpēm.

Tagad vienam pašam stāvot ģērbkambari un

gaidot savu drīzo uzgājienu, es jutu, ka sākšu

smieties(l). Jā, jā, es nepārteicos. Sapratu, cik

tas ir bīstami, jo šāda reakcija ir histērijas

priekšvēstnesis. Tuvojās mans bridis, tūlīt

kāpsim ar Gailīša kungu kancelē. Lūdzu vēl

pāris sekunžu pastāvēt, jo man klab zobi un

esbaidos, vai varēšu runāt, kaut arīkonspekts

man ir pa rokai. Esmu runājis simtiem, pat

desmit tūkstošiem cilvēku stadionos, bet tā

nekad nav bijis. Kāpjam abi augšā, Gailīša

kungs pieteiks manidraudzei.Draudzīgs rokas

paspiediens, un es stāvu kancelē viens.

Skatos — draudze, simtiem acu sastopas ar

manējām, sveču smarža un klusums. Es jūtu,

ka pār mani nākmiers un ticība.Tas viss kopā

rada kontaktu no pirmā brīža. Un es nerunāju

visiem, es runāju KATRAM, VIENAM.

Sākas ar lūgšanu par mūsu zemi, tautu,

un rodas sajūta, ka ne tikai ļaudis Dievnamā,

bet līdz ar mani lūdz visa latvju tauta. Kaut ko

līdzīgu neesmu pārdzīvojis nekad. Es to

nesajūtu tikai smadzenēs un sirdī, bet pat ar

ādu, arkatru miesas poru. Nejauši nāk atmiņā

Selmas Lāgerlēvas vārdi, kurus savās domās

saka viņas palaidnīgais Gesta Berlings,
teikdams pēdējo sprediķi: "Viņš atmeta

rakstīto burtu, viņš saprata, ka tas bija dzīves

cildenākais uzdevums, ka tagad, kad viņš stāv

kancelē, slavēdams Dievu, mirdzumā un

krāšņumā nekas viņam nespēj līdzināties.

Mācītājs noliecās un raudāja, jo atzina, ka tā

bijusi viņa dzīves lielākā stunda."

Šo stundu man sagādāja mācītājs Kārlis

Gailītis. Nebūtu bijis šī Torņakalna vakara, ma-

na "labā daļa" būtu krietni mazāka. Šķiroties
viņš nebūt neteica atzinīgus vārdus. Rokas

spiediens izteica visu pārējo, kā attaisnojums

par lakonismu— smaidiņš kreisajā lūpu kak-

tiņā. Tajā brīdī es to sapratu — nedod Dievs

mums daudzvārdu, dažino tiem var izrādīties

lieki, labāk jau lai kāds pietrūkst. Jā, tas ļoti
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var noderēt gan dzīvē, gan mākslā. Paldies

par to Kārlim Gailītim, liekas, es viņu sapratu.

Mācītājs bija biežs viesis mūsu izrādēs.

Par labām izrādēm spriedumi vienkārši un

trāpīgi, par ne pārāk spožām — laipni, iecietīgi.

Apvilcis jau arhibīskapa violeto mantiju un

būdams daudzvairākaizņemts, teātrim tomēr

laiku atrada. Pirms teātra jubilejas iesvētīja

mūsu karogu Vecajā Ģertrūdē. Un, kaut ar

nelielu novēlošanos, bijaklāt jubilejas koncertā,

pēc tam ari ballē. Un atkal — kā saka Seima

Lāgerlēva —"Un polku lēca bīskaps pats". Un

kāpēc ganne? Mēs taču neviensneesam kaut

kur "ārpus", ne ministrs, ne mākslinieks, ne

arī arhibīskaps.

Tuvojās Augstākās Padomes vēlēšanas.

Siguldas vēlēšanu apgabalā balotējās ari

arhibīskaps Kārlis Gailītis. Kādu dienuviņš man

izteica priekšlikumu, vai es nevēlotiesbūt viņa

uzticamības personapriekšvēlēšanu laikā. Tas

man, protams, bija pagodinājums. Pirms tam

pārrunājām viņa "programmu", lai gan runāt

par to bija viņa galvenais uzdevums. No

garīgās sfēras Kārlis Gailītis jaunos Padomes

pagaidu sarakstos bija vienīgais, t. i., es

domāju no evaņģēliski luteriskajām draudzēm,

jo no pareizticīgo konfesijas balotējās Aleksejs

Zotovs. Biju pārliecināts, ka arhibīskapu

ievēlēs, jo viņa klātbūtne Augstākajā Padomē

varētu kaut nedaudz radīt vienojošu gaisotni,
kas turpmāko disputu gaitā izrādījās ļoti

vajadzīga. Ar lielās politikas aizkulisēm nebiju

saskāries gandrīz nemaz, šie "paņēmieni" man

bija sveši. Diezgan lielu asumu priekšvēlēšanu

kampaņai piešķīra arī tas, ka blakus arhi-

bīskapam otrs kandidāts — plaši pazīstamais

zinātņu doktors Juris Bojārs. Neapšaubāmi,

gudrs, asa prāta vīrs, kurš varēja spilgti

orientēties jebkurā situācijā. Uz tikšanos ar

vēlētājiem Siguldā bija uzaicinātiabi kandidāti

reizē. Liekas, Bojāra "komanda" bija saga-

tavojusies iespaidīgāk. Organizētie runātāji

uzdeva arhibīskapam ne visai taktiskus

jautājumus (lai neteiktu vairāk). Piemēram, kā

jūs varat rūpēties par sakoptu ticību, ja jūsu

mājas apkārtne piemētāta ar nesakoptām

malkas drazām. Jūsu ievēlēšana arhibīskapa

kārtā bija nepārliecinoša utt Zālē tika izdalītas

lapiņas ar daudziem "netīriem" un kompro-

mitējošiem jautājumiem. Apbrīnoju Kārli Gailīti,

jo viņš (piedodiet) uz šīm "pļekām" atbildēja

apbrīnojami savaldīgi un taktiski, nekādi

neaizskarot savu "konkurentu". Zinātņu

doktora runa bija veikli asprātīga, pat parviņa

kādreizējo piederību VDK, un vairākkārt

izpelnījās aplausus. VēlākTVBojārs, rezumējot

savus uzskatus, teica: "Tautai jāizlemj, vai

mūsu brīvību var vadīt ar zināšanām vai ar

PĀTARIEM. Bez šaubām, Bojārs padarīja

daudz derīga un arī šodien, vairs netrodoties

deputāta statusā, to dara. Un tomēr par to

laiku: vai mērķis attaisnoja līdzekļus?

Braucām atpakaļ uz Rīgu pavisam ne

sagrauzti. Es notiekošās parādības, kuras arī

diemžēl var uzskatīt par "tautas balsi",

pārdzīvoju emocionālāk, tomēr, liekas, arhi-

bīskapam nāca klāt dažas vajadzīgas dzīves

patiesības, un viņagudrais smaidiņš nepazuda

līdz pat mājām. Ārēji mierīgs, iekšēji trauk-

smains, viņš turpināja veikt savu pienākumu,

un, pienākumu pildot, Lielais Arhibīskaps arī

viņam, kaut nelaikā, pārsedza mūžīgā miera

zaru. Lai miers un atkalredzēšanās ar labu

cilvēku Kārli Gailīti.
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Ludmila Azarova-Vāciete,

dzejniece

Vai no patiesības
var izbēgt

Ko nozīmē kāda it kā nejauša tikšanās

vasaras rītā Māras ezera krastā pie veciem

vītoliem? Ļoti daudz, ja cilvēks, šo brīdi nedz

paredzēdams, nedz tīšuprāt tuvinādams, ir

gatavojies tam ilgu laiku. Gatavojoties, sajūtot

esmi kā veselumu, dibinotneredzamas garīgas

saites un sakarus starp laika un domu

biedriem.

Ojāram Vācietim piemita spēja būt

neatkarīgam no laika un telpas. Bija arī gluži

reāla dialoga izjūta ar tuviem vai neparastiem

cilvēkiem, pat neredzot tos vaigā. Viens no

tādiem neapšaubāmi bija Kārlis Gailītis.

Tātad tasnotikavasaras rītā Māras ezera

krastā pie veciem vītoliem, kur, ja paveras uz

Rīgas pusi, starp zariem, jumtiem un koku

galotnēm tālumā skaidri var ieraudzīt Sv.

Pētera zelta gaili. Kāds pretimnācējs tumšā

ģērbā pēkšņi apstājās un uzrunāja Ojāru.

Sapratu, ka būtu pareizāk atstāt viņus divatā,

gāju dažus soļus tālāk uz avīžu kioska pusi.

Saruna nebija gara. Kad runātāji atvadījās,

katrs turpināja savu ceļu. Ojārs pienāca man

klāt un, nespēdams apvaldīt satraukumu,

teica: "Un tagad uzmini, kas tas bija! Tikai

nepakrīti! — Kārlis Gailītis. Šī saruna ir

jāturpina... Starp citu, viņš lūdza atļauju savos

sprediķos izmantot manus dzejoļus. Un vēl

piebilda, ka, ja ir kāda garīga vajadzība, viņš

kā aicināts un iecelts Dieva kalps esot manā

rīcībā."

Pavisam nesen kādāno intervijām Jānis

Stradiņš, kam piemīt apbrīnojama spēja un

drosme precīzi formulēt būtisko, teica, ka,

viņaprāt, Ojārs Vācietis ir bijis dziļi ticīgs cilvēks.

Šie vārdi pārsteidza mani kā zibens spēriens,

jo visu dzirdēšanai bija izteikts tas, ko biju

jutusi — pamatoti jutusi visus šos gadus, taču

nemūžam nebūtuuzdrošinājusies izrunātbalsī.

Liktenis bija licis Ojāram vienpatņa gaitu.
Tūkstošiem dzejoļu gulēja rakstāmgalda

atvilktņu tumsā, un nebija cerību, ka tie reiz

ieraudzīs gaismu. Viņš bija apgrūtinošs

dzejnieks. Apgrūtinošs valdībai, cenzūrai un

mietpilsoņiem. Pie tam rakstīja Ojārs pārlieku

daudz. Un, ja viņa dzīvetās laicīgajā izpratnē

bija paciešama, taddzejnieka mūžs tāsūtības

un misijas ziņā bija nežēlīgi grūts un nogur-

dinošs. Viņš jutās vardarbīgi atšķirts no savu

lasītāju dvēselēm, un tas bija mokoši un

pazemojoši. Tagad, pēc viņa aiziešanas, mēs

šajā nolemtajā vientulībā varam ieraudzīt

augstāku vadību.Dzejnieks iemācījās uzrunāt

lasītāju, pārvarot aklo un kurlo šķīrējsienu, —

ne apejot, ne parokoties zem tās, bet ceļot

savu balsi tai pāri, raidot vārdu augšup uz

mūžīgajām debesīm un no turienes — no

pasaulei neaizsniedzamā— pie cilvēka.

Arhibīskapu Kārli Gailīti pēdējo reizi

redzēju 1992. gada 13. novembrī Ojāra

Vācieša muzejā, tā atklāšanas dienā. Muzeja

līdzstrādnieki stāstīja, ka dažas dienasiepriekš

viņš esot atnācis, lai precizētu atklāšanas

datumu. Vēlāk uzviņa mājām, tepat pāri Māras

ezeram Saules alejā, tika nogādāts ielūgums.
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Savāds miers un drošības sajūta pārņēma

mani, kad ieraudzīju Kārli Gailīti viesu vidū.

Tačugarāka saruna tajā vakarā—burzmāun

satraukumā nevarēja notikt. Protams, cerēju,

ka liktenis ļaus mums tikties vēl kādā domu

biedru pulkā vai sarunā, jo man bija ļoti svarīgi

zināt, kā veidojas garīdznieka un dzejnieka

dialogs tad, kad viens vairs nav starp mums

un tikai teksts uzrunā palicēju. Bet Dievs bija

lēmis savādāk... Tagad, kad arī Kārlis Gailītis

atgriezies mājās pie Tēva, viesu grāmatā uz

Ojāra Vācieša galda ir palicis ieraksts:

1992. gada 13. novembrī

Mana vienīgā, īsā personiskā saruna ar

Ojāru Vācieti: "Vai no patiesības var izbēgt?"

Viņa atbilde: "Nē, nekad un nekur."

Šī patiesības klātbūtnes un neatvairā-

mības izjūta bija viņa dzīves vadošais un

virzošais spēks.
Kārlis Gailītis

Dievs ir mīlestība. Patiesība ir mīlestība,

izteikta Vārdā. Tāds, manuprāt, ir šo divu

garu— garīdznieka un dzejnieka — dialogs,

kas tagad turpinās mūžībā.

Olga Daudzvārde,

pensionāre

Tuvākmīlestības

vadīts

Ļoti lieli bija arhibīskapa Kārļa Gailīša

uzdevumi un nodomi, tomēr viņš vēl atrada

laiku, kristīgās tuvākmīlestības vadīts, iegriez-

tiespat Ugāles mežmalā, lai iepriecinātu slimu

un vecu cilvēku — mani, kas neesmu cienīga

saņemt tādu lielu balvu.

Liekas, viņa atstātā svētība māj man

pretim no eglēm, kur kavējās viņa skatiens,

no viņa soļu iemītiem celiņiem. Un nu arī no

Mūžības. Un nejau man vienai. Mums visiem,

visiem.
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Anna Žīgure,
māksliniece

"Dziesmotā

revolūcija"

Bija 1988. gada vasaras beigas. Latvijas

Nacionālās Neatkarības kustības dibināšanas

sanāksme Arkādijā sasauca kopā visda-

žādākos cilvēkus, kurus vienoja ideja parbrīvu

un neatkarīgu Latviju un kuriem pietika

drosmes atklāti paust savu nostāju.

Latvijas brīvības ideja patiešām bija

vienīgā, par kuru mēs visi bijām pārliecināti.

Tika izveidotas darba grupas, kuru uzdevums

bija apzināt vienukonkrētu problēmu loku un

meklēt risinājumus. Kāvienu no darbagrupām

izveidojām Reliģijas sekciju, kuras uzdevums

bija izpētīt reliģiju un konfesiju problēmas

Latvijā, Padomju Savienībā pastāvošo
likumdošanu un nepieciešamās izmaiņas.

Pirmās sanāksmes notikaturpat Arkādijā,

bet tuvojās rudens, un vajadzēja atrast telpas.

Sekcijā jau darbojās vairākpar 20 dalībniekiem

no dažādām kristīgām konfesijām, tāpēc pul-
cēties dzīvoklī būtu pārāk šauri. Griezos pēc

padoma pie pazīstama mācītāja, kurš ieteica

pamēģināt sarunāt telpas divās Rīgas baznī-

cās. Viena no tām bija turpat blakus Arkādi-

jai — Torņakalna Lutera baznīca, kurā kalpoja

mācītājs un Konsistorijas kanclers Kārlis Gailītis.

Kārlis Gailīti biju jau vairākas reizes sati-

kusi Konsistorijā, betpersonīgi nepazinu. Ne-

spēju iedomāties, kā viņš varētureaģēt uz šā-

dv priekšlikumu, jo vēl joprojām bija 1988.

gads ar visām no tā izrietošajām sekām —

šādas aktivitātes mācītājam varēja vieglākajā

gadījumā draudēt ar darba aizliegumu, bet

smagākajā — ar kriminālatbildību par pret-

padomju aģitāciju un propagandu. Psiholoģiski

es gatavojos saņemt atteikumu. Ja man pašai

būtu jāizšķiras, vai uzticēties nepazīstamam

cilvēkam un ielaisties politiskā avantūrā,

apdraudot savu draudzi, es atteiktos. Jo beigu

beigās—varbūt es esmu čekas provokators.

Šādi prātojot, es gaidīju savu rindu pieņem-
šanā. Cilvēku nebija visai daudz, jo Lutera

draudzē, tāpatkā visā Latvijā, reliģiskā atmoda

vēl nebija kļuvusi par masu kustību.

Uzklausījis mani, mācītājs kļuva domīgs:

"Kas jūs sūtīja pie manis?"

"Manas draudzes mācītājs, prāvests

J. Bērziņš."

"Savādi," Kārlis Gailītis nogrozīja gal-

vu, "bet vai es drīkstēšu būt klāt jūsu sanāk-

smēs?"

"Protams."

Brīdi klusējis, mācītājs piecēlās un sāka

soļot pa sakristeju. "Es varētu piekrist, bet

man būtu lūgums. Lai kāds nojums, vislabāk

jau jūs pati, iestātos mūsu draudzē."

Tā Reliģijas sekcija viegli un vienkārši

atrada savas telpas. Sākumā K. Gailitis

sanāksmēs piedalījās tikai kā vērotājs, tomēr

tad, kad mēs lūdzām viņa padomu kādā

konkrētā jautājumā, nekad neatsacijās

palīdzēt. Svarīgākais sekcijas darbā bija

apzināt pastāvošo likumdošanu un sagatavot

materiālus par nepieciešamajām izmaiņām.

Pirmās prasības bija ļoti mērenas, un mēs

strādājām soli pa solim. Ātri vien kļuva skaidrs
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nepieciešamo izmaiņu kopums, bet, lai lieki

neradītu saasinājumus ar pastāvošo varu,

savās rezolūcijās mēs prasības izvirzījām

pakāpeniski. Atļaut paplašināt draudžu darbu,

brīvību preses izdošanai un kā kardinālāko

prasību — juridiskās personas statusa

piešķiršanu Baznīcai. Atceros, ka prasību

atļaut organizēt svētdienas skolu darbu

sākumā neiekļāvām kā pārāk radikālu (pēc

pusgada jau vairākās draudzēs drosmīgi

darbojās nelegālas svētdienasskolas, bet visā

Latvijā aktīvākajās draudzēs tās sāka darbu

1989. gada septembrī — oktobrī). Pēc pāris

darbamēnešiemK. Gailītis kautrīgi vaicāja, vai

arī viņš varētu tikt uzņemts LNNK.

puiši, kuri gatavojās badastreikam, protestējot

pret iesaukšanu okupācijas armijā.Viņi vēlējās

savu streika laiku pavadīt kādā no baznīcām,

uzsākot to arSvēto Vakarēdienu.Viens noRī-

gas baznīcu mācītājiem bija solījies sniegt at-

balstu, betpēdējā brīdī čekas spiediena rezul-

tātā atteicis. K. Gailītis uzklausīja viņus, pār-

domāja un tadteica: "Es nevaru jūs atbalstīt."

Kā tad, nobijies no nepatikšanām,

nodomāja vairums klātesošo.

"Uzskatu, ka man kā draudzes mācī-

tājam, ja es jūs atbalstītu, pašam noteikti

jāpiedalās šajā bada streikā."

Visi apmulsa, jo šādupavērsienu neviens

nebija gaidījis.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis unAnna Žīgure.
Pirmais gadījums, kas man iespiedies

atmiņā, notika 1988. gada decembrī. LNNK

Reliģijas sekcijas sanāksmē ieradās vairāki
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"Bet saprotiet mani. Ja es piedalīšos, es

tīri fiziski nevarēšu veikt savus mācītāja

pienākumus draudzē. Un to es nedrīkstu.

Tāpēc man jums jāatsaka."

Šis gadījums man liekas tik nozīmīgs di-

vu iemeslu dēļ. Un abi ir saistīti ar atbildību.

Sākumā mēs visi bijām kā apskurbuši paši

no savas drosmes. Katram no mums iestā-

šanās LNNKbija prasījusi spēcīgi salauzt pa-

šiem savas bailes un prāta apsvērumus.

Pirmkārt — lielākā daļa no mums bija uzau-

gusi padomijā un bailes no visvarenās impē-

rijas dziļi sēdēja mūsu apziņā. Padomju vēs-

turē jau bijaviensspēcīgs "atkusnis" jeb pere-

stroika Hruščova laikā, kurš beidzās ar re-

akcijas uzvaru un disidentu sakāvi ganfiziski,

gan morāli.Arto mēs nevarējām nerēķināties.
Perestroikas sakāves gadījumā mūs visussa-

gaidītu divi piespiedu ceļi — viens uz Rietu-

miem, otrs uz Austrumiem, uz lāgeriem. Pašā

sākumā LNNK bija "trako" saujiņa, kuri nebai-

dījās no vārda "neatkarība", lai gan vārds

"nacionālā"arī bija zināmakoķetērija ar pere-

stroiku, jo mēsšī vārdavietā domās lietojām

vārdu "valstiskā". Šī drosme prasīja mums

atteikties no veselā saprāta un atbildības par

savu nākotni, profesiju, karjeru. Drosme bija
kā narkotikas, kas reibina, aizmiglo skatienu

uz nākotni. Kārļa Gailīša nostāja lika apstāties

un padomāt. Padomāt par katra personīgo

līdzatbildību. Par to, cik katra no mūsu

darbībām ir mērķtiecīga un cik daudz tajā ir

mūsu ar prātu apzinātā lietišķība un jēga.

Un, otrkārt, šis piemērs atspoguļo Kārļa
Gailīša atbildību draudzes, Baznīcas un Dieva

priekšā. Lai gan kā mācītājs un vēlākkā arhi-

bīskaps Kārlis Gailītis bija ļoti enerģisks savā

politiskajā darbībā, vienmēr Baznīcas intereses

izvirzīja pirmajā vietā, skaidri izceļot sava amata

prioritāti pār jebkuru citu ideju savā dzīvē.

Otrs gadījums ir saistīts ar LNNK 1. kon-

gresa organizēšanu. Kongresam bija nepie-

ciešamas telpas. Vairāku kultūras iestāžu va-

dītāji atteicās aiz bailēm no represijām. Vis-

beidzot Ogres kultūras nams piekrita mūs uz-

ņemt. Tomērnebijām pārliecināti, vai padomju

vara pieļaus šī kongresa darbību. Līdz kon-

gresam bija palikusi viena diena. Bija nepie-

ciešams alternatīvs variantsārkārtējai situācijai

armaksimāli iespējamu slepenību. Kārlis Gailī-

tis, brīdi padomājis, piedāvāja Lutera baznīcu.

"Kā?" es biju pārsteigta, jo man šāds

risinājums likās pārāk drosmīgs. "Ko par to

teiks Konsistorija?"
"Nav svarīgi. Galvenais, lai telpas derētu."

"Vispār... vajadzētu derēt. Kā ir arskaņu

aparatūru?"

"Es īsti nezinu. Aiziesim, apskatīsimies?"

Un mēs aizgājām. Izskaitījām sēdvietas,

izplānojām dalījumu pa sektoriem balsu

skaitīšanai, reģistrācijas galdu novietojumu...

Baznīcā bija divi mikrofoni, pieslēgti pie

pastiprinātājiem. Ar tiem kongresa darbu

varēja pilnībā nodrošināt.

"Es šonakt visu sagatavošu. Kafijas

vārīšanu varēs organizēt Augstkalnkundze.

Vissliktāk ir ar tualetēm. Tūkstoš cilvēkiem to

nepietiek. Un, ja būs milicijas aplenkums, tās

vispār nevarēs izmantot".

"Gan jau kaut kā. Bet vai jūs tiešām visu

esat apdomājis?"

"Jā gan. Sabrauksiet, durvis aizslēgsim,

un lai tik pamēģina lauztiesbaznīcā iekšā! Tad

būs TĀDS starptautiskais skandāls!"
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Nākamajā rītā, braucotuzOgri, sajūta bija

nedroša. Ap kultūras namu bija izvietoti

ievērojami milicijas spēki, un likās, ka kongress
būs jāatceļ. Bet viss noritēja mierīgi, un lielākā

daļa tā arī neuzzināja, ka represiju gadījumā

Lutera baznīca Rīgā bijagatava uzņemtLNNK

1. kongresa delegātus.

Šis gadījums, manuprāt, visspilgtāk rak-

sturo Kārļa Gailīša praktisko pieeju, risinot jeb-

kuru problēmu. Tālaika gaisotni vairāk noteica

domas par abstraktu ideju, bet tad, kad Kār-

lis Gailītis izšķīrās par kādu ideju, viņš vienmēr

bija gatavs risināt to praktiski un konstruktīvi.

Brīdī, kad mēs bijām aizņemti ar domām par

kongresa idejisko norisi, Kārlis Gailītis spēja sa-

Trešais gadījums ir saistīts jau ar LNNK

2. kongresu. Starplaikā Kārlis Gailītis bija

ievēlēts pararhibīskapu. ValdelūdzaKārli Gailīti

atklāt kongresu, un viņš piekrita. Rītā pirms

kongresa atklāšanas esKārli GailītiNacionālajā

teātrīneredzēju. leraudzīju viņu tikai atklāšanas

laikā. Parasti Kārlis Gailītis bija labs runātājs,

taču šoreiz viņš tekstu visai nedroši lasīja no

lapas, pie tam kaut kā dīvaini turēdams papīrus

sejai priekšā. Pārtraukumā Kārlis Gailītis

pienāca pie manis un savādā balsī pavai-

cāja: "Nu kā, vai bija ļoti pamanāms?"

Es nopētīju arhibīskapu tuvāk. Viņš

izskatījās slims. Acis bija pavisam sarkanas,

un uz sejas varēja pamanīt grima pēdas.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis uzrunā LNNK otro kongresu.skatīt tospraktiskos jautājumus, kas pavisam

triviāli varētu traucēt kongresa gaitu, paturot

prātā politiskos jautājumus un to risinājumus.
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"Sieva mani nogrimēja. Zem acs ir

pamatīgs asinsizplūdums. Un smadzeņu

satricinājums ari ir. Es tagad iešuprom, es jūtu,

ka temperatūra ceļas. Ceru, jūs neņemsiet

ļaunā."

"Bet kas ir noticis?"

"Mani vakar piekāva."

"Kā?!?"

"Vienkārši. Es vakar ap puspieciem gāju

prom no Konsistorijas, un turpat pie stūra man

uzbruka."

"Gaišā dienas laikā! Un ko viņi gribēja?"

"Neko. Pat lāgā neaplaupīja... Bet

kongresu es tomēršodien atklāju! VIŅIEMpar

spīti."

Šis notikums visskaidrāk atspoguļo

Kārļa Gailīša drosmi.

Šo uzbrukumu neviens, kas par to

zināja, neuzskatīja par nejaušību. Arī pats

Kārlis Gailītis ne. Brūkošās padomju im-

pērijas varas mehānismi bija gatavi izmantot

jebkuras metodes, lai apturētu Baltijas valstu

politisko atmodu, un viņi nevarēja nenovērtēt

to nozīmi, kādu pasaules sabiedrības acīs

iegūtu LNNK darbība, kurai būtu atklāts

Baznīcas atbalsts ar tās arhibīskapu

priekšgalā. Un, tā kā "saprātīgās" ietek-

mēšanas metodes uz Kārli Gailīti ne-

iedarbojās, tad bija jāķeras pie šādas —

visai radikālas "pārliecināšanas". Šāda

cilvēka priekšā, kurš savā dzīvē un profesijā

ir sasniedzis pašu virsotni, kuram ir tik

daudz, ko zaudēt, un, beigu beigās, kurš

vairs nav spēcīgs jauneklis, bet vīrs pāri

pusmūžam, ir jānoliec galva cieņā un

pateicībā. Par viņa drosmi, pārliecību un

gara spēku.

Modris Plāte,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas prāvests

Mēs viņu

nenosargājām

Ar Kārli Gailīti biju kopā diendienāgandrīz

trīs gadus, jo astoņdesmito gadu sākumā abi

strādājām par Konsistorijas sekretāriem pie

arhibīskapa J. Matuļa. Vēlreiz trīs gadus

darbojos kopā arKārli viņa arhibīskapa pilnvaru

pirmajā periodā iknedēļas Konsistorijas sēdēs,

arī nedaudzosārzemju komandējumos.

Jā, Kārlis bieži bija cilvēciski vājš un

pretrunīgs. Jā, viņam piemita trūkumi, pat

lieli — kā ikvienam no mums. Bet ne jau

kritikas, aukstas tiesāšanas mums šodien

trūkst — visās jomās. Mums pietrūkst ap-

brīnas un godbijības, pietātes —vienotspējas

ar Dievišķo un Mūžīgo. •

Mēģināšu pateikt, kas mani izraisīja

godbijību. Viņš bija godigs, atklāts un lietišķs.

Viņš spēja par sarežģītām lietām izteikties īsi

un tā, ka radāsskaidrība. Viņam pilnīgi svešas

bija intrigas, rafinētas diplomātijas taktika un

"aizkulišu cīņu" metodes.

Viņš bija gudrs cilvēks, ar plašu redzes-

loku. Tolerants pret citādiem uzskatiem, at-

šķirīgu pārliecību. lecietīgs un izprotošs pret

citu (mūsu!) vājībām un kļūdām. Viņš nebija

sektants. Viņš nebija farizejs.

Aiz noslēgtības un ārējās atturības čaulas

viņš glabāja vientuļu, cilvēciskas sapratnes un

mīļuma izslāpušu dvēseli. Man šķiet, viņa



40

kristīgā pārliecība nebija vien intelektuālos

spriedumos balstīta, bet pārdzīvota —arī līdz

asarām. To sajutu arī tad, kad vienā no

šīsvasaras pēdējām sarunām Kārlis, pār-

frāzējot apustuli Pāvilu, teica:"Ko esmu amata

gados ieguvis? Arī es tagad zinu, ka atraisīties

un būt kopā ar Kristu būs daudz, daudz

labāk..."

Viņš sargāja un vadīja mūsu draudzes,

kā nu mācēja un prata šajā ariBaznīcai jaunajā,

neparastajā un tik sarežģītajā laikā un

pienākumos, — bieži vien klupdams un

krizdams.

Bet mēs viņu nenosargājām.
Nu viņš ir tur, kur "daudz, daudz labāk",

kur plūst piedošana un atraisīšana, kur valda

izpratne un mīlestība.

Prāvests Modris Plāte unarhibīskaps Kārlis Gailītis.
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Juris Zaķis,

Latvijas Universitātes rektors

Teoloģijas studija

atgriešanās

Esmu gandarīts, ka ari man ir iespēja

kaut ko teikt par Latvijai tik nozīmīgu

personibu, kāda bija Kārlis Gailītis. Un tomēr

neesmu pārliecināts, ka manu atmiņu

drumslas var ko dot šīs personības lielā

atmiņu portreta veidošanā. Manā tiešajā

redzeslokā viņš iekļuva tikai tad, kad jau bija

arhibīskaps, precīzāk — kad viņa ieceres

skāra manu,kā LU rektora, darbības lauciņu.

Tas bijaap1989.— 1990. gadu miju. Latvijas

oficiālais statuss bija tas pats vecais — PSRS

republika, bet gaisā jau virmoja kautkas, kas

nepārprotami liecināja par jauna laika

tuvošanos, kaut arī neviens nezināja, kāds tas

būs. Šodien jau par tik ikdienišķu kļuvusī

Latvijas neatkarība toreiz nemājoja pat

daudzos visdrosmīgākajos. Labākajā ga-

dījumā bija manāmskaut kas līdzīgs jau Raiņa

kādreiz paustajai domai par "brīvu Latviju

brīvā Krievijā".

Nezinu, kādas pārliecības vadīts arhi-

bīskaps pieteicās mani apmeklēt manā

kabinetā Raiņa bulvārī 19, bet, tiekoties ar

viņu, es tūlīt sapratu, ka viņš vadās no tā,

kam stingri un bezbailīgi tic. Ceru, ka

nekļūdīšos, apgalvojot, ka visā pēckara

Latvijas laikā neviens viņa vai tamlīdzīgā

amatā esošais nebija ieradies pie Uni-

versitātes rektora. Izglītība taču oficiāli bija

kategoriski šķirta no Baznīcas un pat ar to

sanaidota.

Apmeklējuma iemeslu jau zināju. Tāpēc

uzsākt sarunu ar cienījama izskata vīru, kurš

pēc sava mierīguma un lēni nosvērtās runas

man atgādināja manu tēvu, nebija grūti. Un

iesāka viņš ar tiešu un nepārprotamu domu

par teoloģijas studiju atgriešanos LU. Pats

toreiz biju PSRS tautas deputāts, pilnīgi bez

ilūzijām par savas politiskās karjeras nākotni.

Šī tikšanās man personīgi bija kā tikšanās ar

manis paša sen aizmirsto bērnību, kad šādi

vīri tika cienīti un godāti. Skatoties uz

arhibīskapu, mani neatstāja domapar to, kā

viņš šo manu seno priekšstatu bija spējīgs

manī atjaunot pēc tik ilga laika, kurā daudz

kas it kā jau sen bija neatgriezeniski zudis. Vai

to darīja vide, kurā viņš darbojās, vai tas bija

viņa personības nopelns?

LU Teoloģijas fakultātes dekāns Roberts Akmentiņš
unarhibīskaps Kārlis Gailītis.
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Tālākajā laikā man vēl vairākkārt gadījās

tikties ar Kārli Gailīti. Tās parasti bija ļoti

epizodiskas un ne pārāk oficiālas tikšanās, un

to laikā es ievēroju, ka viņš nav vienmēr no

pārējiem īpaši nodalāms, jo spēj būt tāds pats

kā citi, spēj kopā ar citiem baudīt to pašu

parasto dzīvi un tās aicinājumus.

Un tādu—cienījamu un uzticību izraisošu

arhibīskapu un reizē patīkamu sabiedrības

cilvēku —es viņu esmu sevī saglabājis kā paša

veidotu tēlu, kas man ļauj par viņu sevī nest

tikai gaišas domas un atmiņas.

Gunars Stalsets,

Pasaules luterāņu federācijas ģenerālsekretārs

"Kārlis Gailītis kalpoja pašaizliedzīgi

savai Baznīcai, un es augsti novērtēju viņa

draudzību."

Arhibīskaps Kāris Gailītis unPasaules luterāņu
federācjas ģenerālsekretārsGunars Stalsets.

Vera Volgemute,

Rīgas 1. kristīgās skolas direktore

Atklātas un godīgas
sirds mirdzums

Šai pasaulē, kas pārvērtusies par pirk-
šanas un pārdošanas zemi, vēl tikai dažas lie-

tas saglabājušās neskartas, ko mēs nevaram

nedz iztirgot, nedzari nopirkt. Viena no tām ir

atmiņas, kas laika nemitīgā ritējumā nevis nobāl

un izgaist, bet iekrāsojas jaunā krāsu vara-

vīksnē, reizēm izgaismojot vissīkākās, sen

zudušās, varbūt pat agrāk neievērotās

epizodes ar neparastu, tikai zudušajam mirklim

piemītošu mirdzumu un rēnu gaismu.

Arhibīskapu Kārli Gailīti iepazinu laikā, kad

katra dienaun stunda bija trauksmes un steigas

piesātināta. Tasbija tautasatmodas laiks, laiks,

kad ikvienā, pat visklusākajā un kautrākajā,

saviļņojās gadiemklusējušie dvēseles avoti.Kā

Ērķšrozite no apburtās pils, tāmūsutautavēra

plakstus jaunam skatam uz pasauli.

Pat putns, kurš gadiem ilgi iesprostots

krātiņā, nespēj pēkšņi trauktieszilajā tālē, tāpat

arī cilvēki, kuriem nu bija atvērtas durvis uz

Baznīcu, bija tik pilni apmulsuma, nedrošības

un neskaitāmu jautājumu, ka Konsistorijas

šaurās telpas Lāčplēša ielā vienmēr bija ļaužu

pārpilnas.

1989. gada 1. augustā, kad sāku strādāt

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Konsistorijā par svētdienas skolu darba

koordinatori, Konsistorijā bez arhibīskapa
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darbojāsarī laikraksts "SvētdienasRīts", ārlietu

daļa, kancelejas darbinieki, tehniskais per-

sonāls — visi "iespiesti" nelielajā otrā stāva

dzīvoklītī.

Ar katru gadu pieauga sabiedrības

interese par Baznīcu, par svētdienas skolām.

Ļaužu straume plūda uz Konsistoriju ganno

tālāmlauku draudzēm, ganno ārzemēm, gan

dažādi preses žurnālisti.

Konsistorija atgādināja skudru pūzni, kur

pa šaurajiem, krēslainajiem koridoriem kāds

nepārtraukti nāca un gāja.

izņemot reizes, kad arhibīskaps Kārlis

Gailītis bija komandējumos, viņš vienmēr

atradās Konsistorijā — no agra rīta līdz vēlam

vakaram. Formāli, šķiet, viņam bija pieņem-
šanas stundas, bet apmeklētājiem viņš bija

pieejams jebkurā laikā.

Smalka dzīve un smalki restorāni nebija

viņa aicinājums. Rūpīgā dzīvesbiedre Dagnija

ik dienas deva viņam līdzi sagatavotas

sviestmaizītes.

Sākumā, kad Rīgā vēl nedzīvoju, bieži uz

savām apmeklētāju pieņemšanas stundām

pīkst. 12.00 ierados tieši no autobusa. Kārlis

Gailītis to zināja. Reizēm viņš aicināja mani

virtuvē un piespieda izdzert tasīti sevišķi stipras

kafijas (kas bija viņa gaumē) un apēst šķēlīti

viņa maizes. Tur, starp kastu grēdām, pie ar

vaska drānu klāta apaļa galda, mēs tad ēdot

arī pārrunājām ikdienas notikumus. Zinot, ka

par sevi maz mēdzu stāstīt, viņš aizvien

jautājoši manī palūkojās ar tikai viņam vien

piemītošu izteiksmi.

Konsistorijā man vienkārši nebija vietas

atsevišķam kabinetam, tāpēc savus apmek-

lētājus uzklausīju koridorā blakus arhibīskapa

kabinetam, kur krēslu rindavienmēr bija ļaužu

pārpildīta un arīkājās stāvētāju netrūka— vie-

ni gaidīja sarunu ararhibīskapu, citi —ar mani.

Kādāno pusdienas pauzēm Kārlis Gailītis

sacīja: "Jūs varat nākt manākabinetāpieņemt

apmeklētājus. leliksim pieņemšanas laikus tā,

lai tie nesakristu. Kas tur ārā— troksnī par

runāšanu!"

Ar to dienu sāku pieņemt apmeklētājus

no draudzēm un arī viesus arhibīskapa

kabinetā — kreisajā spārnā, kas bija glīti

iekārtots viesu pieņemšanām.

Reizēm arhibīskaps strādāja pie sava

rakstāmgalda telpas labajā spārnā arī laikā,

kad man bija pieņemšana, bet šķita, ka mēs

viens otru netraucējām.

Reizēm vienlaicīgi arī pie viņa nācacilvēki,

bet viņš runāja klusināti, atturīgi, un, cik biju

ievērojusi, nekad šīs sarunas nebija garas un

tukšas.

Biju ievērojusi, ka pret visiem cilvēkiem

Kārlis Gailītis izturējās ar vienādu cieņu — kā

pret draudžu darbiniekiem, Konsistorijas

darbiniekiem, tāpat arī pret augstākiem un

gluži augstiem viesiem. Absolūti nekādas

ārišķības un izlikšanās.

Nepārtrauktā cilvēku straume, nemitīgie

telefonazvani, vizītes un vizitācijas—tas viss

cilvēku bez atpūtas varētu samalt, bet Kārļa
Gailīša darbaspējas nemazinājās.

Tikai Dievs vien paliek liecinieks tām

izmisuma un neziņas stundām, kurām viņam

bija cauri jāiziet, meklējot atbildes uz jautā-

jumiem, kuri toreiz — tautas un Baznīcas

atmodas gados kā lavīna gāzās pār viņu.

Nevienu neinteresēja — cik daudz viņā

administratora zināšanu un talanta, cik —
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pareizas atbildes, bet ikviens nācējs gribēja

sagaidīt atbildi "tūlīt".

To, cik grūti, cik pārcilvēcīgi smagi viņam

bija vadīt Baznīcu, apjautu vēlās vakara

stundās, kad, darba dienai beidzoties, Kārlis

Gailītis pieaicināja mani pie sava rakstāmgalda

tāpat vien parunāt. Dienas beigās viņš

izskatījās noguris, ļoti noguris. Dažreiz viņš

dalījās ar manipārdomās par kādu jautājumu,

kas dienā atklājies, reizēm viņš stāstīja pats

par sevi, par savu dzīvi.

Viņš bija vienīgais no Baznīcas ļaudīm,
kurš saskatīja arī mana darba un dzīves

smagumu. Kādā vakarā, kad pēc garajām

pieņemšanas stundām biju nokavējusi auto-

busu un bijajābrauc ar nakts vilcienu, runājām

ilgāk nekā parasti, un tad pirmo reizi redzēju

Kārli Gailīti raudam. Manā priekšā sēdēja nevis

vairs arhibīskaps, kuram kā Baznīcas simbo-

lam nekļūdīgi jāvada, jāreprezentē un jādod

padomi, bet gan parasts cilvēks, kura

pienākumu nasta bija daudz smagāka, nekā

viņš spēja nest.

Pēdējo reizi arhibīskapu Kārli Gailīti

sastapu Vispasaules Luterāņu Baznīcas

konferences laikā Rīgā — 1992. gada 9.

novembrī.

Konferences atklāšanas laikāsēdēju zālē

blakus arhibīskapa dzīvesbiedrei Dagnijas

kundzei. Viņa arraizēm noskatījās arhibīskapā

un man teica:"Viņš ir tā pārguris! Viņam

vajadzētu mieru un atpūtu."

Tās dienas vidū man steidzīgi bija

jānokļūst līdz skolai. Arā ejot, Kārlis Gailītis

sacīja: "Es jūs varu aizvest." Tas bija mūsu

pēdējais kopīgais braucienspaRīgas ielām un

pēdējā kopīgā saruna.

Mēnešabeigās viņam bija jādodas uz Vā-

ciju, lai Ķīlē piedalītos 9. koordinācijas konfe-

rencē. Man bija dodami līdzi daži materiāli, un

Kārlis Gailītis teica, lai 21. novembra rītā es

tos ievedu pie viņa mājās — Saulesalejā.

Kad 21. novembrarītā piebraucu pie viņa

mājas, arhibīskapa kundze Dagnija mani sa-

gaidīja pie vārtiņiem. Naktī viņa nebija gulējusi.

Kārlis Gailītis iepriekšējā dienā bija aizbraucis

uz Mirušo piemiņas dienas dievkalpojumiem

Sabiles draudzēs un nebija atgriezies...

Viesistabā uz drēbju pakaramā bija izlikti

balti, izgludināti krekli, sagatavoti ceļam.

Tik neizturami balti tie likās krēslainajā
istabā...

Tikpat kā klusējot sēdējām ar Dagnijas

kundzi, gaidot telefona zvanu... Istaba, krēsli,

priekšmeti, kas vēl glabāja viņa soļu ēnas,

vārdu nedzirdamāsatbalsis un atmiņas, kuras

neizgaist.

Istabas iekārtojums, mēbeles— viss tik

vienkāršs, atturīgs — nekas no pompozas

greznības vai ārišķības. Dagnijas kundzeteica,

ka Kārlis Gailītis vienmēr, kad viņa kaut ko

jaunu vēlējusies pirkt, "norūcis": "Kapā jau

vienalga līdzi nepaņemsi."

Tas, kas palicis pēc arhibīskapa Kārļa

Gailīša, ir viņa atklātā un godīgā cilvēka sirds

mirdzums, kuru tikai tagad — pēc laika

ritējuma patiesi prot novērtēt cilvēki tuvumā

un tālumā.

Vēsturiski arhibīskapa Kārļa Gailīša vārds

saistās ar diviem lielākajiem kristīgās izglītības

atjaunošanas sākumiempēckara laikā Latvijā:

arhibīskapa Kārļa Gailīša laikā sākās svēt-

dienas skolu kustība un 1991. gadā ar viņa

svētību tika atvērta Rīgas 1. kristīgā skola.
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Sarmīte Fišere,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītāja

Ticībā uz mūžīgo
dzīvību

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

14. Sinodē 1989. gada aprīlī, kad Lutera

draudzes mācītājs un Konsistorijas kanclers

Kārlis Gailītis tika ievēlēts par Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapu,

darba kārtībā bija arī jautājums par vienotu

Apustuļu ticības apliecības formulējumu

latviešu valodā, lai tas skanētu ne tikai

semantiski, bet ari teoloģiski precīzi.

No Sinodes laikā dzirdētā un izjustā

neaizmirstami palika prātā, kā jaunievēlētais

arhibīskaps diskusijā par ticības apliecības

pēdējiem vārdiem — "Es ticu uz grēku

piedošanu, miesas augšāmcelšanos un

mūžīgo dzīvošanu" —sacīja, ka precīzāk būtu

teikt — "uz mūžīgo dzīvību".

Pēc atmiņas citēju viņa teikto: "Es ticu,

ka Mūžīgā Dzīvība ir, un tieši šīs Mūžīgās

Dzīvības vārdā mēs šeit esam, bet vai es un

vispār cilvēks uz zemes ir tiesīgs apgalvot, ka

ieiet šajā Mūžīgajā Dzīvošanā, es nezinu. Es

ticu Mūžīgās Dzīvības eksistencei, bet, vai es

tosasniegšu, partoes nevaru būtpārliecināts.

Mūžīgā dzīvošananevar būt atvasinājums no

Mūžīgās Dzīvības. Es kā cilvēks izjūtu savu

niecīgumu pret to, kas stāv pāri pār visu radīto,

jo vārdiem "Mūžīgā Dzīvība" ir Dieva varenības

un majestātiskuma izjūta, kurā dvēselei atklājas

augstākās Providences pārspēks, kura priekšā

ir jāstāv bijībā."

Un tā no šīs Sinodes, kurā ar balsu

vairākumu tika izlemts arī jautājums par

sieviešu kā mācītāju ordināciju, man dzīvi

atmiņā palikusi šī patiesā Kārļa Gailīša pietāte

pret Mūžīgo Dzīvību. Ticība Mūžīgai Dzīvībai,

bet nepretendēšana uz mūžīgo dzīvošanu. "Vai

es turnokļūšu, toes nevaru apgalvot, bet ticu

Mūžīgās Dzīvības reālajai esamībai. Un tas ir

augstāks par visiem mūsu spriedumiem."

Šie vārdi un skats, kā to teica Kārlis

Gailītis, man, rakstot šīs atmiņas par viņu, skan

ausis, un šis viņa skatiens, neaprakstāmā veidā

pārliecinoši sirsnīgs, paliks atmiņā kā ticibas

stiprinājums grūtābrīdī.

Man ar arhibīskapu Kārli Gailīti bija labas,

koleģiālas attiecības jau kopš tiem laikiem, kad

viņu pazinu kā Luteradraudzes mācītāju, Kon-

sistorijas kancleru un vispārējās salīdzinošās re-

liģijas vēstures profesoru Teoloģijas seminārā.

Tagad jau nevienam nav noslēpums, kādi

bija laiki padomju iekārtā, Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas vēsturēlīdz 1989. gadam.

Šo laiku jūdasību Baznīcākrietni dabūja izjust

ari uz savas ādas. Nebija pat iespējams pateikt,

kurš ir Jūda.

1986. gadā, reiz skrienot pa Mārupes ielu

uz 4. vidusskolu (tagad Angļu ģimnāzija, brīvās

Latvijas laikā— Baznīcas ģimnāzija), saskrējos

arKārli Gailīti. Man bija ļoti maz laika, jokavēju

vecāku sapulci. Bet likās neērti tikai sasvei-

cināties un skriet tālāk. Apstājos, ievilku elpu.

Parunājām dažu lietišķu vārdu. Kārlis Gailītis

pastāstīja, ka arī viņš beidzis 4. vidusskolu un

šīs skolas telpās daudz domājis par Dieva

garu— pats sev nesaprotamā veidā. Pastās-
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tīju, ka savu dēlu vedu uz šo skolu tādēļ, ka

reiz tā ir bijusi Baznīcas ģimnāzija un ka šo

skolu ir absolvējuši mācītāji Pauls Birzulis un

Pauls Žibeiks, Dievakalpi, no kuriem es esmu

ieguvusi daudzas teoloģiskas atziņas. Pēc

neveiklaklusumabrīža Kārlis Gailītis man teica:

"Sarmīt, vai jums nav bail? Saņemts rīkojums

jūs izslēgt no Teoloģijas semināra par

pretpadomju aģitāciju. Jūs varatdabūt gadus."

Atbildēju: "Bet tas Kungs man ir kļuvis par

stipru pili un mans Dievs par klinti, kur

paglābties," (Ps. 94,22) —un skrēju tālāk.

Dažas dienas vēlākTeoloģijas semināra

rektors Dr. Roberts Akmentiņš deva man

sirsnīgu padomu pēc iespējas ātrāk nokārtot

visus atlikušos eksāmenus(to gan vairs nebija

palicis daudz), lai paspētu absolvētTeoloģijas

semināru, pirms rīkojums nav kļuvis reāls.

Pateicoties tam, es esmu pēdējā no semināra

absolventēm. Tas notika 1986. gadaoktobrī.

Teoloģijas kandidātes gados, kalpojot

Velēnas un Tirzas draudzēs, pēc Kārļa Gailīša

lūguma viņu paretam aizvietoju Lutera

draudzē, un laikam arī šī iemesla dēļ Torņa-

kalnā, Lutera baznīcā, 1989.gada 9. septem-

brī arhibīskaps Kārlis Gailītis, asistējot

mācītājiem Jurim Rubenim un Jurim Cālītim,

mani ordinēja par mācītāju. Pēc sava konsek-

rācijas dievkalpojuma Domā 1989. gada 3.

septembrī arhibīskaps brīdī, kad viņu apsveicu,

savā nopietni lietišķajā runasveidā, kas viņam

bija ļoti raksturīgs, teica: "Pēc visu notikumu

loģiskās kārtības man tagad ir jādara mans

pirmais darbs. Sestdien pulksten 18.00Lutera

baznīcā būs tavs ordinācijas dievkalpojums,
kam patiesībā sen jau bija jānotiek." (Šajā

dievkalpojumā viņš palīgmācītāja pakāpē

ordinēja arī teoloģijas studentu Ilmāru Baronu.)

Tā man bija aizkustinoša Dieva žēlastības

zīme, kad pēc ordinācijas dievkalpojuma

arhibīskaps man pasniedza velti—skaņuplašu

albumu "Izraēla iziešana no Ēģiptes" ar

ierakstu —"Mācītājai Sarmītei Fišerei. "Bet tas

Kungs patiešām tev ir kļuvis par stipru pili un

tavs Dievs par klinti, kur paglābties."(Ps. 94,

22)". Tas liecināja, ka arhibīskaps Kārlis Gailītis

ir cilvēks, kas neko neaizmirst.

Es biju pirmā sieviete mācītāja, kuru or-

dinēja arhibīskaps Kārlis Gailītis. Viņš uzskatīja,

ka evaņģēliski luteriskā Baznīca Latvijā

perspektīvā daudz iegūtu, ja pieļautu arī

sieviešu teoloģisko studēšanu un ordinēšanu.

Jaunā Konsistorijas vadība kādā ple-

nārsēdē apsprieda delegātus IX Vispasaules

luterāņu asamblejai, kas notika 1990. gada

februārī Brazīlijā, Kuritibā. Par delegāti kļuvu

arī es. Uz šo asambleju mēs tikām aicināti ar

Luterāņu federācijas Ženēvā atbalstu. Šajā

nolūkā Luterāņu federācija uzaicināja Kārli

Gailīti uz Londonupapildināties angļu valodas

zināšanās. Liels bija mans pārsteigums, kad

arī es drīz saņēmu uzaicinājumu doties uz

Londonu šajos pašos nolūkos. Atrazdamies

Londonā, vakaros arhibīskaps bieži vien man

zvanīja, interesēdamies, kā man klājas un kā

es gatavojos braucienam uz Londonu. Viņš

rūpējās, lai es savlaicīgi nokārtoju visus

dokumentus. Mani aizkustināja arhibīskapa

Kārļa Gailīša korektā un lietišķā uzmanība.

Kad ielidoju Londonā, arhibīskaps jau bija

par maniparūpējies, sarunājot man pavadoni,

kas mani aizvestu līdz paredzētajai viesnīcai.

Pats arhibīskaps Baznīcas uzdevumā dažas

dienas iepriekš bija devies uz Zviedriju.
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Londonā dzīvoju tajā pašā istabiņā, kur bija

mitinājies viņš. Liels un neaizmirstams bija

mans pārdzīvojums, kad viesnīcas adminis-

trators otrā dienā man atnesa ļoti biezu

aploksni. Tajā bija akurāti sanumurēta vēstule

uz 11 lapām.

Šī vēstule daudz izteica par arhibīskapa

Kārļa Gailīša būtību, arī viņa vientulības

apziņu. Lasīju un domāju, cik daudz laika

arhibīskaps bija atrāvis no sava naktsmiera,

rūpējoties par mani. Viņš nebija žēlojis laiku,

lai sīki aprakstītu, pa kādām ieliņām iet uz

angļu valodas mācību skolu. Pēc šī plāna ar

viņa vēstuli rokā pirmajā dienā es arī soļoju

pa Londonu. Tā kā Londonā man bija

paredzēts pavadīt 40 dienas, tad viņš arī bija

sīki aprakstījis, kur es varu iet ēst un nopirkt

pārtiku, lai iznāktu ekonomiskāk. "lesakuTev,

Sarmīt, tomērnetaupīt uz ēšanas rēķina. Ēd

augļus un dzer apelsīnu sulu, Latvijā jau

nedabūsi. Nepārpūlies, mācoties angļu

valodu, gan jau daudz iemācīsies tāpat

sadzīvē. Tā irvislabākā mācība. Labi atpūties.

Laiks paies ātri, un pati zini, kāda būs atkal

Latvijas ikdiena. Ej uz muzejiem, par tiemte

nav jāmaksā, divreiz dienātuiesi garām Britu

muzejam. Neaizraujies un nepaliec tur līdz

vēlai naktij. Ir vērtsapskatīt Nacionālo muzeju

un Vestminsteru. Man bieži patika vakaros

būt zem Temzas tilta. Tur gan ir daudz klai-

doņu un bezpajumtnieku. Ceru, ka 18. no-

vembrī Jūs būsiet vairāk latviešu kopā, nekā

man iznāca tikties. LaiTev un pārējiem šī die-

na ir svētīga! Atceries, kā mēs pirms trim ga-

diem —13. novembrīTavā Velēnas baznīcā

lūdzām Dievu parLatviju. Zvani man vakaros

uz māju, lai zinu, ka viss ar Tevi kārtībā."

1988. gada oktobrī saņēmu no trimdas

Baznīcas arhibīskapa ArnoldaLūša aicinājumu

13. novembrī, svētdienā, lūgt Dievu par

Latvijas brīvību. Šajos laikos tāvēl bijabīstama

vēstule. Latvijas evaņģēliski luteriskā eksila

Baznīca nāca klajā ar aicinājumu šī gada 13.

novembri izsludināt par pasaules Baznīcas

aizlūguma dienu par Latviju. Šajā dienā

Velēnas draudze gatavojās dievnama 100

gadu atceres dievkalpojumam. Savlaicīgi, jau

pavasari, tikaaicināts tālaika arhibīskaps Ēriks

Mesters, bet tieši šajā dienāviņš bija aizņemts

PSRS teritorijā atrodošos vācu draudžu

arhibīskapa Haralda Kalniņa konsekrācijas

dievkalpojumā, tāpēc pilnvaroja savā vietā uz

Velēnudoties Kārli Gailīti. Divas dienasiepriekš

viņš man piezvanīja un jautāja, ar kādu

autobusu es braukšu uz Velēnu; viņš aizies

nopirkt biļetes. Atbildēju, ka biļetes nav jāpērk,

jo brauksim ar mikroautobusu "Latvija", kuru

šim nolūkam bija pasūtījuši draudzes locekļi.

Par to viņš bija ļoti pārsteigts. Arī es biju

pārsteigta parviņa vienkāršību. Dievkalpojumu

nobeidzām ar "Dievs, svētī Latviju". Šajā laikā

Kārļa Gailīša — šī atturīgā un mazrunīgā

cilvēka acīs bija asaras.

Vēlāk, kad Kārlis Gailītis kļuva par ar-

hibīskapu, aicināju viņu vēlreiz vizitēt Velēnas

un Tirzas draudzēs, un viņš sprediķoja par šīs

dienas, 1989. gada 13. novembra, pārdzīvo-

jumu un ticības drosmi,sprediķojot pēc "Palī-

dzi mums, ak Kungs, mūsu Dievs, jo mēs pa-

ļaujamies uz Tevi" (2. Lku. 14, 10). Būdams

arhibīskaps, Kārlis Gailītis izjuta, ka viņam ar

savas misijas sūtību jāvirza mūsu ticība arī uz

to, ka Dievs nav lēmis latviešu tautu verdzībai,

ka mēs reiz atgūsim savu tautu un brīvību. Tā-
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dēļ viņš bija ari aktīvs Latvijas Nacionālās Ne-

atkarības kustības dalībnieks, un mūsu atmo-

das sākumā, kad laiki vēl bija tik nedroši, viņš

Lutera baznīcā deva telpas kustības darbam.

Viņš klusi, nelokāmi un lietišķi pierādīja,

ka viņa sirds pieder Latvijas brīvībai un latviešu

tautai. Manāuztverēarhibīskaps Kārlis Gailītis

prata racionāli izmantot laiku. Katra saruna ar

viņu man bija lietišķa un konstruktīva, bez

liekvārdības. Katru sarunu viņš atcerējās, un

uz viņu varēja paļauties. Visās draudzēs, kurās

esmu kalpojusi (Velēnas, Tirzas, Carnikavas

un Ogres), arhibīskaps ir vizitējis, vienmēr bez

atgādināšanas atcerēdamies sarunāto datu-

mu. Protams, kā Baznīcas galvām, viņam bija

jo vārds ir jāturkatram cilvēkam, tikai mēs paši

zinām, kādos tukšu solījumu laikos dzīvojam,

aizbildinoties ar laika trūkumu... Bet laiks ir tik

īss...

Šajā īsajā laikā arhibīskapam daudzreiz

pietrūka Baznīcas darbā tuvāko līdzgaitnieku

atbalsta un izpratnes. Viņam pietrūka tā, ko

mēs paši sludinām un mācām citiem, — viņam

pietrūka Kristīgās Mīlestības no saviem

līdzgaitniekiem. Viņš savā dvēselē pārdzīvoja

daudzkolīziju. To varēja just, bet Kārlis Gailītis

prata pateikt patiesību arī par sevi. Viņš

nemācēja izlikties. Viņš nebija ārišķīgs un

varbūt tāpēc bija tik vientuļš un sirdī nesa ilgas

pēc sapratnes un mīlestības.

ļoti daudz darba. Bet nekad viņš neaiz-

bildinājās ar laikatrūkumu un savu vārduturēja

vienmēr. Varbūt par tādām lietām nav jāraksta,

ArhibīskapsKārlis Gailītis ordinē mācītāja amatā

Sarmīti Fišeri.
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Birgita Handoga,
Zviedrijas Baznīcas Eiropas referente

Arhibīskaps
un draugs

Kad Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

gatavojās savai 1989 gada Sinodei, valdīja

lielas cerības un gaišas nākotnes izredzes.

Pirmo reizi, kopš padomju okupācijas vara bija

pārņēmusi ne viensabiedrību, bet arī Baznīcu,

luteriskā Baznīca varēja netraucēti lemt par

savu nākotni un bez valsts iejaukšanās ievēlēt

savus vadītājus. Beidzot Baznīca no paslēp-

tuves varēja iziet atklātībā — lai ievainotām

dvēselēm un iebiedētajai tautai sludinātu

evaņģēliju. Vienlaikus tā apzinājās, ka būs

jāpārvar arī lieli pārbaudījumi un grūtības laikā,

kurā nav iespējamas nedz uzvaras, nedz

zaudējumi.

Tolaik pat nebija iespējams apzināties

visas tās problēmas un pārbaudījumus, kas

tuvākajā nākotnē sagaidīja Baznīcu. Tā spēra

drošu un izšķirīgu soli pretī brīvībai, un

atpakaļceļš vairs nebija iespējams. Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Teoloģijas
semināra docentamKārlim Gailītim bija lemts

savu Baznīcu izvest cauri šim izšķirošajam

laikam.

Pirmais jaunās Konsistorijas uzdevums

bija noorganizēt arhibīskapa konsekrāciju,

tādējādi, sekojot tradīcijai, tikanosūtītavēstule

Zviedrijas Baznīcas arhibīskapam ar lūgumu
1989. gada septembrī ordinēt jaunievēlēto

Kārli Gailīti. Līdz ar svaigām vēsmām sa-

biedrībā un ideoloģisko mūru noārdīšanu

Baltijā Zviedrijas Baznīca jau bija atsākusi

agrāko sadarbību ar visām trim Baltijas

luteriskajām Baznīcām. Zviedrijas Baznīcas

arhibīskaps Bertils Verkstrēms neredzēja

šķēršļus, lai dotos uz Rīgu konsekrēt Latvijas

Baznīcas jauno arhibīskapu.

Arhibīskapa Kārļa Gailīša īsajā un inten-

sīvajā kalpošanas laikā Zviedrijas Baznīcai bija

daudzas un dažādas sadarbības iespējas ar

Baznīcu Latvijā. Sadarbībabieži notika ciešā

kontaktā ararhibīskapu un Konsistoriju, kā arī

tieši— ar draudzēm, dažādām iestādēm un

organizācijām Latvijā. Pirmais posms bija

iezīmīgs ar stratēģiski izplānotu palīdzību

Latvijas Baznīcai, kurai trūka gandrīz vai viss

nepieciešamais, lai tā pilnvērtīgi varētu

darboties kā Baznīca. Neskatoties uz to, ka

abu Baznīcu sadarbība pārsvarā izpaudās

Baznīcas diplomātijas un stratēģijas jomā,

Zviedrijas Baznīcas palīdzība bieži vien tika

sniegta arī padomu līmenī citos Baznīcu

sadraudzībasforumos, piemēram, Pasaules

luterāņu federācijas ietvaros.

Arhibīskapam Kārlim Gailītim pirmo reizi

oficiālas delegācijas sastāvā viesojoties

Zviedrijā, viņš vērsās pie Zviedrijas Baznīcas

ar lūgumu palīdzēt tipogrāfijas iedibināšanā,

kas dotu iespēju Baznīcai pašai — neatkarīgi

no citām instancēm —iespiest evaņģelizācijas

materiālus, izdot Baznīcas laikrakstu, iespiest

brošūras un citus materiālus. Zviedrijas

Baznīcas starptautiskā organizācija inter-

nacionālās diakonijas jomā [Lutherhjālpen)

atsaucās šim lūgumam un īsā laikā atrada

iespēju palīdzēt — iegādājās tālaika va-
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jadzībām piemērotu tipogrāfijas iekārtu.

Arhibīskaps aktīvi iesaistījās šī jautājuma

risināšanā, īpaši—meklējot piemērotas telpas

lielajai rotācijas mašīnai. Mums daudz iznāca

interesēties par to, ko mēs Zviedrijā saucām

par "ēku". Tasbija viensno pirmajiem latviešu

vārdiem, kuru mēs apguvām. Zviedrijas

Baznīcā tiek nozīmēti cilvēki dažādās darba

jomās, tāpēc mēs ar lielu izbrīnu sekojām arhi-

bīskapa Kārļa Gailīša darbībai, kad viņš pats

apbraukāja Rīgu un tās apkaimi, meklējot un

izraugoties piemērotas telpas poligrāfiskajām

iekārtām. Tipogrāfijas iedarbināšanas laiks bija

ilgs un saistījās ar dažādām grūtībām. Tomēr

ar laiku tā kļuva par ļoti nozīmīgu faktoru Baz-

nīcas dzīvē. Baznīcas tipogrāfija bija viena no

retajām, kas funkcionēja grūtajā laikā—1991.

gadā, kad Padomju Savienībavēlpēdējo reizi

centās gūt virsroku pār cilvēku prātiem un

sirdīm. Pirmā vislielākā tirāža — 35 000

eksemplāru — tika sasniegta 1992. gada

rudenī izdotajai Latvijas un ārpus Latvijas

kopējai Baznīcas Gadagrāmatai. Lutherhjalpen
sadarbību ar tipogrāfiju turpināja, sniedzot

ekspertu palīdzību un gādājot par tehnisko

nodrošinājumu. Baznīcas "Dziesmu grāmatas"

pirmais izdevums 50 000 eksemplāru lielā

metienāsadarbību ar Luterhjalpen paplašināja,

iesaistot ne vien Latvijas, betarī ārpus Latvijas
latviešu Baznīcu.

Pirmās vizitācijas laikā, tiekoties ar

arhibīskapu Verkstrēmu, tika parakstīta
vienošanāspar māsudraudžu apmaiņu starp

Zviedrijas un Latvijas evaņģēliski luteriskajām

Baznīcām. Par cēloni šim līgumam kalpoja

Zviedrijas draudžu dedzīgāvēlēšanās izveidot

kontaktus ne vien ar citām ziemeļvalstu

anglikāņu vai vācu draudzēm, bet arī ar

draudzēmBaltijā, tām, kas pēc savas būtības

ir tik tuvas, bet šķitušas tik tālas, kas ir tik

līdzīgas, bet tomēr tik atšķirīgas. Māsu

draudžu sadarbība iesākās galvenokārt ar

humānopalīdzību sūtījumiem un ekonomisku

atbalstu latviešu draudžu darbības vei-

cināšanai. Ar laiku šī humānāpalīdzība vērsās

plašumā, un svarīga tās joma bija pastorālā

apmaiņa. Māsu draudžu ietvaros dzima

daudzas personīgas draudzības saiknes.

Neskaitāmi kori, jauniešu pulciņi, dāmu

komitejas un draudzes padomes ciemojās,

iepazinās, kā arī iedvesmoja viena otru.

Jaunieši no Latvijas piedalījās diakonālajā

izglītības programmā un arī strādāja Zviedrijas

draudzēs. Bija reizes, kad mācītāju ģimenēm

tika piedāvāts atvaļinājums un atpūta Zviedrijā.

Draudzes locekļi sāka aizlūgt viens parotru,

un apkārtrakstos parādījās pirmie raksti par

māsudraudzēm. Šīsvētīgā apmaiņa turpinās

vēl šodien!

Šajā laikā pieauga arī Latvijas Baznīcas

darbinieku izglītības centieni. Vairākas

Zviedrijas Baznīcas un organizācijas pie-

dāvājaLatvijas Baznīcai izglītības stipendijas.

Zviedrijas Baznīca piedāvāja divas pilnas

audzēkņu stipendijas studijām Upsalas

Universitātes Teoloģijas fakultātē. Arī šī

programma vēl ir spēkā. Notika arī jaunatnes

darbavadītāju izglītības nodarbības Zviedrijas

Baznīcas Izglītības centrā Sigtunā. Tika

sūtītas grāmatas, un tika piedāvāti vies-

profesori atjaunotajai Latvijas Universitātes

Teoloģijas fakultātei Rīgā.

Līdzās abpusējām vizitācijām notika

daudzas telefona sarunas un plaša sarakste
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starp arhibīskapu Kārli Gailīti un Zviedrijas

Baznīcas biroju Upsalā. Tika pārrunātas

nozīmīgas problēmas un sīkāki jautājumi, bet

pats svarīgākais — izveidojās savstarpēja

draudzība un uzticība, visi, kas pazina Kārli

Gailīti, zina, ka viņš nebija runīgs, bet visi tāpat

zināja, ka uz viņa teikto var paļauties. Mēs

sekojām viņa Baznīcas vadītāja darbam

Pasaules luterāņu federācijā un starptautiskajā

ekumenikas darbā.Mēs viņu vērojām, tiekoties

ar lielām augsta ranga personībām gan

Baznīcā, gan sabiedrībā, un apbrīnojām viņa

spēju vienmēr atcerēties, ko viņš pārstāv un

kas viņš ir — Latvijas Baznīcas kalps.

Arhibīskaps šajā laikā ap sevi pulcēja

vairākus spējīgus un uzticīgus līdzstrādniekus,

kurus mēs, kā ārzemju sadarbības partneri,

augsti novērtējām. Neraugoties uz daudzajiem

šķēršļiem, Latvijas Baznīcas sadarbībaar ār-

zemēm veidojās veiksmīgi, pateicoties spē-

Birgita Handoga sveic arhibīskapu Kārli Gailīti.

cīgai trīsvienibai—Zieds, Berga un Berkolde,

kas uzticīgi atbalstīja savu arhibīskapu kā

darbdienās, tā brīvdienās.

Mūsu pēdējo tikšanos iezīmēja liela

nedrošība, pat bailespar nākotni.Un tomēr —

arhibīskaps spēja saskatīt gaismas staru un

rast ticību nākotnei. Nevarēju iedomāties, ka

man nekad vairs savās mājās Upsalā nebūs

jāpaceļ telefonaklausule un jāieklausās skarbā,

bet sirsnīgā balsī, kas saka: "Hello, nere is

Charles Gailītis, have youovercome yourflu?"

("Hallo, te runā Kārlis Gailītis. Vai esi atve-

seļojusies?")
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Juris Jurģis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus

Latvijas prāvests

Vienkāršība un

atturība

Ar arhibīskapu Kārli Gailīti latviešu

draudzes Anglijā iepazinās 1989. gada

rudenī. Arhibīskaps bija ieradies Londonā, lai

intensīvā kursā papildinātu angļu valodas

zināšanas. Aicinājām viņu viesoties Pļaujas

svētku dievkalpojumos Vidusanglijā: Korbijā

un Straumēnos.

Mana pirmā satikšanās ar arhibīs-

kapu — Lesteras stacijā. Spītējot pavēsajam

laikam, arhibīskaps bija bez mēteļa — ar

mazu sainīti rokās. Dominēja viņa vienkāršība

un atturīgais smaids. Drīz sākās mūsu

sarunas par Baznīcas un politisko stāvokli

dzimtenē un viņa nodomiem šeit. No-

organizēju iepriekšēju satikšanos ar draudžu

priekšniekiem profesoru Dr. R. Vītolu un

E. Mūrnieku, kā ari ar Daugavas Vanagu

organizācijas priekšnieku J. Frišvaldu un

Straumēnu (kur šīs pārrunas turpinājās)

vadītāju A. Sīli.

Dievkalpojumi bija kupli apmeklēti. Kārļa
Gailīša sludināšana iezīmējās ar vienkāršu un

sirsnīgu evaņģēlija paušanu, to aplūkojot

kopsakarā ar mūsu tautaslikteni un pašreizējo

situāciju. Pie mumsLesterāesot, viņš saņēma

telefonisku vēsti no Rīgas par mazdēliņa

piedzimšanu, kas viņu ļoti aizkustināja un

iepriecināja.

Vēlāk arhibīskaps viesojās arī Ziemeļ-

anglijas — Bradfordas draudzēun Londonā.

Atzinīgi novērtējot Straumēnu priekšzīmīgo

izveidošanu, viņam ļoti imponēja arī Londonas

draudzes īpašums Rovfanta ar tās vēs-

turiskajām iezīmēm.

No tālienes apbrīnojām arhibīskapa

Kārļa Gailīša drosmīgo nostāju 1991. gada

liktenīgajās dienās, kad Rīgas Domā tika

ierīkota lazarete varbūtējo upuru medicīniskai

aprūpei. Angliju viņš vēlreizapciemoja 1991.

gada aprīlī, kopā ar prāvestu R. Mužiku

piedaloties Kenterberijas arhibīskapa Dr. G.

Kareja (Carev) konsekrācijā. Šī bija pirmā

reize, kad tādā notikumā bija klāt Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas galva.

Apciemojuma laikā tika arī izveidotas jo

ciešākas saites ar Salesberijas bīskapiju.

Bijām kopā sēdē Londonā, kur ar tās

garīdznieku Dr. Porteru pārrunājām iespējas

par teoloģijas studentuapmaiņu. Arhibīskaps

piedalījās arī Londonas Miera draudzes

dievkalpojumā, iesvētot Londonas latviešu

kora karogu.

Atmiņā vēl spilgti palikusi pirmā koor-

dinācijas komitejas sēde Feudentālē ar abu

arhibīskapu tikšanos, kad tika veidoti pamati

Latvijas un trimdas Baznīcu ciešai sadarbībai.

Atkal atlika laiks pastaigas gājienam un

personīgām pārrunām.

Pēdējo reizi ar arhibīskapu tikos 1992.

gada novembra sākumā Rīgā Eiropas

luterāņu baznīcu konferencē. Arī šajā

starptautiskajā forumā arhibīskaps viscaur

uzsvēra latviešu tautas tiesības uz brīvu un

neatkarīgu dzīvi zemē, kur jau gadu tūk-

stošiem ir mituši tās senči. Nevarējām domāt,
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ka pēc pāris nedēļām viņš jau uz mūžu būs

šķīries no mums. Viņa īsā darbošanāsmūsu

Baznīcas vadībānotika latviešu tautaikritisku

vēsturisku notikumu laikā, kad droša evaņ-

ģēlija paušana un nelokāma nacionālā stāja

bija ļoti svarīga. Tas viss iezīmēja arhibīskapa

Kārļa Gailīša personību. Vienmēr pateicībā

pieminēšu viņa nerezervētoscentienus dzim-

tenes un trimdas Baznīcu tuvināšanā,

starptautisko sakaru izveidošanā un jauno

studentu un studenšu pamudināšanā stāties

aktīvā Baznīcas darbā. Lai viņu pavada

apustuļa vārdi no Vēstules ebrejiem 10.

nodaļas 39. panta: "Betmēs neesam tie, kas

atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto

dzīvību."

Arhibīskaps Kārlis Gailītis sarunā ar Kenterberijas
arhibīskapuRobertu Runcu.

Rosija Hadsone

(RosieHudson),

angļu valodas pasniedzēja Londonā

Cilvēks ar lielu

godīgumu
Pirmoreiz arhibīskapu Kārli Gailīti — vai

Kārli, kā es vienmēr viņu saucu, — es satiku

1989. gada vēlā rudenī, kad viņš ieradās

Londonā, lai uzsāktu angļu valodas mācību

mēnešakursu angļu valodas centrālajā skolā.

Tajā laikā es biju šīs skolas Studiju vadītāja un

mans pienākumsbija intervēt jaunos studentus

un pārbaudīt viņu valodas prasmi. Tāds bija

konteksts, kādā es pirmoreiz satiku Kārli —

kā vienu no daudzajiem mūsu skolā tajā

pirmdienas rītā.

No ārienes viņš mani ieintriģēja: inte-

resants cilvēks ar mierīgu, laipnu pievilcību un

klusu, nesteidzīgu spēku. Skolā viņš bija

unikāls gan ar to, ka viņš šeit bija pirmais

latvietis, gan arī ar to, ka viņš bija pirmais

arhibīskaps, kas studē šeit. Ļoti interesants

raksturojums! Tajā brīdī es, protams, neie-

domājos, ka mums izveidosies draudzība, kas

aizvedīs mani uz Rīgu atvaļinājumā, un ka

mācīšu angļu valodu Konsistorijā un Se-

minārā.

Sakritības dēļ man bija jāmāca grupā,

kurā viņš bija viens no studentiem: tā bija

daudznacionāla dažādu vecumu, rasu un

kultūru grupa, kas izmantoja angļu valodu,

lai izteiktu plašu ideju un pārdzīvojumu

spektru. Tam visam Kārlis darbojās līdzi ar
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visu sirdi, iepazīstinot mūs ar savu valsti un

tās vēsturi. Šie stāsti man likās valdzinoši, un,

jo vairāk es uzzināju, jo lielāka kļuva mana

interese. Dažreiz pēc nodarbībāmturpinājām

vērtīgas tālākās diskusijas vietējā krodziņā.

Tuvojoties mācību laika beigām, kādā

pēcpusdienā Kārlis parādījās Studiju birojā.

Viņš meklēja Stīvu, skolas direktoru, un

gribēja viņu iepazīstināt ar savu nodomu.

Taču Stīvs bija atvaļinājumā, un tā viņš

pastāstīja par savu plānu man. Kad pēc

vairākiem mēnešiem Rīgā mēs to visu

pārdomājām, viņš man teica, ka neuzskatot

to par tīro sakritību, bet ganparkāda lielāka

izvēles procesa būtisku sastāvdaļu.

Viņa ideja —kādam skolotājam vajadzētu

apmeklēt Rīgu un mācīt angļu valodu— mani

pārņēma tūlīt. Rīga un Latvija, par ko Kārlis

stāstīja ar tādu maigu mīlestību, izraisīja manī

arvien pieaugošu interesi. Un tagad ar Kārļa

palīdzību bija izdevība to skatīt īstenībā.

Bija palicis maz laika līdz Kārļa aiz-

braukšanai. Vēl joprojām man liekas pār-

steidzoši, kā mēs spējām visu nokārtot. Mēs

vienkārši satikāmies kādā pēcpusdienā pie

tējas un kūkas, un viņš paskaidroja, kādas

oficiālas un birokrātiskas lietas man jānokārto,

iedeva kāda cilvēka vārdu un adresi Londonā

un teica, ka piezvanīs man no Rīgas, lai

pārbaudītu, vai viss rit pēc plāna. Visbeidzot

viņš pasniedza man grāmatu par Latviju,

smaidīja savu silto smaidu un sacīja: "Labi.

Tātad mēs atkal satiksimies Rīgā."
Un tā trīs mēnešus vēlāk, 1990. gada

janvārī, mēs satikāmies. Došanās uz Latviju

bija liels solis man pavisam nezināmāteritorijā.
Mana ticība Kārlim kā cilvēkam ar lielu

godīgumu deva man nepieciešamo paļāvību

braucienam. Es nekad neaizmirsīšu at-

vieglojumu un prieka pilno sajūtu, kad es

pamanīju Kārli ienākam Rīgas lidostā smagā

ziemas mētelī un cepurē. Kad viņš ieraudzīja

mani, viņa seja izplūda viņam raksturīgajā

smaidāun mēs sveicām viensotru arpatiesu

prieku.

Mūs veda Uldis Konsistorijas mašīnā.

Tas viss likās tik neticami: mani pirmie

vērojumi un iespaidi par pilsētu cauri vieglam

sniedziņam spirgtā ziemas vakarā. Kārlis

iepazīstināja ar ievērojamākajām vietām.

Manā iztēlē tās ir vienas no vismaģiskākajām

atmiņām, un tēli ir skaidri un spilgti. Mēs

ieradāmies man paredzētajā dzīvoklī pēc

pusnakts; ēdiens mūs gaidīja, un visi

sēdāmies pie galda. Es jutu, ka esmu ļoti

gaidīta un par mani ir domājuši.

Man nebija šaubu, ka Kārļa amats ir

saistīts ar lieliem pienākumiem un prasa

daudz laika. Es necerēju, ka varēšu daudz

tikties ar Kārli. Tomēr viņš bieži atrada man

laiku — sarunājāmies pie kafijas tases

Konsistorijas virtuvē—mums bija a! .raujošas

pārrunas par politiku un izmaiņs , Latvijā un

padomju bloka valstīs.Viņš piezvanīja uz

dzīvokli, kurā es dzīvoju, lai pārbaudītu, vai

viss ir kārtībā; viņš ielūdza ciemos pie savas

ģimenes. Man bija patiess prieks iepazīties

ar viņiem visiem. Apmeklējām koncertu kopā

ar Kārli un Dagniju; devāmiesskaistā ziemas

ceļojumā līdz Baltijas jūras krastam, pēc tam

braucām uz Siguldu. Visu laiku Kārlis un

Dagnija iepazīstināja mani aršo vietu vēsturi,

tagadni un izteica savas personīgās domas

par nākotni.
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Pēdējā nedēļas nogalē Kārlis rīkoja

viesības. Tas bija skaists veids, kā atvadīties

no visiem. Mēs sēdējām un pārdomājām

dažus pēdējos mēnešus. Mana pieredze

Latvijā bija pilnīgi unikāla. Draudzība un

viesmīlība, kuru man sniedza daudzie Kon-

sistorijā un Seminārāiepazītie cilvēki, bijakaut

kas ļoti īsts un ļoti īpašs. Un Kārlis bija tas,

kas gan palīdzēja, gan veicināja šo draudzību

un viesmīlību.

Kārli pēdējo reizi satiku Londonā 1991.

gadā. Viņš piezvanīja drīz pēc ierašanās, un

mēs sarunājām satikties. Pavadījām kopā

pēcpusdienu, pastaigājoties Kensingtonas

dārzā, atceroties un pārrunājot jaunumus, tad

sēdējām un tērzējām ielas kafejnīcā. Kad mēs

šķīrāmies, viņš man jautāja, kad es atkal

braukšot uz Rīgu. Tajā dzīvesbrīdī es nevarēju

dot drošu atbildi.

Mani dziļi apbēdināja ziņa parKārļa nāvi

1992. gada novembrī. Es uzskatīju viņu par

īstu draugu un ļoti viņu cienīju. Joprojām ceru,

ka varēšu kādu dienu atgriezties Latvijā. Bet

tā būs pavisam cita pieredze, jo Kārlis vairs

nebūs tās dala.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis kā students starp studentiem.
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Elmārs Ernsts Rozītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus

Latvijas arhibīskaps

Ceļā

Arhibīskaps Kārlis Gailītis vadīja mūsu

Baznīcu Latvijā pārmaiņu laikā, ceļā no oku-

pētās Latvijas uz brīvo Latviju.

Parasti mūsu tikšanās risinājās kaut kur

tālu no mūsumājām: Londonā, Upsalā, Toron-

to, Hanoverā, Ženēvā. Arhibīskaps Gailītis pie-

dalījās tikpat kā visās mūsu Baznīcas Koordi-

nācijas komisijas sēdēs, sākot ar tās dibināša-

nu Koordinācijas konferencē Freidentālē 1990.

gada februāri. Daudzreiz viņu pavadīju, pārstā-

vot mūsu Baznīcu Latvijā, tulkojot, apspriežo-

ties, kā veicinātsaprašanu un konkrētu palīdzī-
bu mūsu nopostītajai Baznīcai. Stundām sēdē-

jām blakus, ar automašīnu mērojotceļus.
Tieši ceļā var cilvēku iepazīt. Palikusi prātā

viņa klusā daba.viņš nemīlēja runāt runāšanas

dēļ. Ja pēkšņi izteica īsu jautājumu atbildi, tad

varēja just, ka lieta viņu bija jau labu laiciņu

nodarbinājusi. Kādreiz sākās omulīga patēr-

zēšana, ar laipnu smaidu, bet arvien vēl atturīgi.

Lietišķo sarunas un domāšanas veidu

pavadīja apziņa, ka uz viņa vārdu varēja

paļauties. Vārdi un darbi nebija pretstatā. Ja

arhibīskaps Gailītis kādā konferencē nesare-

dzēja jēgu, drīzāk varēja gadīties, ka viņš
vienkārši —aizgāja, atstājot pārējos neziņā vai

izbrīnā. Dažreiz, lai hoteļa istabiņā piestrādātu

pie kāda rakstu darba.

Ceļot viņam patika laikam pat gluži labi,

neskatoties uz visām pūlēm. Bieži vien atminos

mūsu tikšanāsprieku, izjūtot brīnišķo saiti, kas

stiprāka par atstatumiem un kas arvien par

jaunu ved kopā. Reiz Ķīlē diezgan ilgi gaidīju

uz kuģi no Norvēģijas, kas pārveda arhibīs-

kapu līdz ar viņa kundzi, kuri atradāsplašākā

autoceļojumā. Ir jauki gaidīt, vairākkārt doties

uz ostu, lai tadbeidzot sagaidītu.

Ceļā arī pārtrūka arhibīskapa Gailīša

mūžapavediens. Ceļā uz dievkalpojumu. Ceļā,

kuru viņš kā pienākuma cilvēks bija uzņēmies

izpildīt pats. Ceļā, kādā viņš neskaitāmus

kilometrus bija nobraucis paLatvijas lielceļiem.

Mēs viņu gaidījām Frankfurtes lidostā,

kad pienāca sēru vēsts. Skatījāmies, vai

iebraucējos nevaram tomērviņu saskatīt. Vai

viss tomēr nav bijis tikai liels pārpratums.

Neaizmirstams paliks sekojošais vilciena

brauciens cauri pusei Vācijas uz Ķīli. Arvien

prātā tas, kura šai ceļā trūka.

Rakstu šīs rindas 1995. gadaCiešanu lai-

ka beigās. Arī mūsu Pestītāja dzīves ceļš bija

laika ziņā īss. Evaņģēlisti Viņa darbību lēš uz

vienuvai trim gadiem.Viņa ceļš bijagrūts. Lielā

Piektdienā tas nebeidzās. Lieldienu rīts pauž

augšāmcelšanos un mūžīgās dzīvības vēsti.

"Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība," saka

Jēzus. Šinī cerībāatvadījos mūsu Baznīcas ār-

pus Latvijas vārdā pie kapa no aizgājušā. Pa-

liekotViņā, Kārļa Gailīša ceļš nav pārtrūcis. Jā,

mēs turpinām iet vienuceļu, sekojot Tam, kas

ir patiesība, kas mūsvieno patiesībā. Ceļā uz

dzīvību.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis unprāvests Elmārs E. Rozītis

Rīgas Doma altārī.
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Herberts Čilstroms

(Herbert Chilstrom),
Amerikas evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskaps

Mīlēts un respektēts

Es iepazinu arhibīskapu Kārli Gailīti kā

respektējamu kolēģi, vairākkārt tiekoties

Pasaules luterāņu federācijas sanāksmēs. Kā

viceprezidenti mēs sēdējām viens otram

blakus arī pēdējā tikšanās reizē Madrasā,

Indijā.

neatkarības. Bet viņš sevī nesa arī rūpi par

visu pasauli.

Viņš palicis man atmiņā kā ļoti vitāls,

sparīgs un spēcīgs cilvēks. Es redzēju, ka, lai

kur mēs ari tiktos, viņš katru ritu gāja peldēties.

Esmu pateicīgs arī par viņa viesmīlību,

kad mana dzīvesbiedre, es un kolēģi no

Amerikas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

viesojāmies Latvijā. Pateicoties viņa rūpēm,

mēs guvām pilnīgu priekšstatu par Baznīcas

dzīvi zemē, kuru viņš tik ļoti mīlēja.

Mēs visi viņu mīlējām un respektējām.

Es atceros viņu kā cilvēku, kam dziļi

rūpēja, lai pasaulei darītu zināmus Baltijas

tautu cilvēku centienus pēc brīvības un

Arhibīskaps Kārlis Gailītis Rīgas Doma kancelē.
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Henriks Svenungsons,

Zviedrijas Baznīcas bīskaps

Tautas liktenis

atspoguļojās viņa dzīvē

[Uzruna arhibīskapa Ur\a Gailīša izvadīšanas

dievkalpojumā 1992. gada 1. decembrī)

Baznīcas gada pēdējās svētdienas agrā

rītā, ceļā uz dievkalpojumu, Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas arhibīskaps Kārlis Gailītis

atstāja šo laicīgo pasauli. Kamēr mēsaizvakar

svinējām jaunobaznīcas gadu, jaunoadventi,

kad Kristus nāk pie mums jaunā žēlastības

gadā, arhibīskaps bija jau nolicis ir savu

bīskapa zizli, ir ceļinieka zizli. Un mēs esam

pārliecināti, ka viņa ticība ir izmainījusies un

tagad kļuvusi par redzēšanu.

Mums, tiem, kas daudzās sakarībās ir

tikušies ar arhibīskapu Kārli Gailīti šeit Latvijā

un citur, ziņas par svētdienas rīta nelaimi un

viņa nāvi bija apdullinošs trieciens. Šai brīdī

mēs, kas esam bijuši viņa draugi, izjutām lielu

tukšumu — tāpat kā tie, kas darbāatbalstīja

viņa uzdevumu būt šīs Baznīcas bīskapam.

Zviedrijas Baznīcai ir bijušas stipras
saites ararhibīskapu Kārli Gailīti. Mūsu zemē

viņam bija draugi. Man pašam vēl dzīvas

atmiņas no mācītāja ordinācijas dievkal-

pojuma Jāņabaznīcā 1976. gada septembrī.

Arhibīskaps Matulis bija ordinācijas bīskaps,

bet viņam palīdzēja Zviedrijas Baznīcas

arhibīskaps Olofs Sundbijs. Mēs rūpīgi

apsvērām, kādam vajadzētu būt Zviedrijas

Baznīcas devumam ordinācijā. Pēdīgi tika

nolemts, ka arhibīskaps Sundbijs rīkosies

tāpat, kā viņš vienmēr to bija darījis pie

mācītāju ordinācijas savā Baznīcā. Viņš uz

ordinēto pleciem uzliktu stolas — šaurās

lentes kas piederas pie mācītāja tērpa mūsu

Baznīcā. Kristus jūgasimbols, kas nevis uzliek

jaunu nastu uz jau esošajām, bet palīdz tās

nest. Kā rakstīts Mateja evaņģēlijā: "Nāciet

šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un

grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz

sevi manu jūgu un mācaities no manis, jo es

esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad

jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm,

jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta

viegla." Es ceru un ticu, ka arhibīskaps Kārlis

Gailītis piedzīvoja to, ka Kristus jūgs ir

patīkams — tas nespieda kamiešus.

Šodien, runājot Zviedrijas Baznīcas

vārdā, gribu nodot īpašu sveicienu no

arhibīskapa OlofaSundbija, kas savās domās

un lūgšanās ir ar mums.

Kārlis Gailītis atstāja savu lauksaim-

niecības inženiera darbu un sāka kalpot

Baznīcai kā viens no tās mācītājiem. Tā bija

liela maiņa — ne uz kaut ko mierīgu un ērtu,

betuz cīņu, daudzpūlēm un lielu atdevi. Viņam

bija jābūt klausīgam tam aicinājumam, ko

mūsu Kungs tam deva. Pakāpeniski uzde-

vumu nasta pieauga, un viņš droši vien

nevarēja tad pat iedomāties, ka Baznīcas

vadītāja nasta tiks uzlikta viņam. Arhibīskapa

ordinācijā Zviedrijas Baznīcas tagadējais

bīskaps Bertils Verkstroms bija ordinācijas

bīskaps, sekojot tradīcijai, kas sākās ar

bīskapa amatā ievešanu neatkarīgās Latvijas

evaņģēliski luteriskajā Baznīcā, kad Nātans
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Sēderblūms 1922. gadā ordinēja Kārli Irbi.

Man šodien ir uzticēts uzdevums nodot

sveicienus no arhibīskapa Verkstroma, kas

tikai pirms dažām nedēļām pats bija Latvijā

oficiālā apmeklējumā, bet kurš tagad ir savās

domās un lūgšanās it īpaši ar ģimeni, kas

zaudējusi laulāto draugu un tēvu, kā arī ar

Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu un mums

visiem, kas šodien izvadām arhibīskapu Kārli

Gailīti viņa pēdējā gaitā.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis pēdējo reizi

Zviedriju apmeklēja Stokholmas bīskapijas

piecdesmit gadujubilejā šī gada jūnijā.Otrajos
Vasarsvētkos mums bija svinīgi ekumeniski

svētki uz mazās Bjerkē salas Mēlara ezerā,

nodeva savasBaznīcas sveicienus. Viņš bija

priecīgs, man liekas, ka piedalījās svinībās

Māsu baznīcā, ar kuru viņš izjuta tuvas

saites. Pēc dievkalpojuma visi devāmies

atpakaļ uz kuģiem. Tas bija apmēram

pusstundas gājiens vasaras pirmajā pusē pa

brīnumaini skaistu apkārtni. Bīskapijas ļaudis

iepazinās un tikās ar ekumeniskiem un

internacionāliem viesiem. Pēkšņi arhibīskaps

Kārlis Gailītis pazuda. Viņš vairs nebija ar

mums. Pēdīgi kāds viņu atrada. Viņš bija pa

ceļam apstājies, uzvilcis peldbikses un

peldējās Mēlara tīrajā un atsvaidzinošajā

ūdenī. Es to stāstu tādēļ, lai pats saglabātu
šo atmiņu ainu — arhibīskaps, bezbēdīgs,

dažu stundu kuģa brauciena attālumā no

Stokholmas — vietā, kur kristīgo ticību pirmo
reizi sludināja Zviedrijā. Arhibīskaps Gailītis

Arhibīskaps Kārlis Gailītis un bīskaps Henriks Sve-

nungsons atklāj Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas tipogrāfiju.
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tālu prom no darba un rūpēm, uz īsu brīdi

pilnīgi atslābinājies un laimīgs.

Kad domāju par savu brāli Kārli Gailīti,

saredzu, kā Latvijas dramatiskā tagadne

atspoguļojās viņa dzīvē. Izraušanās no darba

vietas un nodošanās Baznīcai nemaz nav

pašsaprotams solis. Tā bija atgriešanās pie

garīgām vērtībām, dzīve ticībā. Vienlaicīgi
notika cīņa par valsts atdzimšanu, neatkarību

un brīvību. Kārlis Gailītis zināja, kurviņš stāvēja

šajā cīņā. Viņš bija drosmīgs un neaizskarams.

Klāt nāca svarīgāki uzdevumi Baznīcā, kurus

varētu novērtēt par gandrīz pārcilvēcīgiem

uzdevumiem. Bez garas sagatavošanas viņš
tika iesaistīts atjaunošanas darbā, dažkārtbija

burtiski jāceļ no pašiem pamatiem. Visiem

šiem uzdevumiem klāt nāca internacionālie

kontakti, bieži augstā līmenī. Mājās bija

jārūpējas par draudzēm, mācītāju izglītību,
mācību līdzekļiem, informācijas tīkla izvei-

došanu un par jaunām iespējām vārdos un

darbos sludināt evaņģēliju iestādēs un

sabiedrībā.

Tagad viņa dzīves darbs ir piepildījies.
Mēs pateicamies par viņa integritāti, par viņa

gribu kalpot savai Baznīcai, par viņa mīlestību

pret tiem, kas stāvēja viņam tuvu pie sirds.

Baznīcas galva JēzusKristus reiz viņu aicināja,

Kristus rokās mēs viņu nododam. Tieši bēdu

un zaudējumu brīdī pievienojamies apustuļa
Pāvila vārdiem: "Es esmu pārliecināts, ka ne

nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne

tagadne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi,

ne dziļumi, ne arī cita kāda radīta lieta mūs

nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas

atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!" (Rom.

8, 38)

Ieva Graufelde,
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus

Latvijas prāveste

Vai aiz teiktā neslēpjas
kaut kas nepateikts?

Rakstu savas atmiņas 1995. gada 3.

decembrī—tieši trīs gadus pēc Kārļa Gailīša

bērēm. Tāpat kā šodien, tā bija auksta un

drūmaziemas diena.Tāpat kā toreiz —šoreiz

domās — nostājos pie kapa, taču nevis lai

atvadītos, bet pavaicātu sev, kas ir tas, ko

atceros par Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapu, ar kuru divus gadus

regulāri tikos gan Koordinācijas komisijas
darba sēdēs, gan Konsistorijā — viņa darb-

istabā, gan sadarbojoties 1992. gada oktobrī

un novembrī — strādājot pie pirmās Latvijas

un ārpuslatvijas Baznīcas kopīgās Gada-

grāmatas izdošanas.

Cilvēku visbiežāk atceramies viņa darba

centienu, panākumu vai neveiksmju dēļ. Man

cilvēks vienmēr ir kaut kas daudz vairāk nekā

viņa darbi, esmu pārliecināta, ka aiz darbiem

un rīcības mēdz slēpties dvēsele, kas var būt

tik dziļa, ka vie, ,ā mūžāto līdz galam nespēj

atklāt neviens. Kārļa Gailīša dvēsele bija

noslēpumaina un lielam vairumam līdzcilvēku

neizprotama, jo viņš reti to apliecināja vārdos

vai vērienīgā un uzskatāmā rīcībā. Mans

pirmais spilgtākais iespaids, kas palicis atmiņā,

domājot par Kārli Gailīti, ir viņa acu skatiens.
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Tas saistās ar viņa pirmo oficiālo viziti

Zviedrijā — tūlīt pēc konsekrācijas — pie

Zviedrijas Baznīcas arhibīskapa. Atceros šo un

vēl daudzas citas tikšanās reizes, kuru laikā

piedzīvoju viņa skatienu — uz manivērstu vai

citus vērojot. Jāatzīstas — bieži vien tas iekšēji

lika nodrebēt.

Lūkas evaņģēlijā (11, 34) ir rakstīts, ka

acs ir miesas gaisma. Acs atspoguļo dvēseli.

Kārļa Gailīša skatienā, acu starojumā sare-

dzēju vēlēšanos saprast, vai aiz teiktā

neslēpjas kaut kas nepateikts. Varbūt tā bija

vēlēšanās ar acu izteiksmi papildināt jau

pasacīto, varbūt tā bija apziņa, ka nav vērts

lieki vēl skaidroties, un tāpēc bieži viendaudz

kas palika vārdos neizteikts. Vēlākarhibīskapa

acīs saredzēju tādu kā aicinājumu, mēmu

lūgumu, kuram diezin vai kāds atsaucās un

vai vispār spēja atsaukties.

Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur vārdam tiek

piešķirta liela vērtībaun veikla vārda lietošana,

tāpat kā daudzvārdība, bieži vien atnes

nepelnītus panākumus. Jo lielāks demagogs
ir cilvēks, jo mazāk viņš mēdz paškritiski

domāt. Arhibīskapam Gailītim bija sveša

daudzvārdība, demagoģija un citas mūsdienās

izplatītas cilvēku izpausmes formas. Viņa
vislielākā vēlēšanās bija gādāt par savas

Baznīcas celsmi un augsmi. Viņam rūpēja

svētdienas skolas un jaunatnes darbs. Viņu
satrauca nesakoptība izpostītajās draudzēs,

un viņš gribēja tās sakārtot. Viņš gribēja, lai

luteriskās Baznīcas loma būtu nozīmīga

sabiedrībā, kura piedzīvoja atdzimšanu no

okupācijas varas un līdz ar to bija pakļauta
lielām pārmaiņām.

Arhibīskaps stāstīja, kā viņš gribējis

saliedēt Baznīcu, kas bija tik maza.Viņš gribēja

saglabāt viena bīskapa principu un atdzīvināt

prāvestu iecirkņus tā, lai tie pildītu savus

uzdevumus un normāli funkcionētu Baznīcas

struktūrā. Nelaiķim arhibīskapam Arnoldam

Lūsim, tāpat kā daudziem garīdzniekiem, kas

bēga no okupācijas varas un atrada patvē-

rumu svešumā, savulaik bija sapnis par tautas

Baznīcu, kurai piemīt nacionālapašapziņa. Par

to esmu daudz dzirdējusi runājam vairākus

cilvēkus ari Stokholmā, pieminot prāvesta

Oskara Sarkārņa darbību. Arhibīskaps Gailītis

atsaucās šim pārtrūkušajam sapnim un cerēja,

ka Baznīca Atmodas laika kustībā varētu

iekļauties kā nacionāla vienība. Konkrēts

piemērs — Baznīcas darbība barikāžu laikā.

Daudzi nepiekrita viņa viedoklim, bet Kārlis

Gailītis savā nostājā bija stingrs un nelokāms.

Viņš vēlējās, lai Baznīca ar kristīgo vēsti

atrastos tur, kur atradāstauta.

Arhibīskapa Kārļa Gailīša nostāja sie-

viešu ordinācijas jautājumā neapšaubāmi

ietekmēja sadarbību ar viņu. Arhibīskaps
Gailītis skaidri un nepārprotami deklarēja savu

nostāju parsievietes kalpošanu garīdznieces

amatā. To viņš apliecināja darbībā— jau īsu

laiku pēc savas konsekrācijas ordinējot

mācītāju Sarmīti Fišeri un Teoloģijas fakultātes

studentes par palīgmācītājām, komandējot

tās uz vairākām draudzēm. 1992. gada

Sinodē uz šī viedokļa pretinieku garo,

emocionālo, juceklīgo priekšnesumu arhi-

bīskaps Gailītis atbildēja nepārprotami — īsi

atsaucoties uz Bībeles tekstu, kas bija viņa

pārliecības pamatā, proti — pirmo radības

stāstu, kur rakstīts: "Un Dievs radīja cilvēku

pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla Viņš
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to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs

pārbaudīja visu, ko Viņš bija darījis, un, lūk,

viss bija ļoti labs." (1. Moz. 1, 27 un 31) Tajā

pašā Sinodē viņš deklarēja, ka turpinās

ordinēt sievietes. Savu pārliecību arhibīskaps

apliecināja ne vien vārdos, bet arī darbos.

Viņš nerunāja par to, cik ļoti viņš apbrīno

sievietes, bet apliecināja to, uzticot viņām

kalpošanas pienākumus. Uz vairākām

starptautiskām konferencēm viņš kā Latvijas

pārstāves deleģēja arī sievietes, un 1992.

gada novembrī, tikai dažas nedēļas pirms

savas nāves, viņš lūdza mani pārstāvēt

Latvijas BaznīcuLuterāņu federācijas Eiropas

konferencē. Arhibīskaps jaunajām teoloģijas

studentēm neliedza kalpošanas iespējas

nākotnē, un viņa labvēlīgā attieksme daudzām

studentēmbija kā gaismavisās studiju gaitās.
īss bija arhibīskapa Kārļa Gailīša kal-

pošanas laiks Latvijas Baznīcas virsgana

amatā. Lai aiz pasacītā neslēptos nekas

nepateikts, tadkā pēdējo vārdu gribu pateikt

paldies cilvēkam, kas bija neviltots un godīgs,

un patiess Dieva kalps.

ArhibīskapsKārlis Gailītis unprāveste Ieva Graufelde pēc
iesvētību dievkalpojuma.



64

Henings Krāmers,

Ziemeļelbas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

padomes padomnieks

Atmiņas par

arhibīskapu Kārli

Gailīti

Tas bija 1989. gada augustā. Ar dažiem

mūsu Konsistorijas kolēģiem un viņu dzīves-

biedrēm es pirmo reizi atbraucu uz Baltiju —

ar kuģi no Travilmindes uz Rīgu. Mūsu

Ziemeļelbas Baznīca pēc Pasaules luterāņu

federācijas lūguma 1980. gadā pārņēma

partnerattiecību veidošanu ar Baltijas repub-

likām,kas tajā laikā vēl atradāsPSRS sastāvā.

Oficiālie kontakti bija iespējami tikai no 1986.

gada. 1988. gada oktobrī šis darbs tikauzdots

man. Pirms brauciena uz Baltiju es uzrakstīju

vēstules bīskapam Pajolam Tallinā, bīskapam

Gailītim Rīgā un bīskapam Kalvanasam

Tauragi. Šajās vēstulēs es lūdzu rast iespēju

man apmeklēt Baltijas Baznīcas. No Latvijas

es nekavējoties saņēmu īsu atbildi: "Jūs tiekat

laipni lūgti apmeklēt arhibīskapu Rīgā."

Tolaik biju dzirdējis arī par Baznīcas

mūzikas direktoru Johannesu Baumanu, un,

pēc mana lūguma, viņš ieradās Ķīlē, lai pirms

manas došanās ceļā sniegtu detalizētu

pārskatu par situāciju Baltijā un īpaši Rīgā.
Pilni saspringtu gaidu mēs stāvējām pie

kuģa Rogajins reliņiem, kad tas lēnāmslīdēja

pa Daugavu — garām kuģu rūpnīcām,

noliktavām, ceļamkrāniem. Pēkšņi ieraudzījām

ne ar ko nesalīdzināmo Rīgas siluetu — ar

skaistajām baznīcu smailēm, ar iespaidīgo tilta

konstrukciju un televīzijas torni.

Norunātajā laikā viesnīcā Latvija mūs

sagaidīja Konsistorijas darbinieceKarina Zieds

un pavadīja mūs līdz arhibīskapa darbatelpām

Lāčplēša ielā 4. Tur tad arī notikamūsu pirmā

sastapšanās, Karina Zieds mums tulkoja. Ja

man jāapraksta pirmais iespaids par Kārli

Gailīti, tad jāsaka, ka mēs sastapām pieklājīgu,

bet distancētu cilvēku. Viņš izskatījās nopietns,

pat nedaudz īgns. Runāja maz, uz mūsu

jautājumiem atbildēja īsi, taču precīzi. Kad pēc

neilga laika bija pienācis laiks šķirties, mums

radās iespaids, ka arhibīskaps pie sevis

atviegloti nodomā: "Labi, ka šis apciemojums

noritējis labi," — t. i. — ātri beidzies...

Man nebija īsta priekšstata, kā mēs ar

šo cilvēku varētu turpmāk sadarboties. Viens

bija skaidrs — es gribēju vēlreiz atgriezties. Šī

iespēja pienāca drīz — arhibīskaps Kārlis

Gailītis 1989. gada 3. septembrī Rīgas Domā

tika ievadīts amatā. Kārlis Gailītis noturēja

svētku dievkalpojumu pārpildītajā Doma

baznīcā un runāja no kanceles, kurā kādreiz

bija stāvējis Herders. Šīs pašas dienas vakarā

notika svinīgā pieņemšana viesnīcā Rīga.

Manas atmiņas par tikšanos atspoguļoja

toreizējo situāciju valstī —gan tālaika politisko
sistēmu un tās ietekmi kā sabiedriskajā, tā

Baznīcas dzīvē, gan nacionālās apziņas mo-

šanos, jo svētku dievkalpojuma laikā baznīcā

tika pacelts Latvijas karogs. Dievkalpojuma

beigās vairāk nekā tūkstoš cilvēku baznīcā

dziedāja latviešu nacionālo himnu.

Manas tikšanās ar Kārli Gailīti pēc 1990.

gada un it īpaši 1991. gadā kļuva par būtisku
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5

mūsu kopējā darbasastāvdaļu. Šo darbujau

no paša sākuma mēs, Ziemeļelbas Baznīcas

pārstāvji, veicām kopā arkolēģiem no Konsis-

torijas Ķīlē, arhitektu un Baznīcasbūvniecības

pārvaldes direktoru doktoru VilhelmuPozeru

un dažām manis vadītās nodaļas līdzstrādnie-

cēm. 1991. gada janvāri Ķīlē notika Pasaules

luterāņu federācijas 2. koordinācijas konferen-

ce. Dienas kārtībā bija partnerattiecības ar

Baltijas Baznīcām. Tasbija gads, kuru ievadīja

traģiskie un asiņainie konflikti Viļņā un Rīgā.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis izteica savu viedokli

mūsu Baznīcas vadībai un vācu televīzijai. Man

reti nācies sastapt cilvēkus, kas tik drosmīgi,

skaidri un tieši izteikuši Latvijas tautas nacio-

nālās identitātes vēlmes, nepieļaujot kompro-

misu, izteikušies pret valsts un Baznīcas oku-

pāciju, kā arī kristīgās Vēsts apspiešanu. Šis

arhibīskapa viedoklis parādījās mūsu presē un

citos masu mēdijos. Kārlis Gailītis zināja—vi-

ņam atkal būs jāatgriežas Rīgā. Ceļojumi uz

Baltijas valstīm kļuva biežāki. Un ikreiz arhi-

bīskaps Gailītis savās dienesta telpās rīkoja

oficiālu Konsistorijas sēdi. Visas programmas

tika iztirzātas un analizētas, pārcilāti visi "par"

un "pret". Par pieņemamajiem lēmumiemtika

diskutēts ļoti rūpīgi un detalizēti. Drīz vien

mums kļuva skaidrs, ka arhibīskapam ir liela

interese par kooperāciju un par kontaktiem,

ka Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca izvē-

lējusies demokrātisku attīstības ceļu. Šajā sa-

darbības posmā būtiska loma bija Konsis-

torijas uzticamības personām Karinai Zieds,

vēlākarī Ivetai Bergai un Ivetai Berkoldei.Viņas

bijaKonsistorijas Ārlietu daļas līdzstrādnieces,

ar kuru līdzdalību toreiz risinājās visi kontakti

ar partnerbaznīcām ārzemēs.

Arhibīskapa Kārļa Gailīša plānos ietilpa arī

visdažādāko Latvijas Baznīcas pušu un

aspektu atklāšana. Kopā armums viņš busiņā

braukāja pa Latvijas mazajām, vienkāršajām

draudzēm, devāmiesarī turp, kur varējaatrast

tikai baznīcu drupas, nebija mācītājmāju.

Tomēr bija daži cilvēki ar apbrīnojamu

vēlēšanos atjaunot savu baznīcu — gan

iekšēji, ganārēji. Viņš mums parādīja arī tās

valsts un Baznīcas bēdīgās puses un rētas,

kuras tika atstājis karš un piecdesmit gadus

ilgā ateismapropaganda. Arhibīskaps vēlējās,

lai mēs gūtu reālu priekšstatu par lietām un

norisēm valstī.

Arhibīskaps Gailītis bija liels pragmatiķis,

spējīgs reāli novērtēt situāciju — kas ir

paveicams un kas ne. Domāju, ka arī savās

domās un sirdī Baznīcas perspektīvas viņš bija

uzbūvējis kā vīziju, kurā paredzēja baznīcu

atjaunošanu un sludināšanas brīvību. Taču

galvenais — arhibīskaps Gailītis bija ļoti

uzticams partneris, viņa vārdambija svars. Pēc

neilga laika viņš kļuva par Pasaules luterāņu

federācijas izpildkomitejas viceprezidentu un

tapa slavens arī aiz Latvijas robežām.

Par vienu no mūsu sadarbības formām

kļuva viņavizītes Ķīlē un Ziemeļelbas Baznīcā,

arī Hamburgā, Šlēsvigā-Holšteinā un Ziemeļ-

jūras salās. Šajos braucienos viņu pavadīja arī

dzīvesbiedre, un tā es Kārli Gailīti iepazinu arī

tuvāk. Kad pēu saimnieciskām, praktiskām

darbasarunām, kuras aizņēma daudz laika,

pienāca vakars un mēs kādā mājīgā restorānā

sēdējām šaurā lokā, tad ieraudzījām "privāto"

Kārli Gailīti, kurš bieži vien mēdza kaut ko

pastāstīt, atklājot sevi no intīmās puses. Viņš

bija izteikts zivju ēdienu cienītājs, un, ja mēs
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gribējām uzburt smaidu viņa nopietnajā sejā,

tad atlika tikai pateikt, ka tieši šajā restorānā

zivju ēdieni ir kaut kas īpašs.

Pēc politiskajām pārmaiņām 1991. gada

augustā un septembrī mūsu sadarbības

apstākļi normalizējās, komunikācijas iespējas

uzlabojās un kontakti ar Baznīcas vadībuRīgā

nostabilizējās. Mūs regulāri pavadīja arī

Johanness Baumans — mūsu padomdevējs

un tulks. Šis cilvēks baudīja Konsistorijas

uzticību. Es gribētu uzsvērt, ka mums ar

arhibīskapu Gailīti intereses sakritajau no paša

sākuma. Neskatoties uz to, ka mūsu Baznīcas

iršķirtas no valsts (kopš 1919. gada arī Vācijā),

nepieciešams gudrs un varbūt pat pragma-

tisks kontakts ar valsts

un pilsētas pārstāvjiem.

Valstij un Baznīcai ir dau-

dzi saskarsmes punkti

un kopīgi uzdevumi —

nevar domāt vienīgi par

reliģijas mācību stundām

skolās, bet jādomā arī

par dvēseļu glābšanu
slimnīcās un cietumos,

par sadarbību ar univer-

sitāti, kā arī par dia-

konijas darba attīstību,

īpaši—akcentējot ētisko

vērtību lomu sabiedrībā.

Tieši šo aspektu Sinodes

laikā 1992. gada aprīlī

Rīgā uzsvēra tālaika Lat-

vijas Augstākās pado-

mes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs, ak-

centēdams domu, ka demokrātiskas sabied-

rības attīstībāarsavu morālo spēku lielu lomu

spēlē luterāņu Baznīca. Šī SinodeKārlim Gai-

lītim bijaatkalievēlēšanasSinode. Vakarā pirms
vēlēšanām viņš uzaicināja dažusviesus—tajā

skaitā arī bīskapu ArnolduLūsi un mani —uz

vakariņām viesnīcā Rīdzene. Sarunas laikā

mēssapratām, cik smaga viņamvar izvērsties

nākamā diena. Man radās iespaids, ka viņš

vēlas apsevi justuzticamus cilvēkus. Tačutas,

iespējams, bija subjektīvs viedoklis.

Arhibīskaps Gailītis tika ievēlēts atkārtoti,

taču tikai ar vienas balss pārsvaru. Es zināju,

ka viņam ir grūtības, kaut arī ar mani viņš nekad

par tām netika runājis. Tomēr es viņu

sapratu — iespējams, šo sapratni varētu

nosaukt par "nonverbal".

Arhibīskaps Kārlis Gailītis, Henings Krāmers, Johanness

Baumans un arhibīskaps Arnolds Lūsis, atklājot Latvijas
evaņģēliski luteriskās Baznīcas Konsistorijas ēku M. Pils
ielā 4.
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Šajā Sinodē tika konkrēti spriests par

Latvijas Baznīcas Satversmes tālāku attīs-

tību —trimdas un Latvijas Satversmju tuvinā-

šanu. Arhibīskaps pēc Sinodes uzrakstīja

man vēstuli, kas bija datētaar 1992. gada 4.

maiju, izsakot dažas domas par trimdas

Baznīcas un Latvijas Baznīcas saitēm. Šīs

saites viņam bija īpaši svarīgas. Minētās

Sinodes ietvaros svinīgi tika atklāta tikko

atjaunotā Konsistorijas ēka M. Pils ielā, un

arhibīskaps Gailītis man uzticēja pārgriezt lenti

pie Konsistorijas ieejas — tādējādi pavērt

durvis ēkā, no kuras vajadzētu izplūst

pozitīviem impulsiem un labaigarīgai augsnei

Latvijas Baznīcas turpmākai attīstībai.

Šajā pašā 1992. gada 4. maija vēstulē

arhibīskaps Gailītis rakstīja par kopīgas darba

grupas nepieciešamību, kura tiktu veidota

nākotnē. Tikšanās tika nolikta uz 1992. gada

novembra beigām. Uz Ķīli es uzaicināju gan

Latvijas, gan trimdas Baznīcas pārstāvjus.

lerašanās dienā mani telefoniski sasniedza

vēsts no tālaika prāvesta Elmāra Ernsta

Rozīša. Viņš zvanīja no kādas stacijas Vācijā

un teica, ka Latvijā ir notikusi liela traģēdija —

arhibīskaps Kārlis Gailītis vairs nav starp

dzīvajiem. Tādējādi tikšanās Ķīlē kļuva par

Kārļa Gailīša — patiesi stipras personības

Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā —

piemiņas godināšanu.

Sēru dievkalpojums Rīgas Domā un

bēres noslēdza kopīgo darbuun kopīgo ceļu

ar vienu no stiprākajiem cilvēkiem un pārlie-

cinošākajiem kristiešiem Latvijā. Neviens

nezina, kā būtu risinājies turpmākais Kārļa

Gailīša dzīves ceļš, taču manā atmiņā par

arhibīskapu ir saglabājies daudz laba.

Uldis Saveļjevs,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītājs

Ieej sava Kunga

priekā!

(Svētruna arhibīskapa Kārļa Gailīša

izvadīšanas dievkalpojumā

1992. gada 1.decembrī Rīgas domā)

"Viņa Kungs sacīja tam: Labi, tugodīgais

un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār

mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. leej

savaKunga priekā."

(Mt. 25, 23)

Cilvēka fiziskā dzīve norit starp diviem

svarīgiem robežpunktiem — ienākšanu šajā

pasaulē un iziešanu. Dvēsele pārdzīvo garīgu

attīstību, līdz tā aiziet no šīs esamības

nākamajā. Kristīgajā pasaules uzskatā šis

noslēpums tiek atklāts dziļāk. Cilvēkam šajā

dzīvē ir jāizpilda noteikts uzdevums un tad,

aizejot no šīs pasaules, jāstājas Kristus priekšā,

lai atbildētu par to, kā viņš to ir izpildījis. Par

sastapšanos ar Kristu ieskatu dodarī šīsdienas

Svēto Rakstu Vārds.

Šodien, kaa izvadām arhibīskapu Kārli

Gailīti no šīs esamības nākamajā, mēs varam

būt droši, ka, izpildījis uzdoto, viņš stāv sava

Pestītāja priekšā.

Dievs bija lēmis, ka daudzusgadus esam

dzīvojuši kaimiņos. No bērnības atmiņām

atceros Kārli Gailīti rīta agrumā vingrojam pie



68

mājas ābeļdārzā. Jaunībā viņš daudz no-

darbojās arsportu un studēja. Viņš it kā vēlējās

pēc iespējas nopietnāk ieaugt šajā pasaulē un

izpildīt savu sūtību. Bet, lai toizdarītu, bija jābūt

stipram un izglītotam.

Pēc studiju beigšanas Lauksaimniecības

akadēmijā 1963. gadā Kārlis Gailītis aizgāja

strādāt uz laukiem. Varbūt viņš sajuta, ka

viņam jāietprom no pilsētas burzmas —tuvāk

dabas skaistumam, kas sevī nes Dieva

atklāsmi, lai tiktu skaidrībāpar tiem procesiem,

kas norisinās viņa dvēselē. Mēs varam tikai

mēģināt nojaust, ko šajos gados pārdzīvoja

aizgājējs. Šis laikposms beidzās ar savas

sūtības dziļāku nojausmu, saņemot norādi no

augšienes, kādā virzienā iet. Ir jāiet tālāk

garīgajos meklējumos, ir jāiet dziļumos.

Kārlis Gailītis, atgriezies Rīgā, kļuva par

Lutera draudzes locekli un ar mācītāja Viļa

Augstkalna pamudinājumu iestājās Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Teoloģijas

seminārā. Šajā laikā viņš pievērsās savas

sūtības izpratnei — kalpot Dievam, tautai un

līdzcilvēkiem.

No 1976. gada līdz pat liktenīgajai dienai

aizgājēju raksturo neatlaidīgs, apzinīgs darbs,

kas savienots ar iešanu garīgajos dziļumos.
Nebūdams ārišķīgs, viņš dziļi sevī nesa Dieva

atklāsmi. Aiz it kā paskarbās ārienes slēpās

dziļi jūtīga un labsirdīga dvēsele, kuru varbūt

ne katrs varēja pamanīt. Līdz pat pēdējam
brīdim arhibīskaps dzīvoja lielā vienkāršībā un

pieticībā, nekad necenšoties iegūt lētu

popularitāti, dzīves ērtības vai slavu.

Dzīvojot ar atziņu, ka reiz mūžībā būs

jādod atskaite par paveikto, Kārlis Gailītis bija

sasniedzis to robežšķirtni, aiz kuras atklājas

lietu patiesās vērtības. Viņš dzīvoja ar apziņu,

ka īstā piederība ir debesīs.

Arī par arhibīskapu viņš nekāroja būt,

apzinoties, cik grūts un atbildīgs ir šis amats.

Bet, kad 1989. gadā 14. Sinodēviņu ievēlēja,

viņš ar lielu apzinīgumu sāka pildīt šo amatu —

bez lepnības un augstprātības. Drīz arī

arhibīskaps tiek ievērots Pasaules luterāņu

federācijā, un viņu ievēl par šīs organizācijas

viceprezidentu.

Arhibīskaps bija savas tautas patriots. To

apliecināja viņa iestāšanāsLNNK, kas tajā laikā

bija drosmīgs solis un varējabūt liktenīgs. Tas

reizē bija arī politiski nozīmīgs solis, jo ar savu

rīcību viņš rādīja pareizo virzienu, kurā jāiet

citiem.

Kārlis Gailītis saglabāja lielu vienkāršību

un draudzību attiecībās ar visiem. Šajā laikā,

kas pārsvarā bija grūts, viņš saglabāja sevī

spēju nevienu neienīst. Viņš pats nebija

nevienam ienaidnieks. Viņš nevienu nekad

nevainoja. Sāpes un grūtumu viņš izcieta savā

dvēselē. To cilvēks spēj tikai tad, ja viņš ir

atradis savu sūtību un to apzināti pilda,

gatavojoties satikties ar Dievu.

Paša arhibīskapa sūtības izpratni varētu

raksturot šīsdienas Dieva Vārds. Atceros,

pirms daudziem gadiem, kad klausījos viņa

sprediķi par šo pašu perikopi, man atmiņā

palika arhibīskapa teiktais, ka mūžīgajā priekā

ieies tie, kas šo prieku visvairāk gaidījuši. Viņš
toreiz teica, ka tie būspārsteigti. Viņi taču nav

darījuši neko ārkārtēju, tikai veikuši savu

cilvēcisko pienākumu. Savas dzīves pie-
nākumu apzinīga pildīšana, gatavošanās
sastapties ar Pestītāju ir arhibīskapa mūža

pēdējais cēliens.
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Tagad viņš ir sastapies ar Dievu. Ar

diezgan lielu drošības sajūtu var teikt: kaut

arī arhibīskapa aiziešana mums ir bijusi

pēkšņa un negaidīta, aizgājējs satikās ar

Pestītāju sagatavojies. Saviem vistuvākajiem

cilvēkiem arhibīskaps atzinies, ka tieši pēdējā

laikā, ieejot altārī, viņš izjutis līdz šim

nepieredzētu un neparasti spēcīgu Dieva

klātbūtni.

Tagad, atskatoties pagātnē, domājams,

ka arhibīskaps piedzīvoja topašu, ko mācekļi,

kad tie redzēja Apskaidroto Kristu. Tā bija

Augstākās Pasaules zīme, ka darbs starp

piedzimšanu un nāvi ir padarīts.

Traģiskajā 22. novembra rītā arhi-

ieradās Konsistorijā, lai nokārtotu palikušās

lietas, un pēdējās vēstules darbiniekiem ir

uzrakstītas stundu pirms nāves. Pēc tamviņš

devās mājās, paēda brokastis un ar vārdiem:

"Tagad viss ir padarīts," — devās braucienā

pretī Mūžībai. 22. novembrī pīkst. 10 un 10

minūtēs, pildot savu pienākumu, arhibīskapa

Kārļa Gailīša dzīve šajā telpas un laika

dimensijā aprāvās. Viņš nostājās Kristus

priekšā, izpildījis savu dzīves lielo uzdevumu

līdz galam.

Jēzus uzrunā uzticamo Dieva kalpu:

"Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi

bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār

daudzumu. leej sava Kunga priekā."

bīskapam bija paredzēts vadīt Mirušo

piemiņas dienas dievkalpojumu Sabilē.

Nojautas vadīts, viņš no rīta pēdējo reizi

Arhibīskaps Jānis Vanagsiesvēta tēlnieka Jura Mauriņa
darināto pieminekli arhibīskapam Kārlim Gailītim Rīgas
Meža kapu Mācītājkalniņā.





Arhibīskapa

Kārļa Gailīša nozīmīgākie raksti,

runas un intervijas
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Vēstule mācītājam

Edgaram Ķiplokam

Sirsnīgs sveiciens!

Pateicos parTavu 22.02.1989. rakstīto

vēstuli un, lūdzu, atvaino, ka atbildu tik vēlu.

Turbija vainīga ganaizņemtība pirms Sinodes,

gan ari pēc tās. Šo neatbildētovēstuli visu laiku

mazliet jutu kā tādu parādu, un faktiski par tādu

īstu impulsu, kas mani "iekustināja" šai atbildes

vēstulei, kļuva tas, ka sarunā ar mācītāju A.

Kavaci uzzināju Tavu viedokli par pēdējiem

notikumiem mūsu Baznīcā Latvijā. Tātad šajā

vēstulē centīšos atbildēt uz Tavu jautājumu

vēstulē no 22. 02. — kā es kļuvu par mā-

cītāju? — ,kā arī izteikt savu viedokli par XIV

Latvijas Sinodi.

Esmu dzimis skolotāju ģimenē. Tiešu

reliģisku audzināšanu ģimenē neesmu guvis,

kaut ganatceros, ka tēvs man bērnībā stāstīja

no Jāņa evaņģēlija par tēmu "Gaisma spīd

tumsībā, bet tumsība to neuzņēma" un "Viņš

nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma", kā

arī to, ka tēvs reiz jau padomju laikā (t. i., pēc

kara) pastaigājoties mani ar māsu aizveda uz

Torņakalna (Lutera) baznīcu, kuras tuvumālīdz

šim laikam dzīvoju un parkuras mācītāju esmu

kļuvis. Tāpat arī tēvs kādu laiku, kad man bija

kādi 9—lo gadi (māsa gadu jaunāka), kopā

armums pirms gulētiešanas noskaitījaTēvreizi.

Tālāk jaunībā jau samēra agri (18—20 gadu

vecumā) bija zināma nosliece uz filozofiju,

vairāk patika lasīt grāmatas, kurās bija kāds

dziļāks saturs.

Sekulārās izglītības jomā mācījos un

1963. gadā pabeidzu Latvijas Lauksaim-

niecības Akadēmiju. Šajā laikā tiešu reliģisku

interešu nebija, tās aprobežojās ar"filozofisku"

spriedelēšanu ar draugiem un arī ar zināmu

interesi par Indijas jogiem un šo cilvēku

brīnumainajām spējām. Kaut gan, jāpiebilst,

bija nosliece uz dzīves pamatjautājumiem.

Zināms lūzums iestājas 1966. gadā, 30

gadu vecumā, kad atsākās mana pazīšanās

arkādu gados parmani krietni vecāku cilvēku

Aleksandru Neili, Austrālijā dzīvojošā glez-

notāja Kārļa Neiļa brāli, kurš kādā no manām

darba vietām bija bijis mans priekšnieks. Šis

cilvēks tajā laikābija ļoti aizrāvies ar dažādām

Indijas lietām(reliģiskā nozīmē), vēlākkļuva par

kristieti un tāds joprojām ir. Viņš mani vairāk

ievadīja šo jautājumu lokā, caur viņu vai caur

citiem viņam pazīstamiem es tiku pie šos

jautājumus (t.L, joga, budisms) apgaismojošas

literatūras un tādējādi iegāju šo garīgo

jautājumu lokā. Tas, es domāju, atbalsojas vēl

tagad, jo, kā zināms, Teoloģijas seminārā

esmu tagad vispārīgās salīdzināmās reliģijas

vēstures pasniedzējs. Tālākturpinot, šis pats

cilvēks, Aleksandrs Neilis, bija tas, kas mani

uzaicināja sākt apmeklēt Lutera baznīcu, lai

klausītos mācītāja Viļa Augstkalna sprediķus.

Tā pakāpeniski iesaistījos Lutera draudzes

dzīvē, līdz 1969. gadā, jau 33 gadu vecumā,

tiku tur iesvētīts. Dziedāju draudzes korī,

diezgan daudz sarunājos ar mācītāju Augst-

kalnu par teoloģiskiem jautājumiem. Kas

novirzīja uz izšķiršanos par teoloģisku izglītību?
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Daļēji, domāju, sajūta, ka varu ko vairāk par

vienīgi tikai darbošanos draudzē (t. i., kā

draudzes loceklis), arī neticība oficiālās

materiālistiskās ideoloģijas dogmām, vēlē-

šanās iet patstāvīgu ceļu, arī—to pilnīgi skaidri

atceros —, ka reliģija, darbība Baznīcā ir

vienīgā legālā cīņas forma, kā pretoties

materiālistiskās ideoloģijas ietekmei, kuru

sajutu kā naidīgu, sev nepieņemamu. Tādēļ —

protams, pēc pārdomām — 1971. gada

sākuma iestājos mūsu Baznīcas Teoloģijas

seminārā (toreiz Akadēmiskie Teoloģiskie

kursi). Vienlaikus tajā laikā strādāju Ogres

rajonā Lēdmanes pienotavā par sviesta

meistaru (līdz 1973. gada rudenim). 1973.

gada rudenī no darba pienotavā atgriežoties

Rīgā vairs, nemeklēju inženiertehnisku darbu

(jo paredzēju, ka tāds darbs varētu izrādīties

grūti savienojams ar studijām Teoloģijas

seminārā), bet aizgāju strādāt uz apvienību

"Aldaris" par limonādes noliktavas pārzini,

vienlaikus tur pats izpildot arī nepavisam ne

vieglo noliktavas strādnieka —krāvēja darbu.

Šajā darbā strādājot, man par manām

reliģiskajām interesēm(kaut arī par tāmzināja)

nepārmeta.

1976. gada 19. septembrī, kad jau biju

nokārtojis apmēram pusi eksāmenu Teoloģijas

seminārā, mani līdz arcitiem sešiemSemināra

studentiem Jāņa baznīcā arhibīskaps J.

Matulis Upsalas arhibīskapa Olafa Sundbija

klātbūtnēordinēja mācītāja palīga pakāpē, un,

šķiet, ar 1. oktobri es tiku norīkots par mācītāja

V. Augstkalna adjunktu Rīgas Luteradraudzē.

Pēc tam likteņagaita vaisagadīšanās bija tāda,

ka jau ļoti drīz, tikai kādu nedēļu pēc manas

norīkošanas par adjunktu, mācītājs Vilis

Augstkalns saslima ar sirds infarktu, un man

tūdaļ bija jāsāk patstāvīgi strādāt — pie tam

strādājot arī "maizes" darbā. Tas nebija viegls

laiks, un šī mana noslogotība paildzināja

manas studijas Seminārā, kuru pabeidzu tikai

1980. gadā, un tadtikuordinēts pilnā mācītāja

pakāpē (t. i., ar krustu). Līdz pat 1984. gadam

skaitījos tikai adjunkts, kaut arī bija tā, ka

pārsvarā visu šo laiku (no 1976. līdz 1984.

gadam) strādāju gandrīz patstāvīgi, jo mācītājs

V. Augstkalns šajos gados jau bija daudz

slimojis.

1981. gada janvārī aizgāju no "maizes"

darba un sāku strādāt Konsistorijā par

sekretāru, vēlākman piešķirot kanclera titulu.

Ko varu teikt? Tagad tikai to, ka esmu

izvēlējies īstoceļu, un kaut kas, vārdos pat īsti

nepasakāms, mani uz to ir iekšēji vadījis,

spiedis. Daudzkārt esmu pārdomājis savu

dzīves ceļu un varu teikt, ka detaļās, dažādos

savos atsevišķos darbos un izdarībās es

daudz ar ko esmu neapmierināts, daudz ko

šajās detaļās es sajūtu kā tieši grēcīgu savā

dzīvē, bet tas, ka man ir uzticēts Dieva Vārds

(to tālāk nest, sludināt), tā ir neapšaubāmi

lielākā vērtība, ieguvums manādzīvē. Tosajutu

tājau visu laiku tad,kad maniskolas un studiju

(Lauksaimniecības Akadēmija) biedri varbūt

grozīja galvas neizpratnē par to, kādēļ tādu

ceļu esmu izvēlējies. Tagad, kad attieksme

pret garīgajiem darbiniekiem pie mums stipri

izmainījusies (uz labo pusi), arī no viņiem

vairākiem esmu dzirdējis atziņu, ka esmu

izvēlējies pareizo ceļu.

Tagad par Sinodi. Tā kā es kā Kon-

sistorijas (iepriekšējās) loceklis vienlaikus biju

arī sinodālis, tad, tuvojoties Sinodei, man
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personīgi bija tikai viens mērķis — panākt to,

lai jau šajā Sinodē (nevis nākošajā, kā to bija

iecerējuši Cēsu prāvests J. Bērziņš un

mācītājs S. Sproģis) visi ordinētie un

strādājošie (t. i., ne pensionētie) mācītāji būtu

balsstiesīgi (tātad — lemt tiesīgi). Kādēļ J.

Bērziņš un S. Sproģis to negribēja? Tādēļ,

ka viņi juta, ka, balsojot visiem mācītājiem,

viņu pozīcijas būs apdraudētas. Kādēļ es un

arī daudzi citi šo visu mācītāju balsstiesīgumu

gribējām? Tādēļ, lai Sinodes gaitu kādiem

citiem ārējiem, pie Baznīcas nepiederošiem

spēkiem būtu neiespējami vai vismaz daudz

grūtāk vadīt. Jo ir liela starpība, vai sinodāļu

skaits ir 45—50 vai 90—100. Un tad, ja visi

mācītāji ir balsstiesīgi, tad — lai notiek, kas

notikdams, tad, kā saka, Sinoderādīs. Jāņem

vērā, ka pirms Sinodes mēs neviens nezi-

nājām tās iznākumu. Visu izšķīra katra

atsevišķā sinodāļa personīga izvēle un

balsošana, kuru neviens neietekmēja, un šo

izvēļu un balsošanas kopsumma. Kāda tā

būs, to, kā teicu, pirms Sinodes nezināja

neviens, tā bijaDieva rokā. Un vēl, lūdzu, ņem

vērā: bija divi ļoti svarīgi jautājumi, par kuriem

Sinodes darba gaitā balsoja vēl vecais

Sinodes sastāvs (t. i., līdz 50 locekļiem). Šie

jautājumi bija: 1) Sinodes darba prezidija

vēlēšanas; 2) balsošana par jautājumu, vai

pielaist arbalsstiesībām Sinodesdarbā visus

mācītājus vai ne. Kādi bija rezultāti? Arhi-

bīskaps Mesters Sinodes prezidijam izvirzīja

(kā pirmos kandidātus) prāvestus G. Zālīti,

J. Bērziņu (Daugavpils) un mācītājuS. Sproģi.
No grupas "Atdzimšana un atjaunošanās"

savukārt izvirzīja M. Plāti, J. Rubeni, K. Gailīti

un J. Dreiblatu. Ar balsu vairākumu Sinodes

vecais sastāvs prezidijā ievēlēja M. Plāti, K.

Gailīti un J. Rubeni. Kādēļ? Savukārt

jautājumā par visu mācītāju piedalīšanos

Sinodes vecais sastāvs ar 33 balsīm pret 14

nobalsoja par visu mācītāju piedalīšanos ar

balsstiesībām Sinodē. Atkal — kādēļ?

Acīmredzot iezīmējās kopējā tendence

virzienā uz pārmaiņām, uz jauno, kura tad

tālāk turpinājās, jau visiem mācītājiem balsojot

par arhibīskapu un Konsistorijas sastāvu. Tā

kā Sinodes rezultāts nav nekas cits kā

godīgas balsošanas rezultāts, kurā katrs

sinodālis varēja izteikt savu viedokli un to tā

arī darīja. Tādēļ lai nezūdās tagad tie, kam

šīs balsošanas rezultātā iznāca palikt

zaudētājos. Jāsaka, ka neviens cits to arī jau

nedara, izņemot J. Bērziņu (Cēsis) un S.

Sproģi, kuri ir kategoriskā opozīcijā Sinodē

notikušajam un cenšas iztēlot notikušo kā

Baznīcas aiziešanu neluteriskā un dogmatiski

nepareizā (nekristīgā) virzienā, kur šāda

aiziešana nekādā ziņā nenotiks. Uzskatu, ka

šajās viņu runās par iemeslu ir nevis kādi

principiāli teoloģiskās domstarpības pamatoti

iemesli, bet gan vienīgi viņu personīgā

aizvainotība par līdzšinējā vadošā stāvokļa

Baznīcā zaudējumu.

Tāds aptuveni ir mūsu pašreizējais

stāvoklis. Par sevi varu teikt, ka savu darbu

arhibīskapa postenī centīšos darīt godīgi,

ņemot vērā visu vajadzības. Viegli tas nebūs,

jo cilvēki ir dažādi, pretenzijas ir dažādas un

visām tām iztapt nav un nebūs iespējams.

Ar sveicienu un vēlot Dieva svētību,

K. Gailītis

24.05.1989.
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Bezdievjiem
nav miera

Aicinājums Latvijas
draudzēm

Mīļie draugi! Ir sācies jaunsposms Latvi-

jas evaņģēliski luteriskās Baznīcas dzīvē, ama-

ta pilnvaras saņēmusi jauna Baznīcas vadība.

Esot godprātīgiem, ir jāatzīst, ka Baznīcas paš-

reizējais stāvoklis ir smags.Viskonkrētāk tas iz-

paužas mācītāju trūkumā. Tomēr šis ir laiks,

kurā Dievs devis jaunas iespējas un aicina at-

jaunoties Kristū. Mūsu Baznīcas nākotneatka-

rīga no tā, cik lielā mērā katrs Baznīcas loceklis

sadzirdēs Dievaaicinājumu un atsauksies tam.

Radikāla atjaunotne skar arī mūsu Teo-

loģijas semināru. Tāpēc mēs vēršamies pie

mūsu draudžujauniešiem (vecumā līdz35 ga-

diem), kuri ir gatavi nopietni izšķirties par ga-

rīdznieka darbu, apzinoties atbildību un kristīgo

atbilstību, kādu šis amats prasa, atsaukties

mūsu aicinājumam. Esam paredzējuši arš. g.

1. jūniju uzsākt intensīvu pusgada palīgmācī-

tāju sagatavošanas kursu. lespējamiem reflek-

tantiem (ar pabeigtu vidējo izglītību) lūdzam līdz

20. maijam pieteikties pie Teoloģijas semināra

prorektora Jura Rubeņa. [..]

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps K. Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Konsistorija

1989. gada 19. aprf

("SvētdienasRits", 1989. gada30. aprīiī)

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskapa uzruna Latvijas Nacionālās

neatkarības kustības otrajā (ārkārtējā) kon-

gresā 1989. gada 28. maijāNacionālajā teātrī.

Gribu atgādināt vārdus no Bībeles, no

VecāsDerības, no pravieša Jesajas grāmatas

57. nodaļas. Šie vārdi ir uzrakstīti vairāknekā

700 gadus pirms Kristus dzimšanas, bet to

nozīme nav zudusi arī šodien:

"Jo tā saka tas Augstais un Varenais,

kas mūžīgi dzīvo, Viņa vārds ir Svētais: "Es

dzīvoju augšā un svētnīcā, un pie tiem, kam

sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu

garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi

sagrauztiem.

Es nerāšos mūžīgi un nedusmošos

vienumēr,jo manāpriekšā tad nonīktuikviens

garsun ikviena dvēsele, koEs radīju.

Es biju dusmīgs par tās (tas ir— tautas)

jaunomantkārību un piemeklēju tosodīdams,

pie kam Es dusmās paslēpos, kamēr tā gāja

savu pašizraudzito atkritējas ceļu.

Es redzēju gan tās ceļus, un tomērEs to

dziedināšu, to vadīšu un tai un it īpaši tās

cietējiem sniegšu kā atlīdzību apmierinājumu.

Pie tam Es kā lūpu augli radīšumieru —

mieru tālajiem un tuvajiem," saka tas Kungs,

"un Es tos dziedināšu.
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Bet bezdievji ir kā saviļņota jūra, kas nevar

rimt, bet kuras ūdeņi uzvanda dūņas un

dubļus."

"Bezdievjiem nav miera!" saka mans

Dievs." (Jes. 57,15-21)

LNNK ārkārtējo kongresu sveicu divu

iemeslu dēļ. Vispirms tādēļ, ka tas, ko savā

darbībā veic Nacionālās neatkarības kustība,

ir cieši saistīts ar latviešu tautasinteresēm, tās

nākotni, un es labi apzinos savu piederību

tautai. Šī apzināšanās nesatur citu tautu

noliegumu, tā ir vienīgi apliecinājums savai

tautai — tāpat kā saviem vecākiem, tuvā-

kajiem, piederīgajiem. Var teikt, ka mīlestība

uz savu tautu izriet no ceturtā baušļa — 'Tev

būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas

un tu ilgi dzīvo savā zemē".

Otrs iemesls, kas pamudina uz sveiciena

vārdiem, ir tas, ka latviešu tautas (kā arī

jebkuras citas tautas) tiesības pamatojas ne

tikai kādos cilvēku izdomātos un sastādītos

likumos, bet to saknes ir dzīves un cilvēku

attiecību pamatlikumi, kurus tagadējās

civilizācijas rītausmā savā atklāsmē ir devis

pats Dievs. Uz šo pamatlikumu īstenošanu ir

vērsta LNNK darbība. Tā, piemēram, varmā-

cīga neatkarības un pašnoteikšanās atņem-
šana, ko piedzīvoja arī latviešu tauta, ir neiz-

bēgami saistīta ar piektā likuma jeb baušļa—
'Tev nebūs nokaut", septītā — 'Tev nebūs

zagt" un devītā — 'Tev nebūs iekārot sava

tuvākā namu" pārkāpšanu. Tātad teir ko teikt

ne tikai politiķiem, bet arī Baznīcai, balstoties

tajās īstenībās, kas irmūsu pamats, t. i., Dieva

Vārdā, Svētajos Rakstos.

Tālākdomājot Baznīcai ir ko teikt arī par

to, kā ejams šis ceļš uz mūsu cerību piepil-

dījumu — neatkarīgu Latviju. Tas izriet arī no

pravieša Jesajas teiktā. Ko tur dzirdam?

Visupirms to, ka cilvēki, tautas— un tā tas

neapšaubāmi ir bijis arī latviešu tautas

vēsturē — aiziet kādos savos "pašizraudzītos

atkritēju ceļos". Dzirdam to, ka, ejot šajos ceļos

bez Dieva,-tauta (vai tautas) negūst mieru,

negūst saskanīgu, pilnvērtīgu dzīvi. Bez Dieva

dzīveun pasaule kļūst kā nemierpilna, saviļņota

jūra, kas uzvanda ienaida un grēka dūņas un

dubļus.
Mēs tagad bieži lietojam vārdu, kas

minēts ari pravieša Jesajas tekstā — vārdu

"miers". Blakus tam bieži lietojam arī citu

vārdu — "taisnība", līdz ar to atzīdami, ka

ilgotais miers bez taisnības, bez taisnīguma

nav sasniedzams. Tas vēl nav miers, kura

pamats ir tikai bailes no iznīcības ieroču

graujošāspēka. Pasaules politika pārāk daudz

ir tikusi veidota pēc principa, kuru pagājušā

gadsimta beigās ir izteicis mūsu tautas

dzejnieks Eduards Veidenbaums:"Virszemes

nav taisnības, dūreitik spēks, kas vārmākam

pāri dar', nosaukts tiek grēks." Mēs redzam,

ka šajā dūres spēka pasaulē par taisnības

mērauklu kļūst paklausība tam vai tiem, kam

pieder vara. Bet īstā taisnības mēraukla ir tā,

ko jau tūkstošiem gadu tālā senatnē savā

atklāsmē ir devis Dievs.

Ko tas nozīmē mums mūsu cerībā un

gaitā uz neatkarīgu Latviju? Vispirms to, ka

nācijas pašnoteikšanās tiesības balstāsDieva

dotātaisnībā, tātad nācijas pašnoteikšanās ir

taisnīgs mērķis. Tas savukārt nozīmē, ka uz

šo mērķi sekmīgi var iet un to sasniegt,

meklējot atbildes un risinājumus ne tikai

dažādos acumirklī aktuālos cilvēku izteiktos



77

viedokļos, bet — pār visām lietām— Dieva

taisnībā. Uz šo mērķi iet un to sasniegt mēs

varam ne kā bezdievji, bet vienīgi arDievu. Tas

viss cieši savstarpēji saistās: miers (līdz ar to

labums, labklājība) nav iespējams bez

taisnības; taisnībasavukārt nav iespējama bez

gudrības, gudras, taisnīgi jūtošas un domā-

jošas sirds. Bet par gudrību ir teikts, ka "tā

Kunga bijāšana ir visas gudrības iesākums"

(Ps. 111,10). Tādēļ vēlējums un lūgšana: lai

LNNK un Latvijas tautas ceļš būtu ne

nemierpilnais bezdievju ceļš, betgan gudrības,

taisnības un mieraceļš — ar Dievu.

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznicas

arhibīskaps

("Svētdienas Rīts", 1989. gada 11. jūnijā)

Ziemassvētkos:

Latvija ir Latvija

Ziemassvētku saruna ar Latvijas evaņ-

ģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapu Kārli

Gailīti

"Kojūsu dzīvē nozīmeZiemassvētki?"

"Uz šo jautājumu varētu atbildēt dažādā

nozīmē. Ja runā par to, ko Ziemassvētki

nozīmējuši dzīves laikā jebcauri dzīvei, tad es

esmu ar tiem saskāries kopš bērnības, tie ir

bijuši svētki, kuros mēs, tuvinieki, ģimenes

locekļi, vismaz pa lielākai daļai esam bijuši

kopā — visas paaudzes. Nešaubos, ka šie

svētki kā varbūtpaši nozīmīgātoe mūsu ģimenē

irpārgājuši ari uz topaaudzi, kas seko manējai.

Ja runā par to, kā es izjūtu Ziemas-

svētkus, tad — kā prieka un aizkustinājuma

brīdi, kura pamatizjūta ir tā, ka šajos svētkos

pie mums ienāk, mums pieskaras cita realitāte,

kuras priekšā mūsu rūpes, cīniņi un strīdi ir

niecība. Tad sajūti, ka šī cita realitāte ir daudz,

daudz nozīmīgāka par to mieru, kurā, ja ne

vienmēr, tad bieži vien esam ierauti."

"ZiemassvētKos parasts pārtraukt poli-

tiskās cīņas un kaut uz brīdi sniegt roku pre-

tiniekiem. Kojūs domājatparpolitisko situāciju

Latvijā šajos Ziemassvētkos?"

"Ziemassvētki, protams, ir nepiemērots

laiks tādām politiskās cīņas formām kā

demonstrācijas, piketēšana, streiki, vētraina
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parlamenta darbība. Taču Ziemassvētki

nenozīmē arī to, ka šajā laikā būtu jāatsakās

no saviem uzskatiem, savas pārliecības

konkrētajā politiskajā situācijā. Un Latvijas

politiskajā situācijā šajos Ziemassvētkos stāv

pretī divi nesavienojami, nesajaucami—kā eļļa

un ūdens — uzskati: viens— ka Latvija ir

PSRS vai Krievijas impērijas daļa, otrs — ka

Latvija ir Latvija. Ir jautājums šodien, 3. gadu
tūkstoša pēc Kristus dzimšanaspriekšvakarā:

vai Latvijai vienmēr būs jābūt kaut kam

pakļautai, vai latviešu tautai nekad nebūs

sava — bez pakļautības krieviem vai kādiem

citiem — valstiskuma? Šajā situācijā Latvijas

evaņģēliski luteriskā Baznīcaneaicinās latviešu

tautu uz samierināšanosarMaskavas virsvaru,

bet gan aicinās ticībā Dievam rast spēku

iekšējai, garīgai patstāvībai un mīlestībai uz

mūsu Tēvzemi Latviju."

"Ar ko, jūsuprāt, šie Ziemassvētki

raksturīgi mūsuBaznīcai?"

"Šie Ziemassvētki mūsu Baznīcai rakstu-

rīgi gan ar dažāmpraktiska rakstura grūtībām
svētku norises organizēšanā — svecītes,

dziesmu lapiņas —, kas izriet no pie mums

valdošajām ekonomiskajām grūtībām un

nekārtībām, gan ar to, ka arī mūsu Baznīcu

skar īpaši Vācijā izvērstā kampaņa par

palīdzību Padomju Savienībai— ar izejvielām

visbagātākajai, bet līdz totālai nabadzībai un

bada slieksnim mistiskas politikas rezultātā

novestai supervalstij. Vācu draudzes sūta

savas no labas sirds saziedotās dāvanas arī

mums, Latvijas luteriskās Baznīcas draudzēm,

un šo dāvanu sadalīšana rada tagad, pirms-
svētku laikā, krietni daudz uztraukuma un

papildu pienākumu.

Šie svētki raksturīgi ari ar mūsu draudžu

atjaunošanos—gan draudžu skaita ziņā, gan

jaunatnei ienākot draudžu dzīvē, gan ar visas

tautas mošanos. Bet vienlaikus mēs, latvieši,

arī redzam mūsuārkārtīgo atpalicību Baznīcas

dzīves organizētībā no kristīgas tradīcijas
valstīm. Tamir gansaimnieciski finansiāli, gan

absolūti nepietiekamas kristīgās izglītības
iemesli."

"Ka jūsu ģimenesvinēs Ziemassvētkus?"

"Svinēsim tā — Ziemassvētku svēt-

vakarā, 24. decembrī pīkst. 19, man jāvada

dievkalpojums Rīgas Domā. Pēc tam sapul-
cēsimies visi, kas esam, mājās pie eglītes.

Pirmajos Ziemassvētkos pīkst. 12 man atkal

jābūt Domā, un tūdaļ pēc tam kopā ar

dzīvesbiedri Dagniju dosimies uz Dārtas

baznīcu, kur pīkst. 18 atjaunotajai Vandzenes

(Dārtas) draudzei notiks pirmais dievkal-

pojums. Otrie svētki — 26. decembris,

domāju, man būs brīvdiena."

("Svētdienas Rīts", 1990. gada23. decembrī)
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Dieva svētību jaunajai

gaitai

"Dzenieties vispirms pēc Dieva valstības

un Viņa taisnības, tadjums visas šīs lietas taps

piemestas."

(Mt. 6,33)

"Svētdienas Rīts" uzsāk jaunu gaitu kā

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kristīgi

demokrātisks laikraksts. Ir piepildījies tas, kas

vēl samērā nesen diez vai šķita iespējams.

Kam mēs par šo notikumu varam pateikties?

Tiem cilvēkiem Tautas frontē un biļetena

"Atmoda" redakcijā, kas veicinājuši, lai

"Svētdienas Rīts" varētu atjaunot savu

iznākšanu vispirms kā "Atmodas" pielikums.

Tiem cilvēkiem, kas tā pirmos numurus ir

piepildījuši ar saturu. Beidzot, tiem cilvēkiem

mūsu Baznīcā, kas ir veikuši nepieciešamo,

lai savu tālāko gaitu tas varētu turpināt kā

mūsu Baznīcas izdevums.

Ko lai šai gaitai novēlam? Uzšo jautājumu

faktiski atbild mūsu Baznīcas laikraksta

apzīmējumā rakstītie vārdi — kristīgi demo-

krātisks. Tie ietver sevī divus lielus, augstas

vērtības pakāpes jēdzienus — "kristīgs" un

"tauta".Tātad "SvētdienasRīts" irtas ceļš, tas

kanāls, pa kuru — tā mēs ne tikai vēlamies,

bet arī aizlūdzam Dieva priekšā — kristīgām

vērtībām ir jāienāk mūsu tautā.

Mēs tagad dzīvojam ar lielu cerību

atjaunotnei un atdzimšanai. Šo atjaunotni un

atdzimšanu mēs — tauta — saistījām ar

cerībām atjaunot to, kas mūsu skaistajā

Latvijas zemē, dabā un arī pašā tautā ir

sagrauts un izpostīts iepriekšējos nejēdzīgās

un noziedzīgās saimniekošanas gadu des-

mitos. Bet iepriekšminētie Jēzus Kristus vārdi

mums atgādina kaut ko daudz nozīmīgāku

nekā tikai saimniecisko vai materiālās labklā-

jības atjaunotni, tie izsaka kaut ko tādu, bez

kā šī ārēji tvertā atjaunotne nemaz nav

iespējama. "Dzenieties vispirms pēc Dieva

valstības un Viņa taisnības, tad jumsvisas šīs

lietas (t. i., labklājība) tiks piemestas." Tātad,

lai nāktu ārējā sakārtotība, vispirms ir jābūt

iekšējai kārtībai. Tās, protams, savstarpēji

saistās, bet tomēr pirmā izrietno otrās.

Tādēļ ar pateicību sirdīpar to, ka Dievs ir

svētījis šo iesākumu un ļāvis tam notikt, mēs

ievadām "Svētdienas Rītu" jaunajā gaitā ar

lūgšanu Dievam, lai Viņš svētī šo gaitu un lai

mūsu Baznīcas laikraksts top par ceļu, kas

ved mūsutaututuvāk Dievam un viņa taisnībai,

lai baznīcas ēka, draudze ikvienā pilsētā un

ciemā top par sabiedriskās dzīves centru —

tā, kā tas ir kristīgajā sabiedrībā, tautās, kuru

saimē arī mēs tiecamies ieiet.

("Svētdienas Rīts", 1980. gada 23. jūlijā)
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Baznīca, nāciju

līdztiesība un

pašnoteikšanās
{Arhibīskapa K. Gailīša runa starptautiskajā

konferencē lautu pašnoteikšanās tiesības un

tautu līdztiesība" Rīgā, 1989. gada 21. augustā)

Pasaulē ir neskaitāmi daudz dažādu

organizāciju, un starp tām arī grūti pārskatāms

dažādo kristīgo draudžu daudzums, kuras

kopumā veidokristīgās konfesijas un tās savu-

kārt kristīgo Baznīcu, šo lielo, saskaņā ar Jāņa

evaņģēlija vārdiem, Kristus vīnakoku. Atšķirībā

no citām organizācijām un partijām Baznīcai

ir kāda liela priekšrocība — tās ideoloģiskais

pamats jeb programma, ti, Svētie Raksti,

Bībele, ir nemainīga ne tikai gadu simtu, bet

jau turpat divu gadu tūkstošu laikā. Šajā brīdī

mums tātadbūtu jācenšas izprast, ko, bals-

toties šajā Baznīcas ideoloģiskajā pamatā,

mēsvaram teikt par konferences nosaukumā

minētajiem, ne tikai mums šeit, betarī visā pa-

saulē daudzviet nozīmīgākajiem jautāju-

miem —nāciju līdztiesību un pašnoteikšanos.

Katrai tautai ir savas īpašās, nacionālās

vērtības — valoda, tautas dziesmas (mums,

latviešiem, dainas), dejas, raksti, tērpi, māksla,

arī saimniecība, ekonomika—, kas tās atšķir

no citām tautām.Bībele —šis kristīgās ticības

un Baznīcas pamats—kaut arī tulkotadaudzu

tautuvalodās, savā starpā ir visiem nemainīga,

tā neapšaubāmi ir vienano visnozīmīgākajām

vispārcilvēciskajām vērtībām. Ja, piemēram,

Jāņaevaņģēlijā ir vārdi: "Jo tik ļoti Dievs pasauli

mīlējis, ka Viņš savu vienpiedzimušo Dēlu

devis, lai ikviens, kas viņamtic, nepazustu, bet

iegūtu mūžīgo dzīvību," — tad šie vārdi runā

uz ikvienu cilvēku neatkarīgi no nacionālajām

atšķirībām. Jēzus Kristus, par kura nākšanu

šajos vārdos ir pausts, nāk nevis pie vienas

vai otras tautas, betViņš nākpie cilvēces. Pie

cilvēka. Šeit arī atklājas principiālā atšķirība

starp kristīgo skatījumu un marksisma ideologu

uzskatu, kas vislabprātāk operē ar jēdzienu

"masas", ar to acīmredzot saprotot pūli, kurā

personība zūd, vadāmu un manipulējamu.

Kristīgais (Kristus) skatījums turpretī ir ska-

tījums uz individualitāti un personību.

Tātad, secinot, ka Bībele—JēzusKristus

vārdos dāvātāDievaatklāsme, šīs nemainīgās,

nezūdošās, pāri visām paaudzēm pastāvošās

patiesības — tiek dota visiem un ikvienam

cilvēkam neatkarīgi no nacionālās piederības,

mēs pilnīgi droši varam teikt, ka šis Bībelē

ietvertais vispārcilvēcīgums kalpo kā nāciju

līdztiesības apliecinājums. To, piemēram,

atrodamari vienano kristīgās ticības lielākajiem

apustuļiem — Pāvila — vārdos Jaunajā Derī-

bā: "Dievs licis visām tautām celties no vienām

asinīm (t. i., no viena dzīvības pirmsākuma

avota) un dzīvot pa visu zemes virsu, un no-

spraudis laikus un robežas, kurtiem dzīvot."

Tātad kristīgā Baznīca neapšaubāmi

atbalsta nāciju līdztiesību.

Bet no šīs tēmas vienas puses neno-

vēršami izriet arī otra, t. i., tautu, nāciju paš-

noteikšanās. Nācijas jeb tautaslīdztiesīgas var

būt tikai pašnoteikšanās apstākļos, jeb citā-

di— līdztiesība var tikt realizēta tikai paš-

noteikšanās apstākļos. Līdztiesība zūd tad,
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kad kāda stiprāka nācija ar spēku un viltu

atņem pašnoteikšanās iespējas kādaiskaitliski

mazākai un vājākai nācijai. Diemžēl pasaules

politikā šādu gadījumu, kad no stiprāku nāciju

vai valstu puses ir tikusi atņemta pašnoteik-

šanāsun neatkarība vājākām nācijām un vals-

tīm, ir bijis daudz.

Tas tāpēc, ka pasaules politika nav vadīta

saskaņā ar kristīgās morāles principiem. Mēs

ikviens, jādomā, saprotam, kā novērtēt, pie-

mēram, tādu gadījumu, ja kādāno mūsu div-

istabu dzīvokļiem ienāktu bruņots vīrs un teik-

tu: 'Tu saspiedies, pārej vienā istabā, un es

dzīvošu otrā, un mēs abi turpmāk šajā mūsu

kopējā mājā dzīvosim līdztiesīgi." Cilvēku

savstarpējās attiecībās šāda rīcība nav

pieļaujama, tāir tiesājamaun sodāma, bet lielo

nāciju un valstu attiecībās pret mazajām tāda

rīcība nezin kāpēc tiek uzskatīta par normai

atbilstošu.

Tieši tādu rīcību no varenās Padomju

Savienībaspuses 1940.gadā piedzīvoja Baltijas

valstis, arī Latvijas tauta. Spriežot pēc mūsu

presē publicētajiem dažuRietumu demokrātijas

valstu korespondentu sacerējumu atrefe-

rējumiem, arī viņi Baltijas valstu gadījumā esot

it kā izteikušies paršādu lielas valsts vardarbībā

pret mazu valsti balstītu "līdztiesības" izpratni.

Izskaidrojums acīmredzot irtas, ka viņu tautas

šāda veida"līdztiesību" nav piedzīvojušas. Mēs

protestējam pret viedokli, ka tā ir pati par sevi

saprotama lieta, ka Baltijas valstīm ir jābūt

iekļautām Padomju Savienībā— šajā lielajā

Austrumu impērijā.

Acīmredzot pamatojoties uz to, ka kris-

tīgās Baznīcas ideoloģiskais pamats —

Bībele— ir vienotsvisiem, kristietībai dažkārt

pārmet kosmopolītismu. Jā, patiešām —

Bībele ir tautas vienojoša, bet mēs visā

Baznīcas vēsturēnekur neredzam, ka tā būtu

bijusi tautas iznīcinoša vai sapludinoša. īpaši

tas sakāms par pēcreformācijas laiku, kad

Bībele tika pārtulkota daudzās nacionālajās

valodās.Tā vienmēr ir valodas un nacionālās

kultūras attīstītāja un nostiprinātāja. Jebkurā

vietā, kurvien ir tautas Baznīca un Dieva Vārda

pasludināšana tautas valodā, tie arī šodien

darbojas kā ļoti spēcīgi nacionālo identitāti

nostiprinoši faktori. Tas pilnā mērā attiecas arī

uz latviešu tautas un Latvijas luteriskās

Baznīcas attiecībām.

Ja īsumā pieminam šo sakarību —

Baznīca, nāciju līdztiesība un nāciju pašno-
teikšanās — praktiskās izpausmes, tad

pasaules notikumostās ir redzamas tādu lielu,

visu pasauli aptverošu Baznīcu organizāciju kā

Vispasaules Baznīcu Padome un Kristīgā

MieraKonference atbalstā nacionālās atbrīvo-

šanās kustībām un cīņām Dienvidāfrikā un

Vidusamerikā. Mans jautājums šīm organi-

zācijām un starptautiskajai sabiedrībai: vai

Baltijas tautu neatkarības kustības ir mazāk

nozīmīgas?

Mēs zinām, ka Vispasaules Baznīcu

Padome savā pēdējā asamblejā Vankūverā

pieņēma lēmumu par t. s. koncilārā procesa

virzīšanu un attīstīšanu pasaulē. Šis process

sevī ietver trīs ne ūkai Baznīcai, bet visas

cilvēces pastāvēšanai nepieciešamās lietas:

mieru, taisnīgumu un radības (t. i., dabas)

saglabāšanu jeb radības vienību.

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca kā

Vispasaules Baznīcu Padomes locekle šo

procesu nešaubīgi atbalsta un atbalsta
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jautājumā, kas mūs, Latvijā un Baltijā dzīvo-

jošos, vistiešāk skar, proti, par Baltijas tautu,

Latvijas tautas pašnoteikšanās tiesību un

nevis impēriska pārspēka diktātā, bet

taisnīgumā, t. i., tautu līdztiesībā, balstītu

realizāciju.
Valsts likumdošanā par reliģiskajām

organizācijām tiek lietoti vārdi, ka baznīcas,

draudzes kalpo, kā tur teikts, "reliģisko

vajadzību apmierināšanai". Pie mūsu tautas

reliģiskajām vajadzībām jebreliģiskās nepie-
ciešamības pieder ne tikai korāļu dzie-

dāšana, lūgšana un Dieva Vārda lasīšana,
bet arī šajā Dieva Vārdā izteikto mūžīgo

taisnīguma principu, arī tautu līdztiesības un

vienlaikus pašnoteikšanās tiesīburealizācija
tās tautas, kurai mums uzticēts kalpot, —

Latvijas tautas—dzīvē.

Tādēļ Latvijas evaņģēliski luteriskā

Baznīca atbalsta uz Latvijas tautas pašno-
teikšanos un neatkarību virzīto pilsoņu ko-

miteju darbību. Uzaicinu vienā no rezolūcijām
griezties pie Vispasaules Baznīcu Padomesar

aicinājumu ņemt vērā, ka nacionālās neat-

karības kustības Baltijā, tajā skaitā Latvijā, nav

kustības tikai ar tīri politiskām prasībām vien,
bet tās irarī kustības par mūžseno, Baznīcas

ideoloģiskajā pamatā uzsvērto taisnīguma
principu realizāciju šo tautu,arī Latvijas tautas,
dzīvē.

("Svētdienas Rīts", 1989.gada3. septembrī)

Arhibīskapa Kārļa Gailīša

svētruna

introdukcijas dievkalpojumā Rīgas

Domā 1989. gada 3. septembrī

"Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam

un ticiet man! Mana Tēva namā ir daudz

mājokļu."

(Jņ. 14,1-2)

Šajā Jāņaevaņģēlija fragmentā ir tikai trīs

teikumi un arī trīs atsevišķas, satura ziņā
norobežotas un vienlaikus savstarpēji saistītas

daļas. Kautšievārdi teikti sen, pēckristus ēras

pašā sākumā, tie ir tikpat aktuāli toreiz un arī

tagad. Šie vārdiuzrunācilvēku arī šajā situācijā,

tagadējā esamībā, t.L, "ManaTēva namā".

Šo pašreizējo šīs pasaules situāciju izsaka

vārdi: "Jūsu sirdis lai neizbīstas!" Tasir uzmun-

drinājums, drošinājums, bet netieši tas brīdina,

ka mums ir parko bīties, ir kaut kas tāds, kas

šeit dzīvojošo, šeit sevi apzinošos cilvēku vai

pat dzīvību apdraud, un šos draudus, ciešanu

un iznīcības drauduscilvēks izjūt bailēs.

Baiļu iemesli pasaulē pastāv, tozināja un

izjuta tālaika cilvēki, to zinām un izjūtam arī

mēs. To zināja un izjuta arī Jēzus Kristus. Lai

atceramies Ģetzemanes dārzu.Ir teikts, ka tur

Viņš "nāves baiļu pārņemts, Dievu pielūdza jo
karsti". (Lk. 22,44) Bet Jēzus Kristus redz arī

kaut ko lielāku, nozīmīgāku par to, kas iedveš

bailes. Tādēļ skan Viņa drosmi iedvesmojošie
vārdi: "Jūsu sirdis lai neizbīstas!"
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Kas ir šis bailes pārspējošais? Teatklājas

virziens augšup, tas, ka cilvēka drošības avots

nav meklējams šeit, šajā esamības plāksnē,

bettas ir rodamstur — "ticiet Dievamun ticiet

man". Tātad ticiba, "paļāvība uz to, kas

cerams, pārliecība par neredzamām lietām"

(Ebr. 11,1) irsaite, kas mūs šeit, apdraudētībā

mītošos, vieno ar esamību virs mums un pār

mums, citiem vārdiemsakot, arDieva valstību,

ar Dievu pašu, kurā ir atrodams šajā pasaulē

esošo baiļu iemeslus pārspējošs spēks un

drošība. Spēka un drošības avots šeit un arī

gaitā, kurā mēs ejam Dieva vadīti, ir drošības

vieta — 'Tēva nams"— "mana Tēva namā ir

daudz mājokļu".

Ko šie vārdi izsaka? Vispirms uzsveram

vārdu "daudz". Vietas te daudz, daudziem,

visiem, neskaitāmiem pietiek. Jo visaptvertību

izsaka Jēzus vārdi: 'Tadtie nāks no rītiem un

vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un

sēdēs pie galda Dieva valstībā, "(Lk. 13,29)—

vai ari Jņ. atkl 7, 9: "Pēc tam es redzēju, un

raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens neva-

rēja, — no visām tautām, ciltim, tautībām un

valodām stāvēja goda krēsla priekšā."

Bet bez šīs daudzuma nozīmes —

visaptvertības tur ir arī vēl cita nozīme, proti,

daudzveidības, dažādības nozīme. Mājokļu

Tēva namāir ne tikai daudz, bet tie irarī dažādi.

No kā tas izriet? No dvēseļu dažādības. Tās

dažādībā un daudzveidībā ir radījis pats

Dievs — dzīvo dvēseļu radītājs un veidotājs.

Saka, ka visā dabā, visā esamībā ir spēkā

absolūtās nevienādības likums: pat lapas,

kuras izplaukst neskaitāmas, dzīvo, elpo un

novīst, un nav divu absolūti vienādu.

Dažādības un daudzveidības likums tāpat

ir spēkā arī dvēseliskās, garīgās esamības

plāksnē. Kas ir tas, ko mēs katrs sevī nesam,

kas mūsos katrā ir nozīmīgākais un arī

vērtīgākais? Un kas — nevērtīgākais? Dvēseļu
daudzveidība neapšaubāmi un reāli izpaužas

arī šeit, šajā dzīvē, — tā, kā to, piemēram,

izsaka evaņģēlija vārdi: "Nosirds pilnības mute

runā" vai "Kur ir jūsu manta, tur ir (vai būs)

jūsu sirds". Bet, tā kā Jēzus Kristus Lūkas

evaņģēlijā runā par to, ka šī nākamā, Dieva

valstība, šie mājokļi Tēva namā ir ne tikai tie,

kas nāks pēc un aiz šīs tagadējās esamības,

Viņš saka —"Dieva valstība jūsos", t.L, cilvēks

jau tagad nes sevī vismaz kādu daļu no Dieva

valstības satura. Tam, kas mums ir dārgākais,

svētākais, būtiski nozīmīgākais šeit, —tam ir

kāds turpinājums tur — nākamajā valstībā.

Savu daudzveidīgo dvēseli, tās saturu

cilvēks izpauž jau šeit, šajā dzīvē, un tikai un

vienīgi caur dvēseli cilvēks vienojas ar

nākamo— Dieva valstību, un šis vienojums ir

reāls jau tagad. Artoes gribu teikt, ka atbilstoši

savas dvēseles saturam ne tikai atsevišķs

cilvēks, bet arī cilvēku kopība veido savu

apkārtni, savu šis zemes mājokli.

Kā mūsu latviešu tauta ir centusies

izveidot savu dzimteni— Latviju? Kas ir mūsu

dvēselēs, ko mēs nesam sevī? Ja mēs

ieskatāmies tautudzīvesveidā un tradīcijās, tad

mēs pamanām, ka dažādu tautu dvēseles

dažādi, atšķirīgi un daudzveidigi rod savu

izpausmi šajā pasaulē. Vienam pietiek ar

nātrēm un dadžiem loga priekšā, citam — tur

jābūt puķu dobei.

Diemžēl pasaulē pastāv daudzspēku un

faktoru, kas neļauj katrai tautai iet tās

patstāvīgo, varētu teikt, iekšējās nepie-
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ciešamības ceļu. To piedzīvojam arī mēs.

Pasaulei un tautai joprojām pastāv iznīcības

draudi, šiebailes radošie iemesli.Tāpēc Jēzus

Kristus redz nepieciešamību teikt saviem

mācekļiem drošinājuma vārdus: "Jūsu sirdis

lai neizbīstas!"

Mums tiek draudēts: ja iesim ne tādu

ceļu, kādu mums grib uzspiest tā vara, kura

sevi ir iecēlusi Dieva vietā, tad mēs, Baltijas

tautas, varot zaudēt savu dzīvotspēju. Kā

zaudēt? Acīmredzot tādā pašā ceļā, kā šī

dzīvotspēja iepriekšējos gadu desmitos—un

arī simtos—jau ir tikusi ja ne pilnīgi nomākta,

tad katrā ziņā ar lieliem panākumiem mazināta.

To var izdarīt. Tas šajā pasaulē, kurā valda

rupjš spēks un klaji meli, kas tiek pasludināti

par vissvētāko patiesību, nav nekas jauns.
Cilvēce arī Jēzu Kristu šādā pašā varmācības

un melu ceļā veda līdz krusta nāvei. Visvarenā

lielvara var mums šeit, šajā pasaulē, atņemt
gan dzīvotspēju — dzīvību, gan arī Latviju,
mūsu šīszemes mājokli. Bet ir kaut kas, ko tā

izdarīt nevar. Tā nevar mums atņemt Latviju,
kas mīt mūsu sirdīs, kas ir mūsu dvēseļu
saturs. Tai ir tālākejošs, šīs pasaules varai

neapturams un nekontrolējams spēks. Tovar

noslāpēt, izdzēst šeit, virs zemes, bet tākrustā

sistā Kristus augšāmcelšanās spēkā atdzims

tur—mūsunākamajā, debesu mājoklī—Tēva
namā.Aizejot no šejienes, mēs to paņemsim

līdzi.

Beidzot — ir jāņem vērā, ka bez šīs

iespējamās fiziskās iznīcības briesmām pastāv
vēl kādas citas, daudz lielākas un apdrau-
došākas: ļaunā spēks, kam ir liela vara šajā
pasaulē, mūs var pakāpeniski, it kā nemanāmi

padarīt par mankurtiem, t i., darīt mūs par

tādiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši visno-

zīmīgāko, to, kas mūs darapar cilvēka vārda

cienīgiem, — dvēselisko, garīgo patstāvību.

Mankurtu debesiskļūst zemas—aiz tām var,

runājot mūsu dzejnieka Skalbes vārdiem,

"karoti aizbāzt". Tās ir briesmas, no kurām

brīdina Jēzus Kristus: "Jums, saviem drau-

giem, essaku: nebīstietiesno tiem, kas nonāvē

miesu un pēc tam vairs nespēj neko darīt.

Es jums teikšu, no kā jums būs bīties:

bīstieties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc
tam iemest ellē."

Vai ir kāds spēks, kas no šīm nesa-

mērojami lielākajām briesmām var pasargāt?
Ir. Lūk, ko mums šodien saka Jēzus Kristus,

pat zinot šīs — vislielākās briesmas: "Jūsu

sirdis lai neizbīstas — ticiet Dievam un ticiet

man!" Šajā ticības sargājošajā spēkā lai

pastāvam.

Āmen.

(Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

kalendārs 1990. gadam, 172. — 174. lpp.)
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Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas Latvijā un Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas

trimdā

kopīgā deklarācija

1. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

deklarē, ka kopš otrā pasaules kara Latvijas

evaņģēliski luteriskā Baznīca trimdā ir godīgi

un pareizi apgaismojusi Baznīcas un tautas

stāvokli okupētajā Latvijā un pasaules priekšā

aizstāvējusi to patiesās intereses.

2. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

trimdā apsveic arhibīskapu Kārli Gailīti un jauno

Konsistoriju un atzīst, ka šī pašas Baznīcas

demokrātiski ievēlētā vadība var juridiski un

morāli pārstāvēt Latvijas Baznīcas un tautas

patiesās intereses.

Arhibīskaps Arnolds Lūsis un arhibīskaps Kārlis Gailītis.

3. Abas Baznīcas — trimdā un Lat-

vijā— apstiprina, ka to īpašā misija ir

pasludināt evaņģēliju latviešu tautai un ka tās

abas ciešā sadarbībā— ar Dieva palīgu —

katra kalpo tai dotajā iespēju lokā.

Latvijas ev. lut. Baznīcas arhibīskaps

trimdā

Arnolds Lūsis

Latvijas ev. lut. Baznīcas arhibīskaps

Kārlis Gailītis

1989. gada 3. septembrī

("Svētdienas Rīts". 1989. gada 17. septembri)
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Zviedrijas un Latvijas
Baznīcu kopīgā

deklarācija

Mūsu draudžu attiecību veidošana un

apmaiņa starp Zviedrijas un Latvijas cv. lut.

Baznīcām.

Lai stiprinātu mūsu kopīgo kristīgo

ticību un veicinātu mīlestību un draudzību

starp mūsu draudzēm un tautām, šodien

esam vienojušies, ka mūsu Baznīcu draudzes

var dibināt māsu draudžu attiecības. Uz-

ņemoties šāda veida attiecības, ieteicam

sekot ieteikumiem, par kuriem kopīgi vie-

nosies mūsu Baznīcas.

Mēs lūdzam mūsu Kungu, lai Viņš ar šo

pasākumu bagātīgi svētītu mūsudraudzes un

draudžu locekļus.

Bertils Verkstrēms, arhibīskaps

Upsalā, 1989. gada2. novembrī

Kārlis Gailītis, arhibīskaps

Arhibīskaps Kārlis Gailītis un arhibīskaps Bertils

Verkstrēms.
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Visilgākā prombūtne

Sakarā ar darbu Latvijas evaņģēliski

luteriskajā Baznīcā ārzemēs esmu bijis

vairākkārt, taču visilgāk būt prom no Dzim-

tenes iznāca šogad — no Rīgas izbraucu28.

septembrī, betatgriezos 10. novembrī.Šī ilgā

prombūtne bija saistīta ar četru nedēļu ilgiem

angļu valodas kursiem Londonā un mūsu

Baznīcas delegācijas viesošanosZviedrijā pēc

arhibīskapa Bertila Verkstrēma ielūguma. Par

kursiem, kas notika kādā no Londonas angļu
valodas skolām, maksāja Pasaules luterāņu

federācija. Novembrī šajos pat kursos mācījās

mācītāja Sarmīte Fišere. Kursu dalībnieki bija

no dažādāmEiropas, TuvoAustrumuun Āzijas
zemēm, visvairāk jauni cilvēki no Itālijas un

Japānas. Tikai retais no viņiem bija saistīts ar

darbu Baznīcā. Londonā dzīvoju interna-

cionālajā luterāņu studentu centrā, kurā

pulcējās studenti no dažādām zemēm, bet,

šķiet, pārsvarā no Āfrikas.

Manaatrašanās Anglijā bija saistīta ne

tikai ar valodas kursu apmeklēšanu. lepriekš

zinādams, "ka visu oktobri būšu Londonā,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas trimdā

prāvests Ringolds Mužiks katrā nedēļas

nogalē bija ieplānojis man Anglijas latviešu

draudžu apmeklējumus. Tā 7. oktobra rītā no

Londonas ar vilcienu braucu uz Lestēru (Le-

icester), kur stacijā mani sagaidīja turienes

latviešu draudžu mācītājs Juris Jurģis. Todien

piedalījos dievkalpojumos Korbijas un Lestēras

latviešu draudzēs, kā arī latviešu īpašumā
"Straumēnos".Savukārt pēc nedēļas man bija

vistālākais ceļojums uz Skotijas pierobežu,

Kārlailas pilsētu, kuras anglikāņu draudzes

dievnamā savu mājvietu ir atradusi Skotijas
latviešu luterāņu draudze. Šajā dienā— 14.

oktobrī — šī draudze atzīmēja ievērojamu

jubileju — četrdesmito gadadienu kopš

draudzes dibināšanas, tādēļ uz Kārlailu kopā

ar mani devās arī prāvests Ringolds Mužiks

ar dzīvesbiedri. Uz jubilejas dievkalpojumu bija
ieradušies arī daudz ļaužu no anglikāņu

draudzes, kā ari šīs draudzes mācītājs,

Kārlailas pilsētas mērs un šīs pilsētas pārstāvis

parlamentā. Dievkalpojuma kulminācija bija

kopējs dievgalds, pie kura vienojās gan

luterāņu, gan anglikāņu draudzes locekļi un

garīdznieki, tādējādi apliecinot, ka 1938.gadā

starp mūsu Baznīcām noslēgtā interkomūnija

ir dzīva un darbojas. Nākamajā dienākopā ar

Skotijas, Bredfordas un Līdsas latviešu

luterisko draudžu mācītāju Aldoni Putci

piedalījos dievkalpojumos divāsdraudzēs.

Ar prāvestu Ringoldu Mužiku kalpojām

arī latviešu īpašumā Rolfentā un Londonas

latviešu draudzē.

Visās šajās draudzēs Anglijas latvieši

mani uzņēma ar vislielāko sirsnību. Jāatzīmē

labi nostādītaisun organizētais draudžu darbs

un labā sadarbība ar anglikāņu Baznīcu. Šo

latviešu draudžu apmeklējumu īpatnība vēl bija

arī tā, ka es acīmredzot biju pirmais mācītājs

no Latvijas, kas šādi apmeklēja Anglijas
latviešu draudzes.
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Pēdējā sestdienā pirms prombraukšanas

no Londonas luterāņu internacionālajā

studentu centrā notika Anglijas luterāņu

gadskārtējā sanāksme, kurā arī es biju

uzaicināts piedalīties. Bet svētdien notika

dievkalpojums Londonas dāņu luterāņu

baznīcā, kur draudzes mācītājs apliecināja

simpātijas Baltijas tautām un aizlūdza par

taisnīgu mūsu neatkarības centienu atri-

sinājumu.

Manas atrašanās laikā Londonā īpaši

jāizceļ viena diena— 25. oktobris, kad kopā

ar prāvestu Ringoldu Mužiku bijām uzaicināti

piedalīties Anglijas anglikāņu bīskapu sa-

nāksmē, kas notika anglikāņu Baznīcas

vēsturiskajā centrā — Lambetas pilī —

Londonā. Rīta stundā pirms sanāksmes mūs

pieņēma Kenterberijas arhibīskaps Roberts

Ransijs, tādējādi apliecinot tās saites, kas

vieno mūsu Baznīcas. Pēc šīs pieņemšanas

mēs kopā ar anglikāņu bīskapiem pieda-

lījāmies dievkalpojumā, kurā SvētoSakramen-

tu konsekrēja un izdalīja Kenterberijas arhi-

bīskaps ar asistentiem. Sanāksmē galvenais
jautājums bija Kenterberijas arhibīskapa

stāstījums par viņa neseno Vatikāna apmek-

lējumu un tikšanos ar pāvestu Jāni Pāvilu 11.

Šajā tikšanās reizē tapušais abu Baznīcu galvu
kopējais paziņojums ievietots šajā "Svētdienas

Rīta" numurā.

Tad — lidojums "British Airways" lidma-

šīnā no Londonas uzStokholmu. TurArlandas

lidostā mani sagaidīja laipnā Zviedrijas
Baznīcas ārlietu daļas darbiniece Birgita
Handoga, kā arī latviešu luterāņi — prāvests

Leons Čuibe un mācītājs Juris Ozoliņš. Par

Zviedrijas apmeklējumu jau sīki stāstīts

iepriekšējā "Svētdienas Rīta" numurā. Varu

tikai piebilst, ka tas bija apmeklējums ar lielu

perspektīvu nākotnē. Zviedrijas Baznīcas

vadošajos darbiniekos jūt lielu vēlēšanos

sadarboties ar Latvijas evaņģēliski luterisko

Baznīcu. Viņi vēlasmums palīdzēt. To izjutām

ik uz soļa. Kādā no Zviedrijas pilsētām, kur

bijām, — Kalmārā ir pat nodibinājusies īpaša

biedrība palīdzībai Latvijai. Zviedri jūtas it kā

pārsteigti, ka robežas, kas mūs tik ilgu laiku

šķīrušas, pēkšņi pavērušās. Atdzimusi

atskārsme, ka mēs taču esam kaimiņi. Lai

jūra no jauna mūsvieno.

Zviedrijā, protams, pārsteidza draudžu

dzīves ļoti labā iekārtotība, kas rāda, kādu

dzīves līmeni var sasniegt valsts, tauta, ja

lielākā daļa tās nacionālā ienākuma aiziet

cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanai, nevis

militārismam. Pārsteidza arī, cik labi zviedri prot

izmantot vecāsēkas. Tā, piemēram, Zviedrijas

arhibīskapa darbatelpas ir moderni iekārtotas

kādreizējos Baznīcas centra zirgu staļļos.

Norčēpingas un tās apkārtnes draudžu cen-

tra (kas atbilstu aptuveni mūsu prāvesta

iecirknim) nams tāpat ir moderni iekārtots

vairākstāvu ēkā, kur kādreiz bijusi labības

noliktava.

Mājupceļā, izejot naktī uzkuģa "Finlandia"

klāja, radās neatkārtojama sajūta — šī pelēkā

jūra ir mūsujūra, kas apskalo krastus, kur jau

gadu tūkstošiem mītapBaltijas jūru dzīvojošas

tautas.

Un beidzot— lidojot no Londonas uz

Stokholmu, lasīju interesantu rakstu angļu

valodā avīzē "The Inendependence": "Eiropa

2000. gadā". Pie šī raksta bija ievietota arī

prognozējamā tā laika Eiropas karte. Tajā
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Igaunija, Latvija un Lietuva bija ārpus Padomju

Savienības un kopā ar Poliju, Čehoslovākiju

un Ungāriju apzīmētas kā "Associated Mem-

bers ofEurope Communion". Lai Dievs dod,

ka tas piepildītos! Rakstā minētsari parBaltijas

valstu iespējami strauju ekonomikas attīstību,

kas varētu notikt ar Skandināvijas valstu

palīdzību. Šajā Baltijas un Skandināvijas

tuvināšanās procesā savu ieguldījumu jādod

arī Latvijas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai

pirmkārt jau ar māsu draudžu attiecību

uzsākšanu un attīstīšanu starp Latvijas un

Zviedrijas evaņģēliski luteriskajām Baznīcu

draudzēm.

("Svētdienas Rīts", 1989. gada 10. decembri)

Īstenības stunda

"Tadman parādījās manā nakts redzē-

jumā pēkšņiceturtais zvērs, tas bija briesmīgs

un bīstams, un ārkārtīgi stiprs; tam bija lieli un

varenidzelzs zobi, kā arī nagi no vara, tasaprija

un iznīcināja visu, un, kas atlika, to tas samina

ar kājām; tas bija pavisam citāds nekā visi

pārējie zvēri...

...
es redzēju, kā debess padebešos nāca

kāds kā Cilvēka Dēls savā izskatā...

Viņam tika piešķirta vara, godība un

valdīšana...

...viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti

neviens nekad nevar iznīcināt.

Tades... prasīju izskaidrojumu visam tam.

... man atbildēja...: "Četri lielie zvēri irčetri

ķēniņi, kas celsies virs zemes. Bet Visaugstā

svētie pārņems valdīšanuun topaturēs mūžīgi,

pat mūžu mūžos."

(Dan. 7,7; 13-14; 16-18)

Par laiku, kurā dzīvojam, varam teikt —

tas rit, nesot straujas, brīžam negaidītas

pārmaiņas. Vēl pavisam nesen, tikai pirms trim

gadiem, iesākot 1987. gadu, daudziem—tajā

skaitā ari nereti Baznīcu vadītājiem — šķita:

nekas cits neatliek, kā vien demonstrēt savu

goddevību un padevību pastāvošajai varai,

pievienoties lozungiem "SlavaPSKP!". Tas bija
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melu laiks, melu stunda. Tagad situācija ir

radikāli mainījusies. Mēs stāvam 1990. gada

iesākumā. Ko tas mums nesīs?

Ar vārdu "mums" domāju ne tikai luteris-

kajai Baznīcai piederīgos, bet visus latviešus

un visus dažādu tautību Latvijas iedzīvotājus,

kuru dzimtene ir Latvija, nevis PSRS un kam

dārga ir Latvijas brīvības un neatkarībasatjau-
nošana.

Kopš brīnumaināun pārsteidzošā 1987.

gada 14.jūnija mēs esam izgājuši cauri himnas

"Dievs, svētī Latviju!" un sarkanbaltsarkanā

karoga atkal godā celšanas laikam, lielo tautas

manifestāciju laikam. Bet nu ir jāiet tālāk, un

šis tālākiešanas laiks — tuvāk virsotnei! —

domāju, būs grūtāks, saspringtāks, tas prasīs

vairāk konkrēta darba, cīņas un gara spēka.
Mēs nevaram šo tālākiešanuvilkt garumā, mēs

nedrīkstam nokavēt īstenības stundu.

Neraugoties uz viedokļu un partiju
dažādību, aicinu šim mērķim — Latvijas
neatkarībai — būt vienotus pilnīgi visus, kas

šodien saskata to kā pašu nozīmīgāko mūsu

dzimtenes Latvijas un mūsu tautas dzīvē!

Pavisam nesen no visai augstas tribīnes

tika teikts, ka PSRS ir veidojusies ne tikai

pēdējo — mazliet vairāk nekā 70 gadu laikā,
bet tās veidošanās ir noritējusi vairāku

gadsimtu laikā, Krievijas valstij "ņemot savā

paspārnē" citas tautas. Līdz ar to tika

apliecināta saite, kas vieno carisko Krieviju —

Romanovu impēriju, par kuru mums vēsturē,

cik atceros, tika mācīts, ka tāir bijusi Eiropas
žandarms un tautu cietums, — ar šo dīvaino

valsti, komunistisko eksperimentu — PSRS,
kurā savukārt "es nezinu starp zemēmsimtām,
kur vēl citur cilvēks ir tik brīvs". Kas tad ir šī

"paspārnē ņemšana"? Vai slavenais cariskās

Krievijas karavadoņa Šeremetjeva ziņojums

caram Pēterim I 18. gs. pašā sākumā, ka

Vidzemē no Rīgas līdz Rēvelei vairs nav ko

postīt, ka turpat gaiļus vairs nedzirddziedam?

(Jāapbrīno, kā latviešu tauta pēc šādas

"paspārnē ņemšanas" vēl spēja atkopties.) Vai

arīaizliegums 19. gs. beigās latviešu bērniem

skolās sarunāties dzimtajā valodā?Vai 1940.,

1941., 1949. gadā jau PSRS "paspārnē"
izdarītie noziegumi Latvijā un šo noziegumu

upuri, kas skaitāmi desmitos tūkstošos?

Ir īstenības stunda, un mums skaidri un

absolūti nešaubīgi—visiem, kuru smadzenes

un sirdsapziņa nav mankurtizētas, —jāpasaka

"nē"—mēsšo "paspārni", kurā esam paņemti

nejau mūsu tautas laimes dēļ, bet gan tādēļ,
lai mūs daudz ļaunāk par viduslaiku vasaļval-

stīm izkalpinātu un ekspluatētu, vairs negribam.
Mēs nezinām, ko mums nesīs 1990.

gads. Bet mums jāiet šajā gadā ar nešaubīgu

drosmi, jo tikai ar drosmi mazais Dāvids spēja
uzveikt daudz spēcīgāko Goliātu, jo mums

pieder tas, ko mums nespēj atņemt nekāds

spēks, nekāda vara — nemirstīga dvēsele,

tautas dvēsele. Mums jābūt absolūti pārlieci-

nātiem par to, ka katrai bruņoto spēku, nežē-

lību un varu veidotai un uz šo spēku balstītai

impērijai ir tikai viens vienīgs liktenis — tai jā-
izirst — tā, kā to liecina pravieša Daniēla

grāmatas vārdi.

Paliek un paliks tas, kas ir vienots ar

Dievu, kas pastāv patiesībā un godīgumā.

"Lēnprātīgie zemi iemantos." (Mt. 5,5)

Dievs, svētī Latviju!

("Svētdienas Rīts", 1990. gada7. janvārī)
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Otrais bauslis

"Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu

nelietīgi valkāt, joDievs to nepametīs nesodītu,

kas Viņa vārdu nelietīgi valkā."

(2. Moz. 20,7)

Augstākajā Padomēir pieņemts lēmums

par nacionālo simboliku. Kādēļ tas ir pie-

ņemts, par ko tas pārvērtīsies, kurp tas ved?

Lēmuma pieņemšana izriet no tā, ka visi šie

trīs simboli — sarkanbaltsarkanais karogs,

"Dievs, svētī Latviju!" un ģerbonis — ir tautas

sirdij svēti. Taču neapšaubāms ir tas, ka

sarkanbaltsarkanais karogs, "Dievs, svētī

Latviju!" un Latvijas Republikas ģerbonis kā

valsts un tās neatkarības apliecinājuma
simboli pēc savas būtības neatbilst pašrei-

zējās Latvijas PSR valstiskuma (pareizāk —

tā parodijas) reālajam saturam, kas īstenībā

ir ļoti nožēlojams, un faktiski ir nevis

neatkarība, bet joprojām — atkarība. Tādēļ

esmu pārliecībā, ka minētie trīs simboli nevar

būt Latvijas PSR simboli, bet tikai un vienīgi

Latvijas valsts simboli. Tādēļ rodas šis

jautājums — kādēļ LPSR Augstākā Padome

ir pieņēmusi šo lēmumu? Ja tas ir pieņemts

cīņas ceļam uz neatkarīgu Latviju — tad jā!

Ja savukārt Kompartijas politiķi šī lēmuma

pieņemšanu ir veicinājuši, manipulējot ar tau-

tai svētām lietām, tā lētticīgu ļaužu acīs cen-

šoties pacelt savu pavājo autoritāti vai cen-

šoties sasniegt sātaniski viltīgo mērķi — lūk,

Latvijas PSR atjaunotas PSRS federācijas
ietvaros un grēkus nožēlojušas Kompartijas
vadībā — tājau arī ir tā neatkarīgā Latvija —,
tadkategorisks: nē! Es ticu savas tautas ga-

ra spēkam. Es ticu, ka šajā īstenības stundā

latviešu tautu apmānīt neizdosies.

Vēl dažas pārdomas. Dievs, svēti Latviju!
Lielās grāmatas — Bībeles pašā pirmajā
teikumā ir vārdi: "lesākumā Dievs radīja
debesis un zemi." (1. Moz. 1, 1) Viņš ir visa

Radītājs un Uzturētājs, visa sākums un gals.

Kad zūdtagadējā realitāteun patvisa pasaule,

kad zūdam no zemes virsas mēs paši, tad Viņš

joprojām ir. Un šī pāri mums esošā mūžīgā,
nezūdošā patiesība latviešu tautai, mūsu

senčiem kopš tāltāliem gadu tūkstošiem ir

atklājusies, un mūsu tauta to ir izrunājusi šajā

svētajā vārdā — DIEVS. Tādēļ "Dievs, svētī

Latviju!" nav tikai kāds nacionāls vai valsts

simbols, tāir himna, kas vienlaikus ir arīDieva

lūgšana, kurā mūsu tauta vēršas pie Vis-

augstā, Mūžīgā. Tāpēc mums ir jāapstājas un

nopietni jāpadomā — vai, pieņemot šo Dieva

lūgšanu par himnu un vienlaikus paliekot

joprojām iekļautiem šajā impēriskajam centram

pakļautajā valstī, kuras augstākā līmeņa

ideoloģija ir bijusi — un ari joprojām ir—atklāti

bezdievīga un kuras politikas vešanas

metodes ir bijušas bezdievīgas, mēs nezai-

mojam? Vai mēs nezaimojam Dievu, vai

nepārkāpjam otro bausli? Ir sakāmvārds:

"Dieva dzirnavasmaļ lēni, bet labi..." Noīstās,

dziļākās patiesības neviens izbēgt nevar, tā

panāk, tā notver...
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Dievu var lūgt tikai garā un patiesībā.

Dievs svētīs Latviju tikai tad, ja šī lūgšana

patiesi nāk un nāks no mūsu Dievam ticošās

sirds dziļumiem. Gribot ticēt labā dzirkstij

ikvienā cilvēkā, tomēr rodas mazliet neērta

sajūta, redzot šo tautas lūgsnu dziedam

cilvēkus, kas nesenā pagātnē šo himnu

kategoriski noliedza un gadiem ilgi ar stingru
roku veicināja ateisma (t. i., bezdievības)

izplatīšanu mūsutautā.

Beidzot— ja "Dievs, svētī Latviju!" kļūs
mūsu valsts himna, tad mums mūsu valsts

pilsoņiem — īpaši nākamajiem! — nopietni

jāmāca, parko tad viņi dzied. Ja mums mūsu

valsts himnas pats pirmais lielais vārds —

Dievs būs svešs un nesaprotams, tad mēs

būsim bezprāši — ja mēs saviem bērniem

nemācīsim, kas Viņš ir un ko Viņš prasa no

saviem bērniem — cilvēkiem. Tātad —

konstitucionāli apstiprinot "Dievs, svēti Latviju!"

par Latvijas valsts himnu, ir arī konstitucionāli

jāmaina izglītības sistēma. Tā vairs nevar būt

sekulāra, tai jākļūst par mācību, kas izskaidro,

ko mēs dziedam valsts himnā, t.L, tai jābūt
ticības mācībai. Pieejamai ne tikai svētdienas

skolās draudžu ietvaros, bet arī vispār-

izglītojošās skolās ik dienu.

("Svētdienas Rīts", 1990. gada4. februārī)

Ceļā uz neatkarīgu
Latvijas valsti

Interviju sniedz Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas arhibīskaps Kārlis Gailītis.

"Šodien jūs balotējaties kā Latvijas

parlamenta deputāta kandidāts. Daudziem

joprojām nav skaidri iemesli, kas jūs mudi-

nāja..."

"Kļūt par deputātakandidātunebija mana

personīgā griba vien. Vispirms — bija mūsu

Baznīcas Konsistorijas lēmums, ar kuru tika

noteikts, ka mūsu Baznīcas mācītājiem nav

ieteicams balotēties. Baznīcas intereses, kā

nolēma Konsistorija, varētu pārstāvēt tās

vadītājs. Pēc tamnāca Tautasfrontesvadības

lūgums mūsu Baznīcai iesaistīties priekš-

vēlēšanu kampaņā. Mani izvirzīja par deputāta

kandidātu.

Otrs iemesls — pašreizējā situācija ir

cīņas situācija, kad mēs ejam uz brīvu un

neatkarīgu Latviju. Šis mērķis ir manas

vēlēšanu programmas pamats. lestājoties par

brīvu Latviju, esmu par kristiešu un Baznīcas

tiesībām, par kristīgās morāles un tikumības

prioritāti."

"Jūs esatievēlēts vienāno pasaules kris-

tiešu ietekmīgākās organizācijas — Pasaules

luterāņu federācijas — izpildkomitejā. Pa-

stāstiet, lūdzu, par Latvijas luteriskās Baznī-

cas pēdējo mēnešu starptautisko darbību!"
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"Šī tiešām ir ļoti ietekmīga starptautiska

organizācija, joapvieno gandrīz visas pasaules

luteriskās Baznīcas un to locekļus. PLF —

pērnmēnes pirmāstarptautiskā mērogā oficiāli

atzina Latvijas okupāciju un iestājās par mūsu

tautas brīvības centieniem. īpašā rezolūcijā

visas pasaules luteriskās Baznīcas un valstis,

ko tās pārstāv, tika aicinātas atbalstīt brīvību

mīlošās Baltijas tautas un sniegt morālu un

materiālu palīdzību to Baznīcām un tautām.

Rezolūciju pieņēma Brazīlijā, Kuritibā, PLF

asamblejā, kur piedalījos tās darbā. Baznīcai

šobrīd pasaulē ir nozīmīga vieta konfliktu un

politisko jautājumu noregulēšanā. Un tieši

Baznīca daudzvar darīt Latvijas starptautisko

sakaru atjaunošanā."

"Kādi, jūsuprāt, šodien irgalvenie virzieni

mūsu Baznīcas darbībā?"

"Galvenais — Latvijas Universitātes

Teoloģijas fakultātes atjaunošana. Tam,

manuprāt, ir divējāda nozīme. Teoloģijas
fakultāte dotu universitātes izglītībai garīgu

pamatu. Augtu universitātes izglītības prestižs,

jo Rietumu demokrātijas vērtējumā Teoloģijas
fakultātes ir tās, kas ir universitātes pamatā.

Augs arī mūsu studentu teoloģiskās

izglītības līmenis, mācību procesā vairāk

iesaistīsies ārzemju universitāšu teologi. Kaut

vai pēc nosaukuma seminārs nav līdzvērtīgs
universitātei."

"Kas ir tie darbības virzieni, kuriem

šopavasar jāveltī vislielākās pūles?"

"Mūsu iespējas dažkārt ir lielākas nekā

mūsu reālā varēšana. Ir daudz darbības

virzienu, kas līdz šim mums nav bijuši

pieejami. Šopavasar jāstrādā izdevniecības

atjaunošanā, jo paveras iespējas izdot

vairākus Baznīcas preses izdevumus un

grāmatas. Jāsteidz celtniecības darbi

topošajai tipogrāfijai. Jāturpina svētdienas

skolu atjaunošana. Nav vēl pat iesākts

diakonijas darbs— Baznīcas aprūpe slim-

nīcās, pansionātos, bērnu namos. Jādomā

par draudzes namu remontu un jaunu namu

celšanu."

"Kas ir tie trūkumi, kas jānovērš vis-

pirms?"

"Baznīcai trūkst statistikas. Navkonkrētu

ziņu par draudzeslocekļu skaitu, par baznīcas

finansiālo un tml. stāvokli. Tiek izstrādātas

īpašas aptaujas formas, ko drīzumā saņems

draudzes.

Joprojām trūkst mācītāju. Kaut kopumā

viņu skaits ir papildinājies ar50 jaunuzņemtiem
studentiem, no kuriem apmēram puse jau
kalpo draudzēs, mācītāju trūkst.

Jādomā par teoloģiskās izglītības aka-

dēmiskā līmeņa celšanu, jo nav taču pie-

ļaujams, ka mums nemaz nav atbrīvoto

mācībspēku. Pasniedzējs nevar būt vienlaikus

arī draudzes mācītājs."
"Kādas šobrīd ir Baznīcas un tautas

attiecības?"

"Mēs dzīvojam tautas garīgās atmodas

laikā, kad visi meklē izeju no krīzes — no

ekonomiskās, no ekoloģiskās, arī — no

garīgās krīzes. Apzinoties, ka Baznīca

nepārstāv visu garīgumu, gribas atgādināt —

bez Dieva un ticības mūsu ceļš uz neatkarību

būs velts. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

šai ceļā ir kopā ar tautu, lai sasniegtu ilgoto

mērķi — brīvu un neatkarīgu Latviju."

("Svētdienas Rīts", 1990.gada 18.martā)
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Telegramma

Maskām, Kremli,

PSRS prezidentam

Mihailam Gorbacovam

Latvijas neatkarības

atjaunošanas
deklarācija

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

izsaka dziļu nožēlu un nicinājumu, ka Jūsu

prezidenta darbības sākums saistās arPSRS

imperiālistiskās un militāristiskās politikas

recidīvu neatkarīgajā Lietuvā. Esam pārlie-

cināti, ka šāda vardarbīga rīcība nevedīs PSRS

pie vienotības un atdzimšanas. Esam solidāri

arBaltijas tautunevardarbīgo neatkarībascīņu.

Informācija par šādu telegrammas tekstu

nosūtīta Pasaules luterāņu federācijas

ģenerālsekretāram Gunāram Stalsetam

Ženēvā un Kestonas koledžai Londonā.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

Kārlis Gailītis un Konsistorija

("SvētdienasRīts", 1990. gada 1. aprīlī)

Kas ar to piepildījies, kas turpinās?

Domāju, ka šī notikuma ne tikai tīri politiski

vērtējamo, bet būtisko saturu izpauda ne vien

tikai tie notikumi, kuros šīs deklarācijas būt

vai nebūt izšķīrās, t. i., Latvijas Saeimaszālē,

bet gan tas viss, kas šajās divās izšķirošajās

dienās notika apSaeimas namu un mītiņā 11.

novembra krastmalā pēc deklarācijas pie-

ņemšanas. Ko tur redzējām? Var atbildēt —

daudz ļaužu, daudz sarkanbaltsarkano

karogu, priecīgas sejas, prieka un visdziļākā

aizkustinājuma asaras, bet, īsi sakot, latviešu

tautas dvēseli. Un tieši šī dvēsele galu galā

bija un ir tā, kas pie šīs dienas — 4. maija,

kuru mēs acīmredzot nākotnē svinēsim kā

mūsutautas nacionālossvētkus, — noveda.

Var, protams, domāt arī tā, ka pie šīs dienas

novedakonkrētie politiskie apstākļi, pārmaiņu

procesi, kas risinās, pārbūve, atklātums —

jā, tā ir, bet, ja nebūtušī ilgi slāpētā, ilgi tikai

klusumā skanējušā, bet tagad vienāvārdā —

Latvija—izskanējušā dvēseles kliedziena, tad

nebūtu arī šīs dienas. Ar to gribētu teikt, ka

Latvijas neatkarības ideja, cerība, domavisos

ilgajos apspiestības gadu desmitos nav

zudusi nekad, tā— līdz ar pārējām Baltijas

tautām— ir bijusi kā klusa, bet spēcīga lūg-

šana. Dievs ir sadzirdējis šo lūgšanu, Viņš ir
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sadzirdējis cilvēka ausīm bieži vien ne-

sadzirdamos apspiesto tautu dvēseļu

saucienus. Viņš tagad ir devis mums šo

žēlastības laiku, un tas ir nevis cilvēka, bet

Dieva darbs.

Tātad ar šo izteikto un pieņemto dekla-

rāciju mēs esam pie vienanoieta ceļa posma,

pie rezultāta. Kāds tas ir?

Vispirms tāds, no kā nevienam šeit,

Latvijā, nebūtujābaidās. Ari tas bija redzams

tur — tautas dvēseles izpausmē 4. maija

vakarā Daugavmalā. Tur nebija nekā cita kā

prieks, pateicība, ka Dievs mums šo dienu

devis. Tur bija cerība, ka beidzot varbūt sāk

piepildīties tas, pēc kā latviešu tautavienmēr

ir ilgojusies — lai mēs paši varētu būt savas

dzīves noteicēji tajā mūsu vienīgajā zemē,ko

Dievs mums kā mūsu mājokli šeit, virs zemes,

ir devis. Un nav no šī prieka un šīs cerības

jābaidās vai arī to jāskauž ne latviešu mēlē

runājošajiem, kas dzīvo šeit, Latvijā.

Viensgan ir skaidrs —PSKPsolījumiem

latviešu tautavairs netic, PSKP vai tās Latvijas

filiāles vadībā savu ceļu mēs vairs neiesim.

Mēs iesim paši savu ceļu—tur irtas rezultāts,

kas ir koncentrēti izpaudies neatkarības

deklarācijā. Redzamajos politiskajos noti-

kumos atklājas neredzamāsgarīgās kustības

un strāvojumi. Ir teiciens— mazs cinītis gāž

lielu vezumu. Un šāds mazs cinītis jeb

neredzams garīgs spēks, kas neļaus uzcelt,

šo spēku vērāneņemot, kopējo Eiropas māju,

ko plāno lielie politiķi, ir trīs mazu Baltijas

tautu — igauņu, latviešu, lietuviešu —

neatkarībasgriba. Esmu pārliecināts, ka jaunā

Eiropa nebūs bez Baltijas tautu valstiskās

neatkarības. Šis mūsu neatkarībasjautājums

ir šis mazais cinītis, šis jaunās, 21. gadsimta

Eiropas pārbaudes akmens, kas izšķir, vai

Eiropa ir šī jaunā, cerētā miera un saskaņas

laikmeta cienīga. Ja Eiropa, pasaules vara šo

mazo, militārā ziņā nespēcīgo tautu cerību

noraidīs, tad viņa noraidīsarī pati sevi, :a.u

nākotni. Tādēļ Baltijas lieta ir daudz no-

pietnāka, nekā varbūtšķiet tiem, kas politikā

visu domā izšķirt ar spēka un varas me-

todēm.Varbūt daudziem, kam šīvara ir dota,

ir kārdinājums to pielietot, bet tam nav

perspektīvas. JoSvētos Rakstos ir teikts —

"kad tu redzi, kā apspiež nabagu un cik

bēdīgā stāvoklī valstī ir tiesa un taisnība, tad

neuztraucies par to, jo ir vēl viens augstāks

par augsto, kas visu novēro. Bet viens

Visaugstākais ir nomodāpār viņiem visiem."

(Sal. māc. 5, 7) Paļāvībā uz šo Visaugstāko

lai nešaubīgā ticībā ejam savu ceļu uz mūsu

brīvo Dzimteni, Viņš lai dodmums garaspēku

un izturību mūsu nākamības gaitai.

Arhibīskaps K. Gailītis un Konsistorija

("Svētdienas Rīts", 1990. gada 13. maijā)
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Desmit dienas

Kanādā

7. oktobri, Pļaujas svētku pievakarē,

kopā ar mācītāju Jāni Vanagu no Rīgas

lidostas devāmies uz Maskavu, lai otrā dienā

izlidotu uz Monreāluun lai no turienesdotos

tālāk uz Toronto, kur bijām ielūgti kā Latvijas

Baznīcas pārstāvji piedalīties LELBA(Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Amerikā) VI

Sinodē. Mūsu ceļojums sākās ar sarež-

ģījumiem— Maskavas Patriarhijas Ārlietu

daļas darbinieks, neskatoties uz Kon-

sistorijas ļoti savlaicīgu lūgumu, nebija varējis

mums pasūtīt biļetes lidojumam Maskava—

Monreāla, tādēļ kādu brīdi bijām neziņā —

nokļūsim Kanādā vai ne. Nācās steidzami

sazināties ar mācītāju J. Cālīti Kanādā, un

ar viņa laipnu un operatīvu palīdzību mums

tika iegādātas biļetes lidojumam Maskava—

Amsterdama—Toronto.

Tātrešdienas, 10. oktobra, vakarātomēr

ar Dieva palīgu nokļuvām Toronto. Nākošajā

dienā ar atklāšanas dievkalpojumu sākās

Sinodes darbagaita. Sinodē piedalījās gandrīz
140balsstiesīgu Sinodes delegātu. Jāatzīmē,

ka sastāva ziņā LELBA, kā arī visai eksīla

(Baznīca ārpus dzimtenes — red. piez.)
Baznīcas Sinodei pagaidām ir ievērojama

atšķirība no Latvijas Baznīcas Dzimtenē

Sinodes: tur ir daudz lielāks balsstiesīgo

Sinodes delegātu — draudžu darbinieku

procents nekā pie mums, jo Sinodē piedalās

pa vienam pārstāvim no katras draudzes,

kurpretī pie mums tikai pa vienam no katra

prāvesta iecirkņa.

Sinodes darba gaita ritēja četras (pa-

reizāk, trīsarpus) dienas — sākās 11. oktobrī

un beidzās ar noslēguma dievkalpojumu

svētdien, 14. oktobrī, pīkst. 11 Toronto

Sv. Andreja baznīcā. Ko var teikt par

Sinodes saturu? Sinodē, protams, bija

daudz tematikas, kas attiecas uz trimdas

Baznīcas aktualitātēm. Tomēr šajā LELBA

Sinodē ļoti noteikti iezīmējās kāda, domāju,

līdz šim tur vēl nebijusi līnija. Vispirms jauar

to, ka tā bija pirmā LELBA Sinode, kurā

piedalījāmies mēs, Latvijas Baznīcas pār-

stāvji. Otrkārt, ar to, ka LELBA un kopumā

trimdas Baznīcas nākotne vairs netika

skatīta kā kaut kas izolēts, bet gan pilnīgi

noteikti kopībā ar Baznīcu Latvijā. Te,

piemēram, tematiski iezīmējās atsevišķi

referāti un nodarbības: "Skats mūsu un

Latvijas Baznīcas nākotnē — no šī krasta"

(mācītāja LaumaZušēvica), "Skats mūsu un

Latvijas Baznīcas nākotnē — no Rietum-

eiropas" (prāvests Elmārs Rozītis), diskusija

"BaznīcaLatvijā un mēs", arī mūsu laikraksta

"Svētdienas Rīts" ienākšana trimdas drau-

dzēs, kā arī—un jo sevišķi — jaunā Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Dziesmu

grāmata — kopēja draudzēm Latvijā un

trimdā, kas pašreiz top. Par šo Dziesmu

grāmatu jāsniedz daži paskaidrojumi. Vis-

pirms tas, ka sākotnēji bija domāts, ka

Dziesmu grāmatas manuskriptam vajadzētu

būt gatavam uz šo VI Sinodi. Taču pēdējā
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koordinācijas komisijas sēdē, kura notika šī

gada jūlijā un kuras darbs pārsvarā bija

veltīts tieši Dziesmu grāmatas pārskatīšanai,
tika izdarītas daudzas papildu izmaiņas, kā

rezultātā viss manuskripts, teksts un notis,

saliekot ar kompjūtera palīdzību, lielā mērā

jāpārlabo, kādēļ šis darbs ir ļoti ievilcies un

tagad var tikt pabeigts tikai 1991. gada

pavasarī. Līdz ar to iespiešana, kas pare-

dzēta Somijā 100000 eksemplāros, varētu

notikt diemžēl tikai 1991. gadaotrajā pusē.

Tomēr Dziesmu grāmata tuvojas, tānāk. Tā

būs jauna, vēl līdz šim nebijusi. Tās sastāvā

ap600 dziesmu— ganno tāsauktā klasiskā

mantojuma, ganarī jaunas — dziedātas gan

Amerikas, gan visas pasaules draudzēs.

Dziesmu grāmatas īpatnība būs tā, ka tajā

būs ietverta liela daļa no Agendas — diev-

kalpojumu un kazuāliju (amatdarbu — red.

piez.) kārtības, kā arī dziesmu melodijas —

nošu raksts līdz ar ērģeļu pavadījumu. Līdz

arto Dziesmu grāmata kalpos arī kā korāļu

melodiju grāmata. Nošu raksta dēļ jaunā

Dziesmu grāmata būs lielākā formātā.

Sinodes noslēguma dievkalpojumā

sprediķot bija uzticēts man — Latvijas

pārstāvim. Dievkalpojums noslēdzās ar

dievgaldu, kurā piedalījās vairāk nekā 100

dievgaldnieku un kurā arhibīskaps A. Lūsis

Svēto Sakramentu pasniedza man, un

savukārt es — viņam.

Nākošajā dienā, 15. oktobrī, notika

trimdas Baznīcas Virsvaldes sēde, kurā

piedalījās Virsvaldes locekļi, t. sk. arī no

Eiropas un Austrālijas. Dažāsrunāsšajā sēdē

izskanēja arī pamatots pesimisms, bažas

sakarā ar draudžu locekļu nelielo skaitu un

novecošanos, trimdas jaunatnes visai

minimālo piedalīšanos Baznīcas dzīvē,

latviešu sabiedrības pārāk materiālajām

interesēm.

Arī nepietiekamais mācītāju skaits. Kaut

vienamācītāja "izkrišana no ierindas", teiksim,

slimības dēļ ļoti apgrūtina regulāru draudžu

apkalpošanu. Tika izteikta doma, ka jau

samērā tuvā nākotnē — pēc kādiem pieciem

gadiem, sakarā ar Teoloģijas fakultātes

darbību palielinoties mācītāju skaitam Latvijā,

arī mācītāji no Latvijas varētu kandidēt

apkalpot trimdas draudzes.

Visbeidzot 16. oktobrī notika abu

Baznīcu koordinācijas komisijas sēde, kurā

tika pārspriesti vairāki konkrēti Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas trimdā un

Latvijā sadarbības jautājumi, kā arī nolemts,

ka nākamā šāda sēde notiks no 5. līdz 11.

martamRīgā.

Ko mēs, Latvijas pārstāvji, varējām

mācīties no LELBA VI Sinodes? Acīmredzot

to, ar ko mēs, Baznīca Latvijā, atpaliekam no

Baznīcas trimdā. Tur ir procentuāli vairāk

strādātpratēju un draudžu dzīvi organizēt

spējīgu draudžu darbinieku, uz ko visus ir

mācījis aktīvais Rietumu dzīvesveids un ko

mumssavukārt daļēji iratņēmusi mūsu ilgstošā

atrašanās nebrīvē, padomju sistēmā.

Kas bija nozīmīgākais, ko varēju paņemt

līdzi no šīs Sinodes? Nozīmīgākais — mūsu

Baznīcu tuvināšanās, kur tieši šajā ziņā mēs,

latvieši, neraugoties uz mūsu it kā nesaticīgo

dabu, noteikti starp trijām Baltijas tautām

esam aizgājuši vistālāk.

Sinodes laikā arhibīskaps A. Lūsis

pasniedza man kādu simboliskas nozīmes
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dāvanu: 1847. gadā Jelgavā izdotu Jauno

Derību un psalmus un turpat 1879. gadā

izdotu Dziesmu grāmatu, abas latviešu

valodā, abas greznā iesējumā. Šim grāma-

tām ir neparasts liktenis, kas, domāju,

saistās ar mūsu tautas likteni. Tās 1880.

un 1883. gadā Dundagas tālaika mācītājs

Rihards Krauze ir uzdāvinājis savai sievai,

kas ir redzams pēc ierakstiem šajās

grāmatās. Jaunajā Derībā ielikta arī maza

kartīte ar šī mācītāja rakstītu Tēvreizi

latviešu valodā. Drīz pēc tam mācītājs esot

bijis izsūtīts uz Krieviju. Viņš pretojies cara

valdībaspārkrievošanas politikai un latviešu

luterticīgo spiešanai pāriet pareizticībā. Pēc

izsūtījuma viņš vairs Latvijā nav atgriezies,
bet deviesuz Vāciju. Arī minētās grāmatas

acīmredzot ceļojušas viņam līdzi. Par šo

grāmatu tālāko likteni stāsta mācītāja

T. Birkhāna Jaunajā Derībāatstāts paskaid-

rojums uz nelielas lapiņas:
"Pie šīm abām grāmatām (Dziesmu

grāmata 1879. gadā, Jaunā Derība 1874.

gadā) tiku Pasavā, Vācijā, 1949. gadā, kad

pēc kāda dievkalpojuma, kuru vadīju vācu

bēgļiem, ērģelniece, bavāriete, stāstīja, ka

viņai esot divas grāmatas svešā valodā, un

minēja, ka tās varbūt esot latviešu valodā.

Izrādījās, ka tās tiešām bija latviešu valodā.

Ērģelniece man tās uzticēja. Atvedu tās uz

Austrāliju.

Šodien nododutās mūsu arhibīskapam
A. Lūsim, mūsu virsganam.

T. Birkhāns,

Brisbenē 1967. gada 16. aprīlī."

Tagad, pēc garaceļa, kas ir pielīdzināms

mūsu tautas ietajam ceļam Krievijā, Vācijā,

Austrālijā, Amerikā— Latvijā, šīs grāmatas ir

atgriezušās mājās.

Ar laikraksta "Svētdienas Rīts" starp-

niecību izsaku vissirsnīgāko pateicību arhi-

bīskapam A. Lūsim, tāpat arī LELBApārvaldes

priekšniekam prāvestam V. Vārsbergam,

mācītājam J. Cālītim un visiem, visiem, no

kuriem mēs, divipārstāvji no Latvijas Baznīcas,

saņēmām tik daudz palīdzības, pabalsta un

kristīgas mīlestības.

Pateicībā —

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

("Svētdienas Rīts", 1990. gada 4. novembrī)
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Kas padarīts, kas

jāveic tālāk?
Arhibīskapa K. Gailīša pārskata referāts

1990. gada Latvijas cv. lut. Baznīcas

mācītāju konferencē

Šādu jautājumu var uzdot jebkuros

laikos — to tā varēja jautāt arī pirms gadiem

20 — 30, taču tad Baznīcas uzdevums bija

cits — visiem spēkiem turēties pret bez-

dievības spiedienu, ko arī tālaikadraudzes un

mācītāji darīja. Šodien mēs dzīvojam citā, ļoti
dinamiskā situācijā, kad Baznīcas uzdevums

ir ne vairs tikai turēties, bet attīstīties,

atjaunoties, izmantot Dieva doto žēlastības

laiku. Divos gados ir atjaunojušās gandrīz 40

draudzes, un cv. lut. draudžu skaits Latvijā no

kādreiz viszemākā — 202 šodien ir pieaudzis

līdz 240. Tas lielā mērā ir noticis, pateicoties

konkrētiem cilvēkiem, kas šo draudžu

atjaunošanu atsāka, — draudžu darbiniekiem

un mācītājiem, tomēr šī atjaunotne nav

uzskatāma par kādu cilvēku personīgu

nopelnu. Tagad ir kardināli citi Baznīcas

darbošanās apstākļi, tagad ir dotas iespējas

atjaunotnei.

Tātad jautājums — kā mēs šo laiku

izmantojam?
Galveniedarbības virzieni mūsu Baznīcā

ir sekojoši: 1) draudze, darbs draudzē, 2)

izglītība, 3)saimnieciskā darbība, 4) attiecības

ārvalsti, 5) starptautiskie sakari, 6) tuvināšanās

ar eksīla (trimdas) Baznīcu.

Pirmkārt, stāvokli draudzēs neapšaubāmi

ir ietekmējis šis pašreizējais dinamiskais

pārmaiņu un attīstības laiks. Draudzēs ienāk

un nereti ar to atjaunošanu, organizēšanu

nodarbojas jauna paaudze, cilvēki, kam ir

organizatoriska darba iemaņas, bet kas nav

ieauguši kristīgajās tradīcijās. Šādā situši
vietām ir veidojušies konflikti starp "veco': un

"jauno" draudzi — starp tiem, kas draudzi ir

uzturējuši ilgajos apspiestības gadu desmitos,

un tiem, kas ienāk tur tagad. Šādi konflikti ir

dziļi nekristīgi; kristīgajai draudzei ir jāapvieno

sevī viss cilvēks — no šūpuļa līdz kapam,
draudzei ir jāsvētī kristībā cilvēka ienākšana

šajā pasaulē un, ar Dieva Vārdu pavadot,

jāsvētī mūža galā cilvēka iziešana no šīs

pasaules. Jāapzinās, ka cilvēks — ganmūža

sākumā, gan jaunībā, spēka gados un

vecumā — ir vienots, ka normālā mūža

gaitā — ja mums Dievs to savā žēlastībā

piešķir — mums katram jāiziet cauri visiem

šiem posmiem. Dažkārt nākas saskarties ar

konfliktiem draudzēs, kas lielā mērāir radušies

tāpēc, ka kalpojošie teoloģijas studenti —

palīgmācītāji, iesākot darbu draudzēs,

pieredzes trūkuma dēļ pārāk lielu uzsvaru liek

uz gados jauno, tikko draudzēsienākušo daļu.
Ir jābūt ļoti uzmanīgiem pret tiem draudzes

cilvēkiem, kuri ir gādājuši par draudzes

uzturēšanu ilgus gadus, tādējādi pierādot

vienu no pašām vērtīgākajām kristieša

īpašībām —uzticīLu, un tagad stāv sava mūža

novakarā.

Otra problēma draudžu darbā— drau-

džu darbinieku trūkums, pārāk lielā draudžu

darbabalstīšanās uz mācītāju. Tas arī ir ilgās

apspiestības un Baznīcas darba nomāktības

sekas, kuras īsā laikā nebūs iespējams
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pārvarēt. Ir jāizaug jaunai, aktīvākai draudžu

darbinieku paaudzei, kāda tā, piemēram, ir

mūsu trimdasBaznīcā, kur Rietumu kristietība

vispār ir raksturīga ar aktīvu laju iesaistīšanos

draudzesdarbā. Mēs varētu veicināt draudžu

darbinieku aktivizēšanos ar atsevišķiem,

varbūt ar trimdas Baznīcas palīdzību orga-

nizētiem semināriem draudžu darbiniekiem.

Nākošgad mēsorganizētu nevis atsevišķu, bet

kopēju mācītāju un draudžu darbinieku

konferenci. Bez tam, domāju, ka nav jābaidās

no cita, pirmajā brīdī šķietami krasa soļa —

tāpat kā pagājušajā Sinodē tika izdarīta

izmaiņa Satversmē un balsstiesīgi Sinodē

kļuva visi ordinētie mācītāji un palīgmācītāji

(izņemot emeritūrā aizgājušos), tāpat nākošajā

Sinodē būtu jāsper solis tālāk — lai balss-

tiesības Sinodē iegūtu ikvienas draudzes

deleģēts pārstāvis, tāpat kā tas ir trimdas

Baznīcas Sinodē. Šis solis veicinātu: 1)
draudžu darbinieku nozīmības un līdz ar to

aktivitātes pacelšanu; 2) mūsu tuvināšanosun,

beidzot, iešanu uz vienotu Sinodi ar eksīla

Baznīcu.

Otrkārt, izglītība. Šeit cieši saskaras darbs

draudzēs ar izglītību pašu par sevi, jo

teoloģiskā jeb izglītības ticības mācībā darba

sākumi ir draudzēs — svētdienas skolās,

Bībeles stundās, ikvienā dievkalpojumā.
Svētdienas skolas ir viena no tām darba

jomām, kur mēs noteikti varam runāt par

panākumiem — vismaz skaitliskā nozīmē, jo

svētdienas skolas ir aptuveni pusē mūsu

Baznīcas draudžu, t. i., ap 120, lielākajās no

tām irkrietni pāri par 100 bērnukatrā, turpinās

svētdienas skolu skolotāju kursi. Šis darbs lielā

mērā ir visas tautas darbs, kurā piedalās

daudzi cilvēki, ari bērnu vecāki. Tur ir savi

trūkumi — un tie, domāju, atsevišķos gadī-

jumos ir svētdienas skolu skolotāju ne pārāk

dziļās teoloģiskās zināšanas. Katrā ziņā tā ir

darbajoma, kur izpaužas tieši pašu draudzes

cilvēku, draudzes locekļu, aktivitāte. Ļoti daudz

pūļu, rūpju, domu un enerģijas šajā darbā ir

ielikusi mūsu svētdienas skolu darba vadītāja

VeraVolgemute.

Neapšaubāmi, viens no redzamākiem

sasniegumiem aizvadītā gada laikā ir Teo-

loģijas fakultātes darbības atjaunošana.

Daudziem gada sākumā tas šķita maz

iespējams. Pie tā, ka tomēr pacēlām, liela

pateicība pienākas ne tikai mūsu Baznīcas

darbiniekiem, bet arī Latvijas Universitātes

vadībai. Kādi ieguvumi? Viens, ne maz-

nozīmīgs —mūsu studentus— jaunekļus vairs

neapdraud dienests okupācijas karaspēkā.

Otrs—starptautiskais skanējums. Fakultātes

atjaunošana ir fakts, kas ar prieku ņemts vērā

Pasaules luterāņu federācijā un mums

draudzīgajās Skandināvijas, Vācijas un ASV

Baznīcās. Trešais un pats svarīgākais —

neapšaubāma mācību līmeņa paaugsti-

nāšanās, ienākot jauniem mācību spēkiem,

piesaistot Latvijas Universitātes pasniedzējus,

profesorus no trimdasBaznīcas un arīārvalstu

universitātēm. No kritizētāju puses esmu

dzirdējis apgalvojumu, ka mācītāju saga-

tavošana fakultātēesot pavirša. Apliecinu, ka

tā ir daudz pamatīgāka pašiem studentiem un

arī pasniedzējiem daudz grūtāka, nekātā bija

mūsu neklātienes Teoloģijas seminārā.

Ir daļa cilvēku, kas baidās, ka fakultātē

mūsu teoloģiskā izglītība var sekularizēties.

Mums tik un tā ir jādzīvo šajā pasaulīgajā jeb
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sekularizētajā pasaulē, un es nedomāju, ka

labāka attieksme pret šo pasauli būtu

cenšanās veidot izolētu, no šīs ļaunās

pasaules pasargātu klostera tipakapsulu. Tas

neatbilst Kristus principam, jo Viņš nevis

paslēpās no pasaules, bet iegāja, inkarnējās

tajā. Mūsu uzdevums ir saglabāt un pasargāt

fakultāti kā konfesionālu aktivitāti. Teoloģisko
zinību attīstīšanā, manuprāt, jāņem vērā, ka,

kaut arī teoloģija nepieder pie eksaktajām

zinātnēm, tomēr tā nevar un nedrīkst kļūt par

darbībaslauku asprātīgu, oriģinalitātē citai citu

pārspējošu teoloģisku atziņu un domu kon-

strukciju veidošanai.

Vēl viens darbības lauks, kur mēs varam

runāt par panākumiem, ir laikraksta "Svēt-

dienasRīts" darbība. Atrodoties Konsistorijas

telpās — turpat blakus "Svētdienas Rīta"

redakcijai, zinu, ka šis darbs nepavisam neiet

viegli, kam par iemeslu galvenokārt pašrei-

zējais ekonomiskais haoss. Lielas grūtības

papīra sagādē, īpaši dziesmu lapiņām un

kazuāliju apliecībām. Tādēļ tās trūkst. Bet

"SvētdienasRīts"—tas ir tikai iesākums, mēs

domājam par savu izdevniecību.

Tiekoties arPasaules luterāņu federācijas

delegāciju oktobra beigās, tika atzīmēts, ka

teoloģiskās izglītības jomā ar fakultātes

atjaunošanu mēs esotvairākus gadus priekšā

Igaunijas Baznīcai. Turpretī saimnieciskās

darbības jomā mēs no Igaunijas Baznīcas ļoti

atpaliekam. Mūsu saimnieciskā darbība

pagaidām ir tikai "bērnaautiņos". Mums jārada

sava baznīcu remontbrigādē vai pat remontu

uzņēmums, kā tas ir Igaunijas Baznīcā, taču

pagaidām šķērslis ir tas, ka mums šī darba

iesākšanainav finansiālanodrošinājuma, mēs

nevaram pieņemt cilvēkus šajā remontbrigādē

un sākt maksāt viņiem no Konsistorijas kases

algas, tad mēs ātri bankrotēsim. Mums ir

vajadzīga remontbrigādē, kas kopš darbības

sākuma pati sevi finansiāli nodrošina. Jaunais

likums par reliģiskajām organizācijām, kas

pieņemts 11. septembrī, atļauj Baznīcu un

draudžu izdevēja un uzņēmējdarbību, un, ja

šīs darbībasrezultātā iegūtā peļņa tiks ieguldīta
dievnamuremontā, tad, domāju, šie ienākumi

netiks arī aplikti ar nodokļiem.
Sakarā ar saimniecisko darbību īsumā

jāskar jautājums par draudžu iemaksām

Konsistorijai. To likmes ir noteiktas ne mazākas

kā pirms 20gadiem un neatbilst ne pašreizējai
naudas vērtībai, ne arī draudžu iespējām, un

nes niecīgu daļu no Konsistorijas ienākumiem.

Šīs likmes Konsistorijas mantzinim kopā ar

prāvestiem būtu jāpārskata, un arī draudzēm

pašām jānāk arsaviem ierosinājumiem, cik tās

var iemaksāt Konsistorijai. Jāatjauno arī

statistisko ziņu sniegšana no draudzēm —gan

prāvestiem, gan Konsistorijai, savukārt

prāvestiem jāiesūta Konsistorijai statistisko

ziņu kopsavilkums par iecirkņu draudzēm.Tas

nav nepieciešams kontrolei no Konsistorijas

puses, bet gan tādēļ, lai mēsspētu apzināties

savu stāvokli un tajā notiekošās izmaiņas.

Lielu pārmaiņu Baznīcas un draudžu

dzīvē ienes 11. septembrī pieņemtais likums

par reliģiskajām organizācijām. Šī likuma

eksemplāri nosūtīti katram mācītājam, lūdzu

par to informēt arī draudžu darbiniekus.

Nozīmīgas izmaiņas mācītāju un citu garīgo

darbinieku (svētdienas skolu skolotāju,

ērģelnieku) dzīvē sola šī likuma 10. pants,

sakarā arkuru garīgais darbs draudzē un šajā
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darbā pavadītais laiks tiek pielīdzināts kalpotāja

darba stāžam jebkurā valsts iestādē un

Baznīcas garīgie darbinieki tiek nodrošināti ar

valsts pensiju tāpat kā jebkuru citu profesiju

darbinieki.

Attiecībā uz bijušajiem, kādreiz atņem-

tajiem īpašumiem Ministru Padome gatavo

lēmumu — par kārtību, kādā atdodami šie

īpašumi — baznīcas, dzīvojamās un mācītāj-

mājas. īpašuma tiesības var pierādīt ne tikai

dokumentāli, bet ari ar lieciniekiem.

Starptautiskie sakari. Tie ievērojami

paplašinājušies. Nozīmīgākās delegāciju

apmaiņas un starptautiskās tikšanās gada
laikā bijušas: mūsu delegācijas viesošanās

Zviedrijā pagājušā gada nogalē; ASV luterāņu
Baznīcas bīskapa Čilstrēma vadībāviesošanās

Rīgā maijā; mūsu delegācijas Ziemeļelbas
Baznīcas apmeklējums jūnijā, kā arī vispār

ciešie sakari arZiemeļelbas Baznīcu un no tās

saņemtā visai ievērojamā palīdzība; Zviedrijas
Baznīcas delegācijas Stokholmas bīskapa
vadībā viesošanās pie mums augustā; PLF

delegācijas ierašanās Rīgā oktobra beigās.
Sakarā ar bieži vien intensīvajiem starp-

tautiskajiem sakariem, kuru iniciatori pa lielākai

daļai ir ārvalstu Baznīcas, ar lielu slodzi, brīžam

saspringti nākas strādāt mūsu nelielajai ārlietu

daļai, sekretariātam, visiem nedaudzajiem

Konsistorijas darbiniekiem.

īpaša, mūsu pašu nekontrolēta šo ārējo
sakaru joma ir saistīta ar to, ka pēdējos gados,

pēc PSRS rietumu robežu atvēršanas, pie
mums ar diezgan lielu intensitāti sāk ienākt

dažādas starpkonfesionālas misijas organi-

zācijas; to īpaši esam sajutuši pēdējā gada
laikā; tas ir: Lozannas kustība, Campus Cru-

sader forChrist. No Baznīcas vadības puses

ir lūgums jaunajiem mācītājiem, kas irkontaktā

ar šim organizācijām, palūgt, lai tās, uzaicinot

uz savām konferencēm, ievērotu to kārtību,

kāda ir pieņemta starp "vecmodīgajām"

Eiropas un Amerikas luterāņu Baznīcām, t. i.,

ja kāds garīdznieks tiek kaut kur ielūgts, tad

lai šis ielūgums, kaut ari personīgs, tomērtiktu

izdarīts caur Konsistoriju, pretējā gadijumā

mums nebūs iespējams kontrolēt, cik garīdz-

nieku atrodas ārzemju izbraukumos, cik

palikuši Latvijā.

Pie starptautiskiem sakariem zināmā

mērā pieder arī mūsu straujā tuvināšanās ar

trimdas Baznicu. Mums ir jāiet uzkopēju Sinodi

un līdz ar to — vienotuBaznīcas vadību, kurā

acīmredzot būtu vieta vairākiem Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskapiem gan

diasporā — dažādos pasaules reģionos, gan

arī pašā Latvijā, ar vienu arhibīskapu Rīgā —

kā tas šodien ir arī armēņu Baznīcā. Kā

obligātu priekšnoteikumu šādai Sinodei

uzskatu sākumā minēto mūsu — Latvijas

Sinodesdalībnieku sastāva paplašināšanu. Un

vēl — kur un kad šāda Sinode notiks? Vai

trimdas Baznīcanāks uz šo vienotību, ja Latvijā

saglabāsies okupācijas apstākļi? Drīzāk gan,

ka ne. Taču skaidrs ir, ka vienotai Latvijas

evaņģēliski luteriskai Baznīcai būtu ļoti svarīga

nozīme grūtajā uzdevumā— latviešu tautas

izdzīvošanas nodrošināšanā, lai evaņģēlija

vēsts, labā vēsts, turpinātu skanēt arī latviešu

valodā.

Un beidzot— kautarī zinu, ka daudzi uz

Pilsoņu komiteju un Pilsoņu kongresa darbību

raugās ar noliegumu, izsaku noteiktu ganda-

rījumu, ka gan aizvadītā gada laikā, gan arī
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pirms tam Latvijas evaņģēliski luteriskā

Baznīca ir atbalstījusi Pilsoņu kustību, ka nereti

Latvijas Republikas pilsoņu reģistrācija notika

mūsu dievnamos — centrālais bija J. Sv.

Ģertrūdes baznīcā. Mums jāņem vērā, ka šie

reģistrējušies pilsoņi pa lielākai daļai ir arī mūsu

draudžu locekļi. Kaut Pilsoņu kongresam

pārmet radikālismu, esmu pilnīgi pārliecināts,

ka latviešu tautas izdzīvošanas interesēs tas

ir nepieciešams kā pretsvars tā dēvētajam

nulles variantam.

("SvētdienasRīts", 1990. gada 18. novembrī)

Latvijas PSR

Augstākās Padomes

Prezidijam

levērojot satraucošo stāvokli republikas

brīvības atņemšanas vietās, kā arī nemitīgi

pieaugošo noziedzības līmeni republikā

kopumā, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

uzskata par savu pienākumu atgādināt, ka

kristīgās Baznīcas aprūpes sfērātradicionāli ir

bijusi un pastāv arī šobrīd aizrobežu kristīgās

ekumenes valstīs garīgā pārraudzība pār

ieslodzītajiem. Šis, t. s. dvēseles kopšanas

darbs, nepieciešams, lai modinātu cilvēkos,

kas nostājušies uz vardarbības un cietsirdības

ceļa, patiesu cilvēcību un līdzcietību, bez kā

sabiedrība nevar pastāvēt.

levērojot visu to, Latvijas luteriskā Baznīca

lūdz iespējami drīz izveidot kompetentu

komisiju, iekļaujot tajā visdažādākos speci-

ālistus, ekspertus, kā arī garīdzniecības

pārstāvjus. Šī komisija LPSR Augstākās

Padomes uzdevumāpēc brīvības atņemšanas

iestāžu rūpīgas apsekošanas dotu objektīvu

slēdzienu, ar kuru tiktu iepazīstināta arī

sabiedrība. Šai komisijai būtu vienlaicīgi

jāizstrādā un jāiesniedz republikas Augstākajā

Padomē izskatīšanai attiecīgs likumprojekts,

kurā vajadzētu ietvert sekojošus jautājumus:

par brīvības atņemšanas vietu pilnīgu auto-

nomiju attiecībās ar analoģiska rakstura vis-

savienības iestādēm, parLatvijas penitenciārās



104

sistēmas radikālu reorgnizāciju atbilstoši

labākajai ārvalstu pieredzei un praksei, par

ieslodzīto tiesību, pienākumu un soda

izciešanas režīma nosacījumu reglamentāciju

atbilstoši visdažādākajiem starptautiskajiem

nolīgumiem un konvencijām cilvēku tiesību

sfērā, par kristīgās Baznīcas garantētu un

nepieciešamu vietu šo iestāžu garīgās un

humanitāras pārraudzības jomā.

Latvijas luteriskā Baznīca apzinās, ka

iespējamās pārmaiņas nav panākamas

pēkšņi, bez rūpīga darba, realizējot būtiskas

reformasšajā virzienā.

Taču līdz iepriekš minēto likumprojektu

pieņemšanai būtu nepieciešams jau tuvākajā
laikā veikt neatliekamus pasākumus brīvības

atņemšanas vietu garīgajā pārraudzībā un

aprūpē, ko uzņemtos Latvijas kristīgā Baznīca.

Šajā sakarā lūdzam izskatīt jautājumu par

iespējamo papildinājumu un grozījumu
izdarīšanu spēkā esošajā LPSR Labošanas

darbu kodeksā, kurā būtu garantētas šīs

garīgās pārraudzības un aprūpes tiesības bez

jebkādiem šķēršļiem un ierobežojumiem,

vienlaicīgi garantējot garīdznieku un pēc

garīgas palīdzības griezušos personu drošību

un neaizskaramību. Minētos papildinājumus
un grozījumus izstrādātu Augstākās Padomes

izveidota komisija.

Kārlis Gailītis,

arhibīskaps
("SvētdienasRīts", 1989. gada 10. decembrī)

AtbildeMaskavai

Krievijas pareizticīgās Baznīcas arhi-

bīskapa Kirila vadībā Daņila klosterī notika

sanāksme, kurā bija aicināti piedalīties

garīdznieki no dažādām konfesijām, lai

apspriestu aicinājuma ticīgajiem projektu.

Mūsu Baznīcas pārstāvis aicinājuma projektu

nodeva arhibīskapam. Uz to mūsu Baznīcas

vadītājs un Konsistorija atbildēja:

"lepazinušies arViņa svētības Maskavas

un visas Krievzemes Patriarha Pimena

vēstījumu, kā arī ar Jūsu tikšanās dokumenta

projektu, varam teikt sekojošo: ir pilnīgi skaidrs,

ka kristīgās Baznīcas uzdevums jebkurā

valodā ir pasludināt un arī realizēt dzīvē visu

cilvēku — neatkarīgi no rases, tautas, dzimtās

valodas — līdztiesību, jo tādi arī mēs — visi

zemes virsū dzīvojošie cilvēki — esam Dieva

un Mūžības priekšā. Kristieša dzīve nav

savienojama ar uz nacionāla pamata radušos

ienaidu vai pat tikai neiecietību. Viens no

kristieša — Kristus mācekļa uzdevumiem ir

mācīties ikvienā cilvēkā saskatīt savu tuvāko.

Tādēļ mēs Latvijas evaņģēliski luteriskajā

Baznīcā pilnībā piekrītam tām augšminēto

dokumentu daļām, kas šīs pamatpatiesības

izsaka.

Tālāk pievērsīsimies konkrētajai situācijai

Latvijā. Uzskatām, ka pie mums Latvijā nav
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tīri nacionāla vai etniska rakstura pretišķību

starp pamatiedzīvotājiem latviešiem un

cittautiešiem, galvenokārt krieviem. Taču

pretišķības, protams, ir, un tas ir starp

centralizācijas un decentralizācijas piekritējiem,

t. i., starp tiem, kas grib, lai saglabātos Latvijas

un arī citu republiku pakļautība Maskavai, un

tiem, kas grib neatkarīgu Latviju, kas grib

realizēt latviešu un Latvijas tautas pašno-
teikšanos. Saprotami, ka pēdējo vidū ir latvieši,

kaut arī ir ne mazums krievu un noteikti —

pārējās etniskās minoritātes Latvijā. Latvijas

evaņģēliski luteriskā Baznīca iratklāti presē un

citos masu informācijas līdzekļos deklarējusi,

ka mēs atbalstām miermīlīgu Latvijas tautas

kustību par pašnoteikšanos un neatkarību

sekojošu iemeslu dēļ:

1. Līdz šim kultivētais apgalvojums, ka

Baltijas valstis, t. sk. Latvija, ir 1940. gadā

iestājušās PSRSsastāvā saskaņā aršo valstu

tautu gribu, ir vistīrākie meli. Baltijas valstis, t.

sk. Latvija tika iekļautas PSRS arvaru un viltu,

tātad, raugoties no Bībelē pamatota kristīga

viedokļa, netaisnīgi.

2. Šī iekļaušana PSRS Latvijas tautai un

zemei ir nesusi daudz posta: vispirms

vairākkārtējas deportācijas uz Sibīriju, masu

slepkavības, kas ir vērtējamas tikai kā

noziegumi pret visu cilvēci; mūsu zemes

ekoloģisku piesārņošanu. Nepamatoti ieplu-

dinot darbaspēku Latvijā no PSRS, latviešu

skaits Latvijā irsamazinājies līdz aptuveni 50%.

Izpostīta ir tradicionālāLatvijas lauksaimniecība

ar viensētām. Tas viss ir noticis slavinātās

PSKP centra politikas rezultātā, kuru paklau-

sīgi izpildīja vietējie Maskavas ielikteņi. Visa tā

rezultātā mēs Latvijā tiešām sakām, ka mēs

neuzticamies centram un atzīstam, ka šīs

problēmas varam atrisināt un nostāties uz

civilizētām tautām cienīga dzīves līmeņa, tikai

atbrīvojoties no centra diktāta, t. i., mūsu

valstiskās neatkarības apstākļos. Mēs,

protams, nevēlamies dzīvot izolācijā, betmūsu

attiecībām ar Krieviju un citām republikām ir

jābalstās nevis uz spēka diktāta no stiprākā

puses, bet ganuz savstarpēja izdevīguma, t. i.,

tirdzniecībasun ekonomiskām attiecībām. Tas

būtu taisnīgi arī no kristīgā viedokļa.

Tādēļ Latvijas evaņģēliski luteriskā

Baznīca pilnībā pievienojas Jūsu paziņojumam

tur, kur Jūs aicināt uz kristīgām attiecībām,

bet nepievienojas tur, kur Jūs par šo brālīgo

attiecību mērķi uzskatāt PSRStās pašreizējā

sastāvā saglabāšanu. Kristīgas, brālīgas un

demokrātiskas attiecības starp tautām ir

iespējamas tikai valsti, kur nav nekādaspēku

spiediena, kur patiesi tiek realizēta tautu

pašnoteikšanās un sava attīstības ceļa brīva

izvēle."

("Svētdienas Rīts", 1989. gada 24. decembrī)
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Ziemassvētkos

'Tie maninikni vajājušino manas jaunības
dienām—tā lai saka Israēls — betnav mani

uzvarējuši."

(Ps. 129,1-2)

Ir kāda pirms vairāk nekā 150 gadiem
uzrakstīta vienkārša un skaista Ziemassvētku

dziesma, kuras pirmais pants skan:

"Katru gad' no jauna

Kristus bērniņš nāk

Pie mums zemēļaunā
Un mūs svētīt sāk."

Tā sauktajā stagnācijas laikā dziesmas

teksts tika mazliet pārveidots — nevis "pie

mums zemē ļaunā", bet "pestīt mūs no

ļauna" —, jo nevarēja (nedrīkstēja) jau par

ļaunu saukt padomjzemi, kurā mēs pērkon-

dimdošāsoli, komunistiskiem saukļiem un urrā

saucieniem skanot, gājām pretim gaišajai
rītdienai. Protams, arī otrais dziesmas teksta

variants ir patiess, taču tas ir mīkstinājums,

jo — ļaunajam jau nepatīk, ka to sauc īstajā

vārdā, viņam patīk maskēties aiz gludeniem,
neskaidriem vārdiem un meliem, viņam patīk

tikt pasniegtam kārdinošā iesaiņojumā.

Nu, bet kā tad īsti ir—vai šī mūsu zeme

(ne tikai padomjzeme, betcilvēku zeme vispār)
ir ļauna vai nav? Ko par to saka šie ļoti senie,

pirms vairāk nekā 3000 gadiem tapušie

psalma jeb Dāvida dziesmas vārdi? Vispirms

šis vārds "Israēls" — tas šeit nav tik daudz

jāsaprot kā kādas tautas ar ļoti senu vēsturi

nosaukums, cik vairāk saskaņā ar to saturu,

ko šis vārds sevī nes, proti, Israēls — Dievu

atzinušas, tas, kas šajāatziņā vienotsarDievu.

Mēs varam šajā tēlā — Dievu atzinušais —

sajust kādu konkrētu būtību, kas iet cauri

gadsimtiem, gadu tūkstošiem, tiek vajāta, bet

netiek uzvarēta, turklāt šī būtība izteicas,

darbojas cilvēkos, caur cilvēkiem un starp

cilvēkiem. Israēls — Dievu atzinušo cilvēku

kopība. Un šis Dievu atzinušais tiek vajāts.

Kādēļ un kas to vajā? Šis jautājums un

pārdomas par to ir vienlaikus arī atbilde uz

jautājumu—ir šī zeme ļauna vai nav? Vaiarī —

ir tajā daudz, ļoti daudz ļaunuma vai nav? Jā,

ir— daudz, ļoti daudz. To mēs redzam visur

tur — bezgala daudzviet—, kur cieš un tiek

nomākts un iznīcināts vājais, neaizsargātais,
kur mīlestību un līdzcietību satriec ienaids un

nežēlība. Satriec un, liekas, viss—nav cerības,

jāpakļaujas un jāapklust ļaunā varasdarītāja

priekšā.

Bet vai? Senie psalma vārdi taču saka:

".. vajājuši., bet nav uzvarējuši." Tie pauž par

kādu citu — nežēlībai, rupjam spēkam, šīs

pasaules varas un vajāšanu līdzekļiem ne-

pārvaramu spēku — nesamērojami trauslāku

par fizisko, materiālo spēku, bet tai pašā
laikā — nav šī rupjā spēka varā to otru—

daudz trauslāko — uzveikt, iznīcināt, padarīt

par neesošu.

Vai šis trauslais spēks atklājas arī

mūsdienās un kur? Vai tas ir nozīmīgs arī

mums, vai mēs to piedzīvojam, sajūtam?
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Vispirms, ja tā atklāsmes iesākums ir mums

nezināmi senos, patiesi aizvēsturiskos laikos,

jo psalma vārdi: 'Tie mani nikni vajājuši kopš

manas jaunības dienām," — nerunāpar viena

cilvēka mūžu, bet ganpar dievatziņā mītošas

kopības tālajiem iesākumiem, tad šī spēka

atklāsmes turpinājums ir tajā senatnes brīdī,

kad šī atziņa ir tikusi fiksēta šajā Dāvida

dziesmā, un, beidzot, šīs atklāsmes tālākais

kāpinājums un piepildījums izteicas vārdos, ko

lasām Jaunajā Derībā— Vēstules ebrejiem

pašā sākumā: "Dievs vecos laikos daudzkārt

un dažādi runājis caur praviešiem un tēviem,

šajās pēdējās dienās uz mums ir runājis caur

Dēlu." (Ebr. 1,1-2)

Šī Dieva runa caur Dēlu, Jēzus Kristus

evaņģēlijs mums pauž to pašu psalmā ļoti

lakoniski izteikto patiesību:".. vajājuši., betnav

uzvarējuši." Jā, patiesi, ari Jēzus Kristus —

vispilnīgākais Israēls, Dievu atzinušais —jo, kā

Viņš pats ir teicis:".. es esmuTēvā, un Tēvs ir

manī," (Jņ. 14,11) —ir vajāts, mocits, krustā

sists, cietis, miris pie krusta — šķiet, viss —

uzvarēts, bet nē — augšāmcēlies un dzīvo

neuzvarēts. Vajāts, cietis nāvē, bet dzivs un

neuzvarēts.

Un vai arī pašlaik, kad tuvojamies Zie-

massvētkiem vai arī pašos Ziemassvētkos —

Kristus dzimšanas svētkos, šajos vienkāršajos

dziesmas vārdos: "Katrugad' no jaunaKristus

bērniņš nāk," —nepierādās šīpati patiesība—

".. vajāts., bet neuzvarēts"?Vai viss komunistu

režīma laiks — ar mocekļa nāvē mirušiem

garīdzniekiem, pat vēl pavisam nesen, ar

izpostītām draudzēm, svešumāaizvestiem, tur

nepanesamās grūtībās bojā gājušiem cilvē-

kiem, draudžu locekļiem, izpostītiem, no-

laistiem, sabrukušiem, par darbnīcām un no-

liktavām pārvērstiem dievnamiem—gan Krie-

vijā, gan mūsu Dzimtenē, mīļajā Latvijā, — nav

bijis visīstākais un varbūt pat visas kristīgās

Baznīcas vēsturē pats smagākais vajāšanu

laiks? Un tomēr, un tik un tā — brīnums —

"Kristus bērniņš nāk"—vajāts, betneuzvarēts,

un, neraugoties uz šīs zemes ļaunumu, "mūs

svētīt sāk".Pret ļaunumu, vardarbību un tumsu

Viņš vēršas un tajā ienākar svētību, mīlestību

un gaismu.

Ko vēlēt jums, godājamie "Zvaigznes"

lasītāji un cienījamās lasītājas, šajā laikā pirms
Kristus dzimšanas svētkiem, tiem tuvojoties

un tajos ieejot? Lai mēs visi sajustu un

piedzīvotu šo it kā trauslā un tomērpar visu

spēcīgākā dievišķā Gara spēka klātbūtni, lai

pie mums piepildītos gan tas, ko Jāņa

evaņģēlijs saka par Kristus, šī Gara spēka un

gaismas nesēja, ienākšanu starp cilvēkiem:"..

cik Viņu uzņēma, tiem Viņš devavaru kļūt par

Dieva bērniem, tiem, kas ticViņa vārdam" (Jņ.

1, 12), gan arī tas, ko izsaka pieminētās

Ziemassvētku dziesmas pēdējais pants:

"Arī man Viņš klātu, acīm neredzams,

Valda manu prātu, rokā vadīdams."

Jēzus Kristus klātbūtni, mieruun drošību

Viņā un svētku gaišumu un prieku jums no

sirds vēlēdams,

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

("Zvaigzne", 1990. g. Nr. 23)
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Dzīvot ar Dievu

Saruna ar Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapu Kārli Gailīti.

"Arhibīskapa kungs! Tuvojas gadu mija,

gaišieZiemassvētki. Katramcilvēkam tas irarī

zināms pašapceres brīdis, kad gribas ielūko-

ties sevī un jautāt: "Kādakārtība manīvalda?"

Laikamnemaz nebūstik daudztādu, kas varēs

atbildēt: "Jā, manīvalda miers un harmonija."

Dzīve irpārāk nemierīga, grūti saglabāt iekšējo

līdzsvaru straujajā bangojumā, kur sajūsmas

virsotnes mijas arskepses kritumiem. Plīst uz-

pūstie ideāli, vakardienaspieminekļi tiek trans-

portēti uz vēstures noliktavām. Piecdesmit ga-

dus Baznīca bijusi šķirta no valsts. Un tas vēl

ir maigi teikts. īstenībā —aizliegta. Šajā laikā

piedzimušas un izaugušas divaspaaudzes. Kā

jums šķiet—kas šajos gados ir zaudēts?"

"Ja mēs domājam par tiem gadu desmi-

tiem, kad visa mācīšana skolās, visa cilvēku

ietekmēšana bija virzīta ateisma, t. i., bezdie-

vības, garā, tad, vienkārši sakot, tas irnovedis

pie katastrofālām sekām, kas izpaužas daudz-

veidīgi. Vecajā Derībā ir teikts, ka, ja cilvēks,

tauta dzīvo bez Dieva, tad tā pārmainās ne

tikai dvēseliski, bet tas neizbēgami ietekmēarī

sabiedrības ārējo dzīvi, visu, kas ir apcilvēku,

arī ekonomisko dzīvi. Šajāziņā ļoti interesanta

ir piezīme rakstā, kas stāstapar Vācijasapvie-

nošanos. Kristīgās tradīcijās audzinātātautas

daļa saskaras ar otru, kas gadu desmitus

audzināta ateisma tradīcijās, un dzīvē pilnīgi
reāli parādās tas, ka ticīgs un neticīgs cilvēks

dažādās dzīves situācijās rīkojas dažādi.

lepriekšējo gadu sekas ir redzamas visā

cilvēka izveidotajā ārējā pasaulē, tādā, kāda

tā ir,— mūs pašus apdraudošā. Cilvēks ir

rīkojies krasi egoistiski, gribēdams apmierināt

savas vajadzības, kas lielā mērā ir iegribas.

Tagad šī negatīvi pārveidotā dabavēršas pret

pašu cilvēku. Tāpat ir ar ieročiem. Visa šī

pasaulē pastāvošā realitātepierāda, ka cilvēks

ir grēcīgs. Tas, kas pasaulē ir apdraudošs,

radies no cilvēka samaitātās dvēseles.

Kā jau teicu, viss ir savstarpēji saistīts.

Cilvēka dvēseles dzīveir visciešākā veidāsais-

tīta ar materiālo dzīvi. Tikai primārais ir iekšējā

dzīve; pasaulē redzami notiekošais vispirms

dzimst neredzami — dvēselē, iekšienē."

"
Visas mūsumarksistiski ļeņiniskās audz-

ināšanas pamatpostulāts, ja tā varētuteikt, bija

apgalvojums, ka esamība nosaka apziņu.

Turklātmarksisms jeņinisms tika pasludināts

par sava veida jauno reliģiju, kamjāstājaskris-

tīgās reliģijas vietā."

"Marksisma ļeņinisma filozofija savos pa-

matosjau irpretrunā ne tikai arkristīgās ticības,

bet arī ar vairāku seno reliģiju principiem —

t. i., attiecībā pret vardarbību. Mīli savu tuvāko

kā sevi pašu — tas dažādās variācijās at-

kārtojas ne tikai Jaunajā Derībā, betarī Vecajā

Derībā un vairākāssenās reliģijās, piemēram,

budismā un hinduismā, ļoti senajā "ahimsā" —

ļauna nedarīšanas principā. Tas ir krasā pret-

runā ar marksismu ļeņinismu, kas balstās uz

šķiru cīņu, tātad — vardarbību. Līdzjūtība un
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vardarbība savstarpēji izslēdz, atgrūž viena

otru. Apmēram tā, kā tas ir teikts Jāņa evaņ-

ģēlija sākumā par Kristus nākšanu zemes

virsū: "Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to

neuzņēma.""

"Jarunājam parpretrunām — vaipastāv

tikkrasa pretruna starpkristīgo ticībuun baltu

pirmatnējām reliģijas formām, kādas atrodas

mūsu folklorā un tās ētikā?"

"Latvieša gara pasaule arī man ir tuva,

es to izjūtu sevī, bet es pilnīgi saprotu arī to,

ka mūsdienās ir gluži nereāli atgriezties pie

seno latviešu gara pasaules kā pie tagadnes
latviešu tautas reliģijas. Viena daļa cilvēku to

dara. Tā ir apziņas brīvība, ko neviens viņiem

nevar liegt. Tačutikpat skaidrs arī ir, ka Latvijā

kristīgā ticība, kas nav saistīta ar konkrētu

tautu, bet ir vispārcilvēciska, nezudīs."

"Pēc ilgiem gadiem Latvijas Universitātē

iratjaunota Teoloģijas fakultāte."

"Doma par tās atjaunošanu jau izskanēja

Tautas frontes pirmajā kongresā un konkre-

tizējās pagājušā gada nogalē. Man bija ļoti pa-

tīkama saruna ar universitātes rektoru Zaķa

kungu, kurā viņš atbalstīja šo domu, tāpat arī

mācībspēku padome. Tika nodibināta ko-

misija, kas nodarbojās ar atjaunošanas

kokrētajiem jautājumiem. Tagad fakultāte ir

oficiāli atjaunota, lai gan tas pagaidām ir kā

pārejas periods — šogad fakultāti vēl finansē

Baznīca. Pašlaik atjaunota ir konfesionāla—

luteriskā fakultāte. Ja turpmāk interesi izrādīs

citas konfesijas, tad varētu izveidot arī katoļu

un pareizticīgo nodaļas, kā tas bija agrāk."

"Kāda irdažādukonfesiju sadarbība?Vai

tas, ka Baznīca bijaatstumta no sabiedriskās

un valsts dzīves, nav mudinājis dažādas

konfesijas savstarpēji sadarboties, lai gluži

vienkārši izdzīvotu?"

"Nav runa par kādu ekonomisku sadar-

bību, jo kā saimnieciski, tā garīgi mēs dzīvojam

katra savu dzīvi. Taču varas spaidi, bez šau-

bām, ir tuvinājuši konfesijas, un vismaz Baz-

nīcu vadību līmenī attiecības ir draudzīgas."

"Teoloģijas fakultātē strādā arī vieslek-

torino ārzemju latviešuBaznīcas. Tātad varam

secināt, ka uzlabojušās arī attiecības starp

Latvijas Baznīcu un ārzemjulatviešuBaznīcu?"

"Sadarbība ar emigrācijas Baznīcu

pastāvēja jau agrāk, bet to aptumšoja

aizdomas, ka šeit Baznīca ir bijusi zināmā mērā

piespiesta kalpot pastāvošajai iekārtai. Tājau

tas arī bija, jo Baznīca atradās gan Ministru

Padomes Kulta lietu pilnvarotā, ganDrošības

komitejas pastāvīgā kontrolē. To nebija

iespējams noslēpt, un tas radīja neuzticību.

Tagad situācija ir mainījusies, un kopš

pagājušā gadaSinodes parakstīts kopīgs abu

Baznīcu paziņojums, ka Latvijas Baznīca atzīst

par pareizu visu to, ko gadu desmitiem ir da-

rījusi emigrācijas Baznīca, kas cīnījās par lat-

viešu tautas tiesībām, ko toreiz nespēja darīt

latviešu BaznīcaLatvijā. Sadarbībastarpabām

Baznīcām ir oficiāli dokumentāra, ir nodibināta

savstarpējās koordinācijas komisija, kas regu-

lāri tiekas vairākas reizes gadā un spriež par

abām Baznīcām aktuāliem jautājumiem. Mūs

apciemo emigrācijas mācītāji, un mēs viņus

varam bezkādiem ierobežojumiem laist kalpot

draudzēsne tikai Rīgā, betarī laukos. Nākamā

gada pirmajā pusgadā iznāks kopēja Dziesmu

grāmata visiem latviešu luterāņiem pasaulē."

"Baznīca šķirta no valsts. Vai šī tēze vēl

iraktuāla?"
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"Es piedalījos, kad izstrādāja likumu par

reliģiskām organizācijām, un tad mēs daudz

runājām par to, ka praksē pilnīgas atšķirības
faktiski nesanāk. Kaut vai tajā ziņā, ka pēc jau-

najiem likumiem mācītājs saņems(tā mēs ce-

ram) valsts pensiju tāpat kā jebkurš kalpotājs.

Es teiktutā—ideoloģiskā ziņā Baznīca ir šķirta

no valsts, bet praktiskā sadarbībā— ne."

"Mēsesam novirzījušies uzBaznīcas dzī-

ves organizācijas jautājumiem, bet atgrie-

zīsimies pie tās dzīves, kuru, paši gribēdami
vai negribēdami, esam sev visapkārt radījuši.

Kāmēs to varētupārveidot uz labopusi?"

"Kautarī viss ir Dievarokās, tomērmums,

cilvēkiem, savu iespēju robežās jādara viss,

lai nākamību ietekmētu pozitīvi. Tagad ir

izšķiršanās laiks. Ja mēs runājam par tautas

atmodu, tad rodas jautājums — kam mēs

mostamies? Ja saredzam tautasatmodu tikai

kā pielīdzināšanos Rietumu valstīm materiālā

ziņā, tad ar to vien nekāda tautas atmoda

neiznāks. Tauta atmodīsies tikai tad, kad

sapratīs, ka garīgās, t. i., cilvēka dvēseles

dzīves, lietas ir reālas lietas un primāras jebkurā

gadījumā. Ir tikai viena iespēja, kā varam

ietekmēt savu dzīvi un savu sabiedrību

pozitīvi—jācenšas katram pašam un jāmāca

mums tuvos cilvēkus dzīvot pēc Dieva

likumiem. Mīli Dievu pār visām lietām no visas

dvēselesun sirds un savu tuvāko kā sevi pašu.
Tā Jaunajā Derībā atbild JēzusKristus, jautāts

paraugstāko bausli bauslībā. Tas ir vienīgais,
kas var būt pozitīvo pārmaiņu pamatā."

Ar arhibīskapu Kārli Gailīti tikās

Zaiga Kipere un Augusts Lediņš
("Zvaigzne", 1990. g. Nr. 23)

Atklāta vēstule

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai

komitejai,

Latvijas PSR Valsts drošības komitejai

Man ir daži jautājumi Jums, ceru, ka atbil-

dēsiet. Kas ir devis tiesībasLKP CX pirmajam

sekretāram A. Rubikam draudēt? Ko nozīmē

viņa vārdiTVpārraidē š. g. 27. janvārī: "traģisks

rezultāts", t. L, ja netiks pieņemti viņa un viņa
vadītās partijas noteikumi? Mēs piedzīvojām,
ka viņa TV pārraidē pirms Jaungada izteiktie

draudiattiecībā uz Preses namu tika piepildīti.

Loģisks secinājums — tādomā daudzi, ar ko

esmu runājis, — arī šie vārdi par traģisko

rezultātu nav vējā kaisīti. Kāds tas būs?

Nošaušanas?Izvešanas? Nekomunistiski

domājošo un runājošo apcietināšanas,
demokrātisko organizāciju un laikrakstu

slēgšanas, to vadītāju apcietināšanas? Vai ar

16. un 20. janvāra nevainīgajiem upuriem

Latvijai nepietiek, ja draudos jātiecas uz vēl

"traģiskāku rezultātu"?

Par līdzšinējo attīstību mana izpratne ir

šāda — pēc ilgiem PSKP vienvaldības vai

monodiktatūrasgadu desmitiemtika pieļauts

pagaidām tikai dažus gadus ilgs demokrati-

zācijas periods — acīmredzot tādēļ, lai šo

stagnātisko, atpalikušo milzeni, PSRS, attīs-

tības ziņā censtos pietuvināt Rietumu de-

mokrātijas valstīm, laiPSRS nepaliktu izolācijā

ārpus veidojamās t. s. Eiropas kopējās mājas.

Bet — to Jūs arī, jādomā, redzat — šī dc-
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mokratizācijas procesa rezultātā ir radušās jau

daudzas partijas un kustības, līdzšinējā cen-

tralizētā vara ir sākusi jau slīdēt ārā no kom-

partijas rokām, un, ja demokratizācijas pro-

cess turpinātos, tad beidzot kompartija no-

nāktu tajā stāvoklī, kāds ir Rietumvalstīs, kur

tai ir neliels skaits piekritēju un nelielas, ne

pārāk ietekmīgas avīzītes. Ko šajā situācijā

dara kompartija? Tā ķeras pie tā, ar kā pa-

līdzību savulaik nācapie varas, —pie ieročiem.

Kas artotiks sasniegts? Atkal atgriešanās pie

komunistiskās monovaldības vai monodik-

tatūras? lespējams, jā. Taču, lai pierādītu, ka

kompartija ar savām vadības metodēm nav

spējīga izvest republikas vai PSRS attīstītā-

kajām pasaules valstīm atbilstošā ekonomi-

kas un demokrātijas līmenī, nav vajadzīgi jauni

šādas diktatūras gadi vai gadu desmiti — tas

ir jau pierādīts. Košādas iespējamas, atkal nā-

košas diktatūras apstākļos piedzīvos demo-

kratizācijas laikā neapšaubāmi uzplaukusi Baz-

nīca? Vai atkal jaunus ierobežojumus? Vai atkal

visus ārējos sakarus un arī iekšējo darbībuVDK

kontrolē? Vai atkal — kā gadījumā ar latviešu

mācītāja no KanādasJuraCālīša uzaicinājumu

uz lekciju ciklu Teoloģijas fakultātē—atbildi no

Maskavas Reliģijas lietu padomes, ka šis uz-

aicinājums esot "ņeceļesobrazno" (nemērķtie-

cīgs), līdz ar tovīza netiek izsniegta? To, lūdzu,

atļaujiet mums, Baznīcai pašai, zinātun izšķirt,

kādus viesus uzaicināt mums ir mērķtiecīgi,

kādus — ne. Vai kā mūsu tikko atjaunotās

Teoloģijas fakultātes slēgšanu 1940. gadā?

Rubika kungs savāTVuzrunā27. janvārī

teica, ka Tautas frontes vai tās vairākuma val-

dībasmērķis esotatjaunot "buržuāziski nacio-

nālistisku diktatūru", un to Rubika kungs ar

saviem draudiem un torealizēšanu negrib pie-

ļaut. Nē, mērķis nav atjaunot buržuāziski naci-

onālistisku diktatūru. Reāli domājošs cilvēks sa-

prot, ka to mūsdienupasaulē, kur tik liela nozī-

me cilvēku tiesībuievērošanai, tik mazās valstīs

kā Baltijas valstis nemaz nav iespējams izdarīt.

Mērķis ir — un izvēli par to Latvijas tautas

vairākums ir pierādījis visā atmodas laikā un

pēdējo reizi vēl vairākus simtus tūkstošus lie-

lajā tautas manifestācijā š. g. 13. janvāri, kā ari

aizstāvot tautas ievēlētoAugstāko Padomi un

valdību — mērķis ir atjaunot Latvijā neatkarīgu

demokrātiskuvalsti, kura dzīves līmeņa, sociālo

sasniegumu, kultūras un demokrātijas ziņā

nostātos līdzās tādām mumskaimiņos esošām

valstīm kā Norvēģija, Zviedrija, Somija, Dānija.

Vai šajās valstīs ir "buržuāziski nacionālistiska"

diktatūra? Nebūs ari pie mums. Mēs, Baznīca

un tauta, lūdzam, lai komunistiskā partija arsavu

turēšanos pie varas, ar saviem tankiem,

automātiem un patruļām ceļu uz šo mūsu

tautas — latviešu un ari visas Latvijas tautas —

ilgu piepildījumu — neatkarīgu, demokrātisku,

attīstītu valsti — neaizšķērso. Esmu pār-

liecināts — ja pašreiz valdošā un kā politisko,

tā jo īpaši kontroli pār militāro spēku sevī

sakoncentrējusī kompartija centīsies samalt

Baltijas tautu neapstrīdamo, gadsimtiem ilgi

sirdīs glabāto neatkarības gribu ar spēku, ar

ieročiem, ar upuriem — tas ne pie kādas lai-

mes un miera, ne pie kādas Eiropas kopējās

mājas nenovedīs.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps Kārlis Gailītis

("SvētdienasRīts", 1990. gada 10. februārī)
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Aptauju gaidot

Latvijai stāv priekšā nozīmīga diena—

svētdiena, 1991. gada3. marts. Ar ko tā nozī-

mīga? Šāds jautājums patiesībā ir lieks, jo do-

māju, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju spēs

atbildēt — ar aptauju, ar to, vai mēs teiksim

"jā" vai"nē" demokrātiskai, valstiski neatkarīgai

Latvijai. Vai šī aptauja ir nepieciešama? Par to,

protams, varētu ilgi domāt un spriest, taču ta-

gadējā situācijā, kad izvēle izdarīta, alternatī-

vasvairs nav. Tāir nepieciešama kāturpinājums
līdz šim vispārliecinošākajam Baltijas tautu vie-

notības un neatkarības gribas demonstrēju-

mam — Baltijas ceļam. Tā ir absolūti nepie-

ciešama Baltijas tautu vienotības dēļ. Šajā sa-

karībā daži vārdi par tiem, kas saka "nē" ap-

taujai. To saka divi pretēji spēki: Pilsoņu Kon-

gresa Latvijas Komiteja un LKP. Par pirmo jā-

saka, ka šis tomēr nav visu Latvijas Komitejas

locekļu viedoklis, bet tikai tās prezidija un atse-

višķas tā daļas, cik man zināms, t.s. republikā-

ņu, viedoklis. Domāju, ka šai skaitliski nelielajai

grupai situācijā, kad aptauju atbalsta visas nozī-

mīgākās Latvijas demokrātiskās organizācijas
un ari latvieši, toorganizācijas un pārstāvniecī-

bas ārzemēs, ir maza nozīme ceļā uz Latvijas
neatkarību. Šī "nē" teikšanaaptaujai no Latvijas

Komitejas vienasdaļaspusesman atgādina tos

pārgudros, kas savulaik aicināja boikotēt Aug-

stākās Padomes vēlēšanaspagājušā gada 18.

martā.Kā būtu, ja mēs šim "gudrajam" pado-

mambūtu sekojuši? Uz neatkarību nevar aiziet

kā politisku šahu spēlējot, daudz nozīmīgāka

par šo juridisko prātošanu ir tautas sirdī nestā

neatkarība, griba uzcelt šo demokrātisko, val-

stiski neatkarīgo Latvijas valsti. Šogribu lai mēs,

Latvijas tauta, ar savu "jā" 3. martā vienprātīgi

izsakām. Otru "nē" aptaujai saka Latvijas ko-

munistu partija, apgalvojot, ka Latvija grib at-

dalīties no PSRS, ka te, Latvijā, grib radīt "buržu-

āziski nacionālistisku" diktatūru. Jā,patiesi, mēs

negribam būt Latvijas PSR, mēs gribam būt

Latvija. Betmēs vienlaikus negribam būtarī kaut

kādas—vienalga —buržuāziski nacionālistiskas

vai kādas citas—diktatūras Latvija. Laikā, kurā

mēs dzīvojam, arvien lielāku vērtību —īpaši Rie-

tumu demokrātijas valstīs — iegūst cilvēku tie-

sības. Tā ir cerīga zīme, ka varbūt reiz pienāks

laiks, par ko pravieto ari Btoele, — kad militārā

varāun iznīcības ieročos balstīta politika —tautu

un valstu attiecības — pārvērtīsies cilvēku sav-

starpējā cieņā un [īdzļūtībā balstītā kristīgā politikā.

Navcita ceļa uz Baltijas valstu neatkarības

atjaunošanu kā tas, ka pēc šo valstu, ari Lat-

vijas, neatkarības atjaunošanas tām jākļūst par

demokrātijas paraugvalstīm nāciju un cilvēka

tiesību ievērošanas ziņā. Tikai tādi mēs varam

ieiet Eiropā, tikai' tādus mūs turpieņems. Tādai,

gan demokrātiskai, gan valstiski neatkarīgai,

Latvijai svētdien, 3. martā, lai sakām savu "jā".

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps Kārlis Gailītis,

Latvijas Komitejas loceklis

("Svētdienas Rīts", 1991. gada 24. februārī)



1138

Sveiciens Lutera

draudzei 100.

gadadienā

Rīgas Lutera draudzes staltais dievnams

jau 100 gadu stāv Torņakalna augstākajā vietā.

Krietna daļa no šiem 100 gadiem — kopš šī

gadsimta četrdesmitajiem gadiem —saistās ar

manām personīgajām atmiņām. Kādastās ir?

Acīmredzot tādēļ, ka tas laiks bija klusāks

(uz ielām mazāk tehnikas), atceros, kā svēt-

dienasrītos Torņakalna baznīcas zvans, vēs-

tījot mieru, atskanēja arī līdz mājai, kurā dzīvoja

mana ģimene.Atceros pastaigas savābērnībā

kopā ar tēvu garbaznīcu un arī, ka bijām iegā-

juši baznīcā. Tās visas ir it kā niecīgas, bet

dziļas un dārgas atmiņas. Tālāk—manasais-

tība aršo draudzi tad, kad apzināti pievērsos

evaņģēlija vēstij jau brieduma gados... Šajā
baznīcā ir kristīts mans dēls. Atceros, kā viņš,

mazs būdams, man dažkārtnāca līdzi uz diev-

kalpojumiem tad, kad jau strādāju par Rīgas
Lutera draudzes adjunktmācītāju un mācī-

tāju — kopā trīspadsmit gadus.

Rīgas Lutera draudzei raksturīgi, ka tās

100 gados, neskaitot vairākus mācītāja vietas

izpildītājus, nav bijis daudzpastāvīgo mācītāju,
tikai seši: Pēteris Paukšēns, Eižens Šeiermans,
JānisBirģelis, Vilis Augstkalns, Kārlis Gailītis un

tagad Juris Rubenis. Šī pastāvība ir tādēļ, ka

vairāki no mācītājiem Luteradraudzēstrādājuši

ilgus laikperiodus: Eižens Šeiermans no 1898.

līdz 1919. gadam, Jānis Birģelis no 1920. līdz

1944. gadam un jo īpaši Vilis Augstkalns —no

1945.līdz 1985. gadam.Vili Augstkalnu atceros

kā vienkāršu, godīgu cilvēku, kā lielu autoritāti

starp mūsu Baznīcas tālaika teologiem un

Teoloģijas semināra mācībspēkiem, kas arī uz

mani personīgi atstājis vislielāko iespaidu.

Rīgas Lutera draudze šajos 100 gados ir

piedzīvojusi dažādus laikus. Esmu dzirdējis

stāstām, ka 1905. gada revolūcijas dienās

dievkalpojuma laikā baznīcā ienākuši bruņoti
vīri ar cepurēm galvās, sasēdušies uz altāra

apmales un pīpējuši. Mācītājs Eižens Šeier-

mans 1919. gadā gājis bojā mocekļa nāvē.

Tagad, šajā atmodas laikā, pēc ilgiem ap-

spiestības gadu desmitiem draudze ir atplau-

kusi, tajā ir ienākusi jauna paaudze, savu 100.

gadadienu tā sagaida skaisti izremontētā

dievnamā. Lai izsakām visdziļāko pateicību ša-

jāsvētku dienātiem Luteradraudzescilvēkiem,

darbiniekiem, kas šodien stāv jau savā mūža

novakarē un kas ir izveduši draudzi caur grū-

tiem laikiem. Lai novēlam Gara un ticībasspē-

ku, pacietību, kristīgu sadraudzību un mīlestību

tiem jaunajiem, draudzē nesen ienākušajiem

locekļiem, kuriem kristīga miera, mīlestības un

dzīvības vēsts jānes tālāk. Lai Lutera —

Torņakalna baznīcas zvans arī turpmāk nes

Kristus vēsti visai apkaimei. Jo:"Tas Kungs ir

tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu

piesauc patiesībā." (Ps. 145,18)

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

("SvētdienasRīts", 1991. gada 10. martā)
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Sasauksimies!

Mūsu brāļu zemei Lietuvai pašreiz grūti

laiki. Jau ceturtonedēļu lietuvieši iztur milzīgās

impērijas draudīgu spiedienu. Sasprin-

dzinājums nepārtraukti aug. Šim ļaunuma
kolosam Lietuva stāv pretī tikai ar savu gara

spēku. Citu ieroču jaunajai valstij nav. Šis gara

spēks ir liels, bet nav bezgalīgs.
Dosim Lietuvai ari sava gara spēka daļu.

Trīs dienas—4., 5. un 6. aprīlī, tajā rīta stundā

un minūtē, kad pār Lietuvuaust saule, zvanīja

visi Latvijas dievnamu zvani. Ar zvanu mēlēm

ArhibīskapsKārlis Gailītisun bīskaps Vilhelms Ņukšs.

pagājputnu ceļiem debesis sūtījām uzLietuvu

ziņu par apņēmību būt kopā līdz jūsu un mūsu

brīvības uzvarai. Mēs ceram, ka ar mūsu un

jūsu radio palīdzību šīs Latvijas dievnamu

balsis iegājakatrā lietuvieša mājā un darīja vēl

noteiktākus jaunās dienas pirmos soļus.

Mēs — kuršu, lībiešu, zemgaļu, latgaļu

un sēļu pēcteči—sasauksimies ar augštaišu,

dzūku un jātvingu pēctečiem.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis

Bīskaps Vilhelms Ņukšs

("Svētdienas Rīts", 1990. gada 15. aprīlī)
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Atklāta vēstule

Aizputes, Apriķu, Cīravas, liepājas

Sv. Trīsvienības un Valtaiķu draudžu

padomēm un draudžu locekļiem

Sakarā ar pagājušā gadā pieņemto

Latvijas Republikas likumu par reliģiskajām

organizācijām šogad notiek visu draudžu

pārreģistrācija. Šis pārreģistrācijas pamat-

nolūks — lai katra draudze, kas to izdarījusi,

oficiāli likuma priekšā iegūtu juridiskas perso-

nas statusu un tiesības veikt autonomu

saimniecisku un finansiālu darbību. Katrai

draudzei pārreģistrējoties ir jāapliecina

piederība pie kādas Latvijas Republikā

pastāvošas kristīgas konfesijas vai plašāk —

reliģiskas grupas vai organizācijas. Citiem

vārdiem — iesniegumā LR Reliģijas lietu

departamentam jāapliecina savs reliģiskais

stāvoklis, sava vietakopējā, ļoti plašajā dažādu

reliģisku viedokļu un uzskatu lokā. Ja runājam

par Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

draudžu reģistrāciju, tad tām iesniegumā

jāapliecina sava darbība saskaņā ar Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Satversmi. To

gandrīz visas mūsu Baznīcas draudzes, kuru

kopskaits šobrīd ir 263, ir jau paspējušas
izdarīt.

Pārreģistrācijas sakarā neparasts gadī-

jums ir noticis Liepājas pusē piecās — Aiz-

putes, Apriķu, Cīravas, Liepājas Sv. Trīs-

vienības un Valtaiķu —draudzēs, kurās kalpo

mācītājs Sigurds Sproģis. Šo draudžu pado-

mes un garanti (desmitnieki) ir nevis aplieci-

nājuši savu darbību saskaņā arLatvijas evaņ-

ģēliski luteriskās Baznīcas Satversmi, betgan

it kā pieņēmuši savas Satversmes (visās

minētajās piecās draudzēs vienādas). Šo

Satversmju būtiskākās iezīmes un atšķirības

no Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Satversmes — katra no šīm draudzēmsevi it

kā pasludina par patstāvīgu, neatkarīgu

reliģisku organizāciju (ārpus Latvijas evaņ-

ģēliski luteriskās Baznīcas). īpatnēji formulēts

minētās Satversmes 2. punkts, kur teikts, ka,

piemēram, Valtaiķu vai Aizputes, Apriķu utt.

evaņģēliski luteriskās draudzes (t. i., šī

patstāvīgā, neatkarīgā draudze) ir vēstures

gaitā izveidojušās Valtaiķu (vai Aizputes,

Apriķu utt.) evaņģēliski luteriskās draudzes

mantiniece un darba turpinātāja. Tātad

vēstures gaitā izveidojusies draudze ir kaut

kādā brīdī likvidēta (ar kā lēmumu?) un tagad

darbu turpina šī patstāvīgā, neatkarīgā
draudze?Visai īpatnēja ir vienas personas —

draudzes mācītāja loma šajās patstāvīgajās,

neatkarīgajās draudzēs — viņš ir tas, kurš

akceptē rakstisku iesniegumu par iestāšanos

draudzē (ar 2 gadu pārbaudes laiku!); viņš ir

arī vienīgā persona draudzē, kam ir tiesības

kādu izslēgt no draudzes, turklāt šim mācītāja

lēmumam par izslēgšanu var pretoties ne

mazāk par2/3 no draudzes Sinodes. Latvijas

evaņģēliski luteriskajai Baznīcai šī draudzes

Sinode ir neparasts veidojums. Saskaņā ar

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Satversmi kopējā Latvijas Sinode ir Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas gribas izteicēja

ar augstāko likumdošanas un pārraudzības

varu. Šajā draudzes Sinodē izpaužas divas
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lietas: pirmkārt, nošķiršanās no kopējās

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Sinodes un, otrkārt, tas, ka draudzes dzīvi

vadaskaitliski ierobežotscilvēku loks vai izlase.

Zūd nozīme tam, kam saskaņā ar pastāvošo

BaznīcasSatversmi ir vislielākā nozīmedažādu

lēmumu pieņemšanā draudzes dzīvē —

draudzeskopsapulces. Draudzes kopsapulce

mācītāja S. Sproģa vadīto draudžu it kā

pieņemtajās Satversmēs nemaz nepastāv.

Kādēļ vairākkārt lietoju vārdus "it kā"?

Skaidrs, ka tik nozīmīgu lēmumu kā par

vēstures gaitā izveidojušos draudžu likvi-

dēšanu un jaunu veidojumu — patstāvīgo,

neatkarīgo draudžu— darbības uzsākšanu

nevar pieņemt bez draudzes kopsapulces
lēmuma. Draudzi nevar un nedrīkst likvidēt —

vai arī mainīt tās statusu bez kopsapulces
lēmuma — to nevar un nedrīkst izdarīt daži

darbinieki, kaut arī paši nozīmīgākie —

mācītājs un draudzes padome — vien. Taču

pēc pārrunām ar vairākiem šo mācītāja S.

Sproģa apkalpoto draudžu iesniegumus un

Satversmes parakstījušajiem garantiem

izrādījās, ka tie parakstīti bez jebkādas šo

jaunveidoto Satversmju pārspriešanas pat

draudžu padomju un garantu ierobežotajā
lokā, nemaz nerunājot par kopsapulcēm.
Citiem vārdiem, šīs Satversmes ir nevis

Aizputes, Apriķu, Cīravas, Liepājas Sv.

Trīsvienības un Valtaiķu draudžu gribas

izpaudums, bet gan mācītāja Sigurda Sproģa

izdomājums, kura mērķis ir veicinātšķelšanos

Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Kam

tas ir izdevīgi, kam tas ir vajadzīgs? Šo minēto

draudžu atsevišķo Satversmju izveidošana, ko

paveicis mācītājs S. Sproģis, esmu pārlie-

cināts, balstās nevis kādās teoloģiskās

koncepcijās, bet gan mācītāja S. Sproģa

dziļajā personīgajā neapmierinātībā ar 1989.

gada aprīlī notikušās Latvijas Sinodes

rezultātiem.

Tā kā šo Satversmju pieņemšana minē-

tajās piecās draudzēs faktiski nozīmē izstā-

šanos no Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas, tad jājautā: vai jūs — Aizputes,

Apriķu, Cīravas, Liepājas Sv. Trīsvienības un

Valtaiķu draudžu locekļi — tiešām to gribat?

Vai Konsistorija un arhibīskaps kaut kādāveidā

traucē jūsu draudžupatstāvīgo darbību, tām

atrodoties mūsu Baznīcas sastāvā? Vai būtu

piedodama šo ilgā vēstures gaitā izveidojušos
draudžudarbības izbeigšana?

Tādēļ aicinu minētodraudžu padomes un

garantus iesniegt Konsistorijā nepieciešamos
dokumentus reģistrācijai LR Reliģijas lietu

departamentā, kas apliecinātu šo draudžu

gatavību arī turpmāk darboties Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas sastāvā.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis

("Svētdienas Rīts", 1991. gada 28. aprīlī)
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Ārzemju apmeklējumi
aprīlī

Pēdējo gadu laikā mēs Latvijas evaņ-

ģēliski luteriskajā Baznīcā nevaram sūdzēties

par starptautisko sakaru trūkumu. Nereti arī,

ņemot vērā to, ka mūsu Baznīcā pagaidām

nav un nevar būt tik daudz algotu darbinieku

kā mūsu partnerbaznīcās Rietumos, mēs šos

kontaktu piedāvājumus ne vienmēr spējam

pieņemt. Neparasts starptautisko kontaktu

ziņā gan manā, gan lielā mērā arī mūsu

Baznīcas dzīvē bija laiks no 31. marta līdz 18.

aprīlim. Tas, šķiet, bija pirmais gadījums

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

vēsturē, kad tās arhibīskaps viena mēneša

laikā bija uzaicināts piedalīties četru dažādu

bīskapu introdukcijās. Lieldienās, 31. martā,

Šlēzvigas Domānotika Šlēzvigas (Ziemeļelbas

Baznīca) bīskapa Hansa Kristiāna Knuta

introdukcija; 7. aprīlī Upsalas Domā —

Hernosandas diacēzesbīskapa Kārla Johana

Tirberga (Tvrberg) introdukcija; 19. aprīlī

Kenterberijas katedrālē sava mēroga un

starptautiskā skanējuma ziņā visnozīmīgākais

notikums — Kenterberijas arhibīskapa Džor-

dža Kareja (George Carey), kurā mani pavadīja

latviešu Baznīcas Anglijā prāvests R. Mužiks,

introdukcija; visbeidzot, 20. aprīlī Helsinku

Domā — Helsinku bīskapa Eero Huevinena

introdukcija.

Visas luterāņu bīskapu introdukcijas —

Vācijā, Zviedrija un Somijā — raksturīgas ar

to, ka tā bija atkaltikšanās ar patiesi tuviem

draugiem mūsu partnerbaznīcās, ar ko mums

līdz šim bijusi visciešākā sadarbība, no kā

esam saņēmuši vislielāko atbalstu gangarīgi,

gan materiāli. Bija, protams, atšķirības šo

dievkalpojumu norisēs — dievkalpojumu

Šlēzvigas Domā vizuāli izpauda skaitliski liela

mācītāju procesija vācu Baznīcai raksturīgajos

vienkāršajos mācītāju tērpos — melnajos

talāros.Upsalas Domam bija raksturīgi zviedru

Baznīcas krāšņie bīskapu tērpi; savukārt

Helsinku Domā visi Somijas Baznīcas garīdz-

nieki bija albās. Tas zināmā mērā raksturo

dažādāsluterisma tradīcijas pasaulē.

Es šajās luterāņu bīskapu introdukcijas

teicu dažus īsus Dieva Vārdu lasījumus

dievkalpojumu laikā, kā ari apsveikuma

uzrunas no Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas.

Savā būtībācitāds notikums bija Kenter-

berijas arhibīskapa introdukcija. Tā nebija nedz

introdukcija (ievešana), nedz arī konsekrācija

(iesvētīšana), bet gan burtiski intronizācija. Šīs

ceremonijas noslēgumā izvēlētais anglikāņu

Baznīcas garīgais vadītājs — Kenterberijas

arhibīskaps — nesēžas senajā—t. s. Anglijas

apustuļa Sv. Augustīna — krēslā. Turklāt, kā

uzsvērts intronizācijas dievkalpojuma kārtības

aprakstā, šis notikums nepadara attiecīgo

personupar Kenterberijas arhibīskapu, viņš jau

tāds ir pirms tam.Tas parāda pasaulei, ka šis

cilvēks —šajā gadījumā Džordžs Karejs — ir

izvēlēts par Kenterberijas arhibīskapu.

Izvēlēšanas procedūra nav sinodāla, to Veic

īpaša komisija. Kenterberijas arhibīskapa



118

intronizāciju izcēla arī tās starptautiskā

atbalsošanās ļoti plašās (ne tikai kristietības)

reliģiskās aprindās. Tur bija redzams, ka

anglikāņu Baznīca reiz nu ir tā, kas cenšas

uzturēt visplašākos ekumeniskos kontaktus.

Aicināti piedalīties bija bīskapi no visda-

žādākajām Baznīcām — no Romas katoļu,

senkatoļu, grieķu ortodoksālajām, krievu

pareizticīgās, Gruzijas, Armēnijas, no dažādām

luteriskajām Baznīcām, kā arī pārstāvji no

citām reliģijām — jūdu ticīgajiem, budistiem un

hinduistiem. Apbrīnas vērta ir arī pati Kenter-

berijas katedrāle - ar gotikai raksturīgo

majestātiskumu, bet jo sevišķi — ar savu

senumu.

Būdams Anglijā, viesojos arī latviešu

draudzē Londonā, kā arī biju divu dienu vizītē

Solsberijas diacēzē. Šīs diacēzes bīskaps, kā

arī pārējā vadība izteica vēlēšanos uzsākt un

attīstīt reālu sadarbību ar Latvijas evaņģēliski

luterisko Baznīcu — jaunatnes darbā, izglītībā,
māsu draudžusadarbībā, delegāciju apmaiņā.

Visbeidzot 28. aprīlī Helsinkos Somijas un

Latvijas Baznīcu arhibīskapi parakstīja kopēju

paziņojumu par māsu draudžu attiecību

attīstīšanu — līdzīgi, kā tas jau vairāk nekā

pirms gada ir noslēgts ar Zviedrijas Baznīcu.

Šie starptautiskie kontakti Baznīcu līmenī

raksturo to interesi, kas par Baltiju un Latviju

pēdējo gadu laikā radusies Rietumos; tā

atjaunojas un tālāk attīstās tās saites, ko ilgos
gadu desmitus bija pātraucis dzelzs priekš-
kars.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis

("Svētdienas Rīts", 1991. gada 12. maijā)

Lai Dievs vada tālāk

"Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas

paliek mūžīgi: tam nevar neko nedz pielikt,

nedz atņemt, un Dievs to visu tā ir iekārtojis,

lai Viņu bīstas.

Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis, un, kas

vēl būs, tas arījau sen ir bijis, jo Dievs atjauno

nereti arījau sen pagājušo."

(Sal. māc. 3,14-15)

Šie Salamana mācītāja grāmatas vārdi

uzrakstīti pirms aptuveni 3 000 gadiem. Šis

ilgais laiks vien jau uz mums runā— mēs tajā

sajūtam kādu pāri cilvēka strauji ritošajam
mūžam esošo mūžības elpu. Bet vēl jo vairāk

šo mūžības elpu pauž šo vārdu saturs —turir

kas lielāks kā priekšā gadi; gadu desmiti,simti

it kā pazūd un vienlaikus it kā apvienojas, laiks

šodien gūst kādu kopību ar to, kas sen, sen

jau bijis un arī ar to, kas tikai vēlbūs. Tas mums

arī ko māca: lai mēs mūsu laiku, pašreiz

notiekošo — un līdz ar to sevi — neuzskatītu

par mūžības priekšā nozīmīgāku nekā to, kas

bijis pirms mums. Paaudzes nāk un iet, un

visas tās ir vienlīdz nozīmīgas.

Šādā noskaņā varam atskatīties uz to

pavisam vēl īso laika sprīdi — nedaudz vairāk

par gadu—, kas pagājis kopš pēdējās, 14.

Latvijas Sinodes. Kas šajā laikā noticis — kas
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sasniegts, kas nokavēts mūsu Baznīcas

dzīvē? Notikušais un sasniegtais nav nekas

izolēts, citiem vārdiem, Baznīcas dzīve,

notikumitajā nav izolēti no notikumiem Latvijā,

Austrumeiropā un, beidzot, visā pasaulē,

cilvēku Zemē. Un šie notikumi plašākā un

dziļākā nozīmē pamatojas ne cilvēkos

esošajās tendencēs, bet Dieva gribā. Tā gan

var būt, ka šajās cilvēkos esošajās tendencēs

atspoguļojas jeb caur tām izpaužas Dieva

griba, — bet to nosaka ne cilvēks pats, bet

Dievs. Mums, īpaši Baltijas un Austrumeiropas

tautām, tagad ir dots patiesības un brīvības

cerību — Dievažēlastības laiks. Bet tas ir dots,

ne izcīnīts. Šo laiku Latvijā un mūsu Baznīcā

neatnesane "Helsinki 86", ne arī "Atdzimšana

un atjaunošanās". Viņi bija tikai šī laika priekš-

vēstneši tāpat kā pirmie pavasara ziedi, kas

saskaras ar vēl pretojošās ziemas sniegu un

aukstumu, neatnes pavasari, bet ir tikai tā

priekšvēstneši. Ja tur ir kāds cilvēku nopelns,

tad tikai tas — un ari tas ir Dieva dots—, ka

bija tie, kas šī laika nākšanu sadzirdēja, it kā

nojauta — un ka visos, pat vistumšākajos un

šķietami bezcerīgajos laikos ir bijuši tie, kas

nesuši sevī šo patiesības atdzimšanas rīta

cerību un ticību tam.

Ko šajā laikmetu griežu situācijas sakarī-

bā mums nozīmēja 14. Latvijas Sinode? Tai

vajadzēja atspoguļot šo situāciju mūsu Lat-

vijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Personīgi

espirms Sinodes, kuras rezultātus iepriekš ne-

viensnezināja, vēlējos tikai vienu: lai ar šo 14.

Sinodi pārtrauktos ilgstošā t. s. stagnācijas ga-

du desmitu prakse, kad it kā suverēnās Latvi-

jas evaņģēliski luteriskās Baznīcassastāvs tika

"ieregulēts" no citām — visiem labi zināmām

"uzraudzības" jeb "piekritīgām" iestādēm. Ko-

pumā: ganarjaunas Satversmes pieņemšanu,

ganjaunas Baznīcas vadības ievēlēšanu 14.Si-

node atspoguļoja gan pašreizējo latviešu tau-

tas laikmeta griežu situāciju Latvijas evaņģēlis-

ki luteriskajā Baznīcā, ganari to, ka mūsu Baz-

nīca dzīvo kopībā ar latviešu tautā notiekošo.

Tūdaļ pēc ievēlēšanas man tika jautāts—

ko jūs uzskatātpar galveno Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas uzdevumupašreizējā situ-

ācijā? Toreizatbildēju to pašu, kas ir bijisBaz-

nīcas nemainīgais un galvenais uzdevums vi-

sos laikos —sludinātevaņģēliju, ar tosaprotot,

protams, tikai vārdisko, formālo evaņģēlija slu-

dināšanu.Totad Latvijas evaņģēliski luteriskā

Baznīcaarī ir turpinājusi darītšī gada laikā, ša-

jos mainīgajos apstākļos. Apstākļi patiešām ir

strauji mainījušies. īstenībā pavisam nesen —

šķiet, 1988. gada maijā—toreizējā laikrakstā

"Padomju Jaunatne" bija ievietota intervija ar

mācītāju J. Rubeni, kur pirmoreiz par Baznīcu

tika runāts kā par kādu pozitīvu vērtību. Kopš

tā laikaBaznīcas — dažādukonfesiju —atzī-

šana sabiedrībā ir augusi — tam jūs visi esat

liecinieki laikrakstos, radio, TV. Vienīgais, kas

mūs joprojām sāpīgi skar, — tāirBaznīcas un

tās darbiniekus diskriminējošā īpaši smagofi-

nansu nodokļu sistēma.

Jaunie, strauji mainīgie apstākļi ir radījuši

Baznīcām iespējas daudz plašākai darbībai.

Konkrētais jautājums — ko mēs esam

paveikuši šajā gadā— saistās ar citu — kā

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca — tās

draudzes, mācītāji, vadība—ir izmantojuši šis

plašākās darbības iespējas?

Visupirms tas, kas nāk no pašas tautas,

kas nav īpaši organizatoriski vadīts, bet kur
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caur cilvēkiem, mūsu tautu, runā Dievs —

atziņa, ka nav iespējama Latvijas ekonomiska,

ekoloģiska, etniska, demogrāfiska atdzimšana

bez garīgas atdzimšanas. Un šīs garīgās

atdzimšanas, garīgo slāpju uzskatāms

rezultāts ir atjaunotās evaņģēliski luteriskās

draudzes— kur šo draudžu skaits no kādreiz

zemākā skaita — 206— mazliet vairāk nekā

gada laikā ir pieaudzis līdz 241. Perspektīvā

paredzama vēl tuvu pie 10 draudžu darbības

atjaunošanās. Vēlcits process, kura iniciatore,

neraugoties uz lielo šajā lietā ieguldīto mūsu

svētdienas skolu instruktores V. Volgemutes

darbu, tomēr lielā mēra ir pati tauta, — ir

svētdienas skolu darbības atjaunošanās.

Pirmās svētdienas skolas dzima ap 1988.

gada Ziemassvētkiem — šodien, t. i., 1990.

gada maija beigās, Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas draudzēs ir jau 91

svētdienas skola bērnu un jauniešu ap-

mācīšanai kristīgās ticības pamatos.

Šie diviprocesi — draudžuun svētdienas

skolu atjaunošanās un aktivizēšanās —

nosaka trešo —nepieciešamību kvalitatīvāk un

arī ātrāk apgūt teoloģisko izglītību. Šajā ziņā

tūdaļ pēc Sinodes—jau 1989. gada maijā —

jūnijā, neraugoties uz dažiem iebildumiem un

galvenokārt pateicoties Teoloģijas semināra

prorektora J. Rubeņa pūlēm, tika panākts
krass lūzums: Teoloģijas seminārāuzņēma 23

studentu grupu, kas savas mācības uzsāka

ne vairs neklātienes ceļā kā līdz tam, bet

intensīvu ikdienas nodarbību veidā. Tas deva

savus augļus, un šodien var teikt, ka toreiz

izraudzītais ceļš ir bijis pareizs — ņemot vērā

daudzās savu darbību atjaunojušās draudzes,

mēs bez šīs grupas, no kuras daudzi studenti

jau kalpo draudzēs, nemaz nebūtu varējuši

iztikt. 1989. gada decembrītika uzņemta vēl

viena grupa studentu — šoreiz 27 cilvēku

sastāvā. Taču tas teoloģiskās izglītības

uzlabošanasjomā nebija viss: jaukopš Tautas

frontes dibināšanas kongresa 1988. gada

oktobrī "gaisā virmoja" Latvijas Universitātes

Teoloģijas fakultātes atjaunošanas ideja.Tā tika

no jauna, jau konkrētākā veidāskarta pirmajās

sarunās starp Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas un Latvijas Universitātes vadībām

1989. gada decembrī—1990. gada janvārī.

Universitātes vadība deva šai idejai savu

principiālu piekrišanu, un tika izveidota īpaša

darba grupašī jautājuma detalizētākai izpētei

un realizācijai. Apspriežot šo jautājumu

vairākās Konsistorijas sēdēs pēc kārtas 1990.

gada februārī— martā —aprīli, bija brīži, kad

šķita, ka tieši no mūsu, t. i., Baznīcas, puses

šī mūsu pašu ierosinātā ideja būs grūti

realizējama. Šaubas lielāmērāizkliedēja starp

mācītājiem veiktā aptauja — referendums

fakultātes atjaunošanas jautājumā un mācītāju

vairākumaatbalsts šai idejai. Skaidrs ir viens—

brīvās Latvijas Universitātē Teoloģijas fakultāte

nevar nebūt. 1990. gada 28. maijā Latvijas

Universitātes mācību spēku padomes sēdē

tika pieņemts oficiāls lēmums par Teoloģijas

fakultātesatjaunošanu, un šodien, 1990. gada

maija beigās rakstot šīs rindas, ceru un ticu,

ka pašreiz, kad jūs, lasītāji, savukārt šeit

uzrakstīto lasāt, mācības Teoloģijas fakultātē

rit veiksmīgi un ka tieši fakultāte atrisinās

pagaidām visai akūto mācītāju un citu

Baznīcas darbinieku trūkumajautājumu.

Fakultātes darbā lielas cerības liekam uz

palīdzību no ārzemju universitātēm. Pie
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mums—Teoloģijas seminārā—jau vairākkārt

viesojušies lektori no Helsinku universitātes.

Neapšaubāmi, LU Teoloģijas fakultātei ieejot

noteiktā, regulārā darbaritmā, šī starptautiskā

sadarbība paplašināsies un arī kļūs regulāra.

Šeit mums visiem—gan studentiem, ganvai-

rumam līdzšinējo Teoloģijas semināra pasnie-

dzēju — nepieciešams vēl kas cits — pagai-

dām vēl pieticīgo svešvalodu zināšanu uzla-

bošana.

Tāpat fakultātes darbāceram uz intensīvu

sadarbību ar Latvijas evaņģēliski luterisko

Baznīcu trimdā. Jau līdzšinējā — Teoloģijas

semināra darbā šī sadarbība ir devusi savus

augļus, pie mums pēdējā gada laikā vairākkārt

viesojoties trimdas Baznīcas teologiem. Šī

sadarbība jo īpaši kļuvusi iespējama un tai ir

liela perspektīva nākotnē pēc lūzuma attiecī-

bās starp Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu

Dzimtenē un trimdā, kas notika pēc 14. Lat-

vijas Sinodesun kas tika deklarētsabu šoBaz-

nīcu arhibīskapu kopējā paziņojumā; tālāku

attīstībuabu Latvijas Baznīcu tuvināšanās pro-

cess guva 1990. gada februārī Rietumvācijā

notikušajā šo Baznīcu vadību apspriedē,

personīgi tiekotiesarī abiemarhibīskapiem; tur

tikapaziņots, ka sadarbībastālākaismērķis —

vienotaLatvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca.

Var piezīmēt, ka to nevar uzskatīt par

pašmērķi, bet gan tas apstiprina ciešo

vēlēšanosbūt kopā — kā Latvijas un latviešu

Baznīcai. Šīs vienotības veidošanās procesā

radušos jautājumus risinās kopēji izveidota

koordinācijas komisija.

Runājot paraizrobežu sakariem, jāatzīmē

vēl viens ļoti nozīmīgs notikums 1989. gada

novembrī —mūsu Baznīcas vadības viešoša-

nās Zviedrijā, kuras laikāar abuarhibīskapu —

Zviedrijas un Latvijas — parakstītu dokumentu

tika apstiprinātas māsu draudžu attiecības

Zviedrijas un Latvijas evaņģēliski luterisko

Baznīcu starpā. Var teikt, ka šajā dokumentā

fiksēta kopība, kas vēsturiski veidojusies jau

sen. Šo kopību ar Latviju un kristīgu ieintere-

sētību par Baltijā notiekošo, t. i., savu atbalstu

Baltijas tautu brīvības cīņām, Zviedrijas

arhibīskaps Bertils Verkstrēms apliecināja savā

vēstījumā 1990. gada marta beigās. Šis

vēstījums savukārt bija pamatots Pasaules

luterāņu federācijas VIII asamblejas (kas notika

Kuritibā, Brazīlijā) pieņemtajā rezolūcijā par

Baltijas valstīm,kurPLF kā pirmā starptautiskā

organizācija aicināja savas locekles —

Baznīcas atbalstīt Baltijas tautu nevardarbīgo

neatkarības cīņu.

Tie ir tikai paši nozīmīgākie starptautiskie

notikumi mūsu Baznīcas dzīvēgada laikā pēc

14. Latvijas Sinodes. Arī starptautiskie sakari,

gan mūsu Baznīcas locekļiem izbraucot uz

ārzemēm, gan uzņemot ārvalstu Baznīcu

pārstāvjus šeit, ir ļoti paplašinājušies, kas rada

nepieciešamību attīstības gaitā pēc ārvalstu

Baznīcu paraugaveidotīpašu mūsu Baznīcas

ārlietu daļu. Pagaidām šīs funkcijas Konsis-

torijā veic viena pati ārlietu sekretāre K. Zieds,

kas bieži ir ļoti pārslogota, tačuārlietu daļas —

un nepieciešamības gadījumā arī Kon-

sistorijas — darbības paplašināšana būs

iespējama, tikai saņemot jaunas, plašākas

telpas. JaunāRīgas pilsētas Izpildu komitejas

vadība ir pieņēmusi lēmumu 1990.—1991.

gada laikānodotKonsistorijai namu Jāņa ielā

7. Par to pateicamies, tas ļoti uzlabos mūsu

darba apstākļus. Pats fakts, ka tagadējās
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Konsistorijas telpas Lāčplēša ielā 4 — 4, kas

pirms diviem gadiem šķita pilnigi pietiekamas,

tagad ir kļuvušas daudz par šaurām, ļoti

pieaugušais Konsistorijas apmeklētāju skaits

liecina parBaznīcas dzīvē notikušajām lielajām

izmaiņām.

Gandrīzvai pati ievērības cienīgākā starp

tām ir tikai 1989. gada vasarā uzsāktā

Konsistorijas izdevniecības daļas darbība

A. Prēdeles vadībā — laikraksta "Svētdienas

Rīts" atjaunošana. Zinu, ka šajā darba jomā

esam saņēmuši ari pārmetumus—ne vienmēr

ir bijušas pietiekošā daudzumāun dažādībā

dziesmulapiņas; vairākkārt ir trūkušas kristību,

iesvētes un laulību apliecības; bija kļūme ar

1990. gada Baznīcas kalendāra tirāžu. Šīm

nepilnībām darbā ir divi iemesli: salīdzinot ar

iepriekšējiem gadiem ļoti pieaugušais piepra-

sījums un ļoti grūtāsituācija ar papīra sagādi.
Ari tagad, rakstot šīs rindas, nezinu, cik lielā

metienā spēsim izdot 1991. gada Baznīcas

kalendāru. Kopumā ļoti pateicamies izdev-

niecības daļai par evaņģēlija vēsts nešanu

mūsu tautāun patiešām pašaizliedzīgo darbu

tajā šaurībā un neērtajos apstākļos, kādos

pagaidām strādājam.

Pagājis tikai viens gads. Šī gada laikā

Baltija neapturami un nenovēršamiir gājusi un

turpina iet uz brīvību. Neraugoties uz visiem

pārmetumiem, kādus ari ir nācies dzirdēt, par

vienu lietu noteikti jūtos gandarīts: ka tieši 14.

Sinodes iznākums padarīja iespējamu to, ka

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīcaatklāti un

noteikti nostājās Latvijas neatkarības cīnītāju
pusē. 1989. gada sākumā un vasarāsituācija
vēl bijaneskaidra; februāriLatvijas PSR valdība

vēl negribēja pieļaut Latvijas Nacionālās

neatkarības kustības I kongresu — bet jau tad

vairāki mūsu Baznīcas mācītāji bija šīs

kustības locekļi; vasarā Latvijas PSR valdība

negribēja pieļaut, bremzēja Latvijas Repub-

likas pilsoņu reģistrēšanās procesu. Pateicos

Dievam, ka Viņš mums — Baznīcas un

evaņģēliski luterisko draudžu vadībai deva

spēju izšķirties turpināt Latvijas Republikas

pilsoņu reģistrāciju baznīcu telpās tajos

gadījumos, kad vietējās varas iestādes citas

telpas šai reģistrācijai liedza; ka Latvijas

evaņģēliski luteriskā Baznīca līdz ar to

nenodeva Latvijas Republikas pilsoņu kustību

un arī turpmāk stāvēs LR pilsoņu aizstāvības

pozīcijās, pamatojoties kristīgās ētikas

prasībās. Šodien Latvijas Nacionālās neatka-

rības kustības un Latvijas Republikas Pilsoņu

Kongresa locekļi ir ievēlēti Latvijas Republikas

Augstākajā Padomē, un LR Pilsoņu Kongress

pats ir kļuvis par tautasgribas izteicēju spēku.
Kam bija un ir taisnība? Kam bija taisnība ari

toreiz— 1987. gada jūnijā: "Helsinkiem 86"

un grupai "Atdzimšana un atjaunošanās" vai

arī tiem, kas pret viņiem vērsās? Kam kauns,

kam gods? Vai šajā brīdī mums nav jāpiemin

arī Gunārs Astra un viņam līdzīgie, kas

nezaudēja savu iekšējo neatkarību tad, kad

gandrīz visi bija padevušies atkarībā un

paklausībā? Jāpiemin visi tie, kas savā sirdī

glabāja cerību, bet nesagaidīja 4. maija dienu.

Dievs piepilda patiesību — neatvairāmi — un

lai viņš pats mums palīdz palikt vienotībā ar

Viņā esošo taisnību, lai Viņš pats mūs vada

tālāk.

(Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

kalendārs 1991. gadam)
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Nezināmās nākotnes

priekšā

"Nevis lieti karapulki sarga ķēniņu, nedz

arī liels miesas spēks izglābj varoni... Redzi,

tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer

uz Viņa žēlastību.. Mūsu dvēsele gaida uz to

Kungu, Viņš ir mūsupalīgs un vairogs."

(Ps. 33,16-20)

Šajos3000gadu vecajos psalmu vārdos

atklājas sadursme, kas neskaitāmas reizes ir

notikusi visas cilvēces vēstures laikā un ar

jaunu spēku top redzama un eksistenciāli

nozīmīga mums visiem šodien. Divas varas,

divi spēki. Viens, ko psalms izsaka vārdos—

karapulki, miesas spēks. Un otrs — tas

Kungs —šis netaustāmais, nesveramais, it kā

neesošais un tomēr visreālākais — Gara

spēks. Kurš spēcīgāks? 19. augustā mēs

redzējām TV pārraidē, ar kādu pārliecību un

ticību Latvijas PSR komunistu vadītājs runāja:

".. tur (tātad aiz valsts apvērsumu izdarī-

jušajiem komunistiem) ir armija, milicija,

drošības komiteja.."

Tātad reāla— ar tankiem, lielgabaliem,

automātiem, ložmetējiem un karapulkiem

bruņota dievība, tāda,kuras nepārvaramajam

spēkam komunisti tic. Taču visi šie tanki,

lielgabali, automāti, ložmetēji, karapulki reiz

nenovēršami pārvērtīsies pīšļos. Tie — tāpat

kā komunistu partija — nav mūžīgi. Vienīgi tas

Kungs — neredzamais, netveramais, nesve-

ramais Dievs Tēvs debesīs, kas darbojas kā

nenogalināmais Gara spēks cilvēku sirdīs, —

tas pastāvēs pāri un aiz visiem mūžiem.

Tādēļ šodien, stāvot nezināmāsnākotnes

priekšā, pat ja mums uz ilgiem gadiem nāktos

atkal būt nebrīvē un slēpt savas patiesās

domas, — lai tās nepazūd mūsu sirdīs, mūsu

iekšējā, garīgajā neatkarībā.

Pār visām lietām: nepārdosim un neat-

dosim ļaunajam un bezdievības kalpiem mūsu

dvēseles. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca,

tāpat kā līdz šim visā mūsu tautas atmodas

laikā, joprojām aicina Latvijas tautu saglabāt

nešaubīgu ticību brīvas Latvijas atdzimšanai un

ticībā dzīvajam patiesības un mīlestības Dievam

realizēt pilsonisko un garīgo nepakļaušanos

bezdievjiem komunistiem, kas savu varu un

pārliecību balsta uz lodēm, stobriem un

vardarbību. Kurš spēcīgāks —karapulki, lodes

un stobri vai ticība, cerībaun mīlestība?

Kas zudīs, kas pastāvēs?

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps Kārlis Gailītis

("Svētdienas Rīts", 1991. gada 25. augustā)
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"Gara augļi ir

mīlestība, prieks,
miers, pacietība.."

(Gfli. 5,22)

Ticīgā tauta! Šai politisko notikumu

virpulī neaizmirsīsim, ka esam kristieši. Lai arī

kā risinātos notikumi, mūsu attiecības ar

Dievu neizmainās: mēs esam Dieva bērni un

mūsu ceļš ved uz debesu valstību. Tātad

mums arvien jāpatur šis augstākais mērķis
kā orientieris, lai pareizi izvērtētu notiekošo.

Nevar tikt mainīti arī kristīgie sadzīves principi,
kas fiksēti Evaņģēlijā un kas liek mīlēt visus

cilvēkus kā viena debesu Tēva bērnus.

Aicinām visus kristiešus izvairīties no

nevajadzīgiem konfliktiem, lai tādējādi

mazinātos pilsoņkara briesmas. Tiesa, miers

ir taisnības auglis. Taču arī taisnība jāmeklē

humānā veidā. levērojot sarežģīto situāciju,

ieteicams ticīgajiem biežāk pacelt savu prātu

uz Dievu, vadīties pēc Dieva likumiem, lai

tādējādi izpelnītos palīdzību un svētību mūsu

tautai vēsturiskās dienās, kad tiek apdrau-

dētas tās pašnoteikšanās tiesības.

Rīgas Metropolijas kūrija,

arhibīskaps J. Pujāts

Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas Konsistorija,

arhibīskaps K. Gailītis

("Svētdienas Rīts", 1991. gada 25. augustā)

Arhibīskaps JānisPujāts unarhibīskaps Kārlis Gailītis.
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Vārdi un darbi no

evaņģēlija avota

Pasaules luterāņu federācijas koncila sanāksme

Arhibīskapa mitācijas ASV

Laikā no 30. jūnija līdz 10. jūlijamČikāgā
notika Pasaules luterāņu federācijas koncila

jeb, latviskāk sakot, padomes sanāksme. Ple-

nārsēdes notika kādā no Čikāgas viesnīcām,

bet komisiju sēdes— turpat netālu esošajā

luterāņu Baznīcas Amerikā centrā. Pērn

februārī Kuritibā notika federācijas VIII

asambleja, kurā pieņēma konstitūciju,

saskaņā ar kuru padomē ietilpst federācijas

prezidents, mantzinis un 48 vēlēti locekļi. Tie

tiek ievēlēti, ņemot vērā federācijas sastāvā

ietilpstošo Baznīcu ģeogrāfisko izvietojumu.

Kuritibā VIII asamblejā tiku ievēlēts padomē

kā viens no tiem, kas pārstāv Centrālās un

Austrumeiropas Baznīcas.

Saskaņā arjauno konstitūciju federācijas

padome ir atbildīga par šīs Baznīcu kopības

darbību asambleju starplaikos, kuras tiek

sasauktas reizi sešos gados.

Salīdzinājumam—arī mūsu Konsistorija

ir atbildīga par Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas augstākā lēmējorgāna —Sinodes—

lēmumu izpildīšanu to starplaikos.
Vērā ņemama pārmaiņa federācijas

darbāir tā, ka pēc jaunās konstitūcijas tā ir ne

tikai savstarpēji pilnīgi neatkarīgu Baznīcu

apvienība, bet gankopība. Lai kādā pasaules

malā mēs katrs arī atrastos, federācija uzsver

saistību, līdzatbildību un savstarpējo palīdzību.

To šī gada janvāra saspringtajos notikumos

īpaši izjuta arī Latvijas evaņģēliski luteriskā

Baznīca, kad pārējās Baznīcas sniedza gan

garīgu, ganarī materiālu atbalstu.

Padomes sēdes iesākās ar diviem

galvenajiem referātiem — federācijas prezi-

dents Gotfrīds Brakemeijers (Brazīlija) referēja

par tematu "Sūtīti pasaulē — Baznīcas

funkcijas un uzdevums šodien", savukārt

federācijas ģenerālsekretārs Gunārs Stalsets

(Norvēģija) runāja par tēmu "Baznīca bez

robežām — Pasaules luterāņu federācijas pa-

domes atbildība un uzdevumi". Pirmais refe-

rāts bija vairāk vispārējs un teoloģisks, tas rak-

sturoja Baznīcas situāciju un pamatuzdevu-

mus šodienas pasaulē. Tiepaliek iepriekšējie,

ko Baznīca jau ir veikusi visos ilgajos Baznī-

cas pastāvēšanas gadsimtos, un tos labi rak-

sturo referāta noslēguma vārdi: "Lai kristiešu

vārdi un darbi izaug no evaņģēlija avota un

nes ticību, cerību, mīlestību,ko mēs mācāmies

no mūsu Kunga un Skolotāja."

Gunāra Stalseta referāts bija veltīts

konkrētai federācijas darbībai.Viņš runāja par

saistību starp federācijas asambleju Kuritibā

un februārīKanberā (Austrālija) notikušo Vispa-

saules Baznīcu padomes asambleju. Viņš

veltīja uzmanību jaunajai federācijas konsti-

tūcijai un tās ievirzei uz kopību, kā arī Baznī-

cu — federācijas locekļu, padomes un Ženē-

vas centra darbinieku attiecībām un sadar-

bībai, ari jaunu federācijas locekļu uzņemšanai,

finansu stratēģijai un aicinājumam uz pilnīgāku

ekumeniskusadarbību. Kāpavisam jauna ide-

ja tika izteikta ari domapar iespējām vienota

sekretariāta izveidošanai Ženēvā visām tur
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esošajām ekumeniskajām un konfesionālajām

organizācijām. Pašlaik tur ir četri atsevišķi

sekretariāti: Vispasaules Baznīcu padomei,

Eiropas Baznīcu konferencei, Pasaules luterāņu

federācijai, kā ari Pasaules reformātu Baznīcu

apvienībai.

Referātiem sekoja plaša apspriešana, bet

pēc tam federācijas mantzines Kristīnas

Rogestamas (Zviedrija) un finansu direktora

Valtera Šulca ziņojums. Kopumā radās

iespaids, ka federācija ir organizācija ar

diezgan sarežģītu struktūru un daudzveidīgiem
darbības virzieniem. Darbošanās tajā—īpaši

federācijas vadībai Ženēvā — prasa spēju

operatīvi paredzēt visu šo daudzveidību, kā

arī spēju globāli domātun izprast situācijas tik

dažādajās pasaules luterāņu Baznīcās.

Nākamās trīs dienas bija veltītas sēdēm

komitejās. Man bija jādarbojas divās: starptau-

tisko attiecību un cilvēktiesību pastāvīgajā ko-

mitejā un komitejā, kas izskata iesniegumus

no Baznīcām, kuras vēlas kļūt par federācijas
loceklēm.

Pirmās komitejas sēdēs tika uzklausīti de-

talizēti ziņojumi no valstu un Baznīcu pārstāv-

jiemparsituāciju tādēvētajos pasaules karsta-

jos rajonos — Salvadorā, Dienvidāfrikā, Libē-

rijā, Nigērijā, Dienvidslāvijā v. c. Līdz šim Pa-

saules luterāņu federācija ir daudz darījusi, lai

uzlabotu politisko klimatu tādās konfliktu vietās

kā Gvatemala un Izraēla. Te lieli nopelni ir ģe-
nerālsekretāra vietniekam, internacionālo at-

tiecību un cilvēktiesību komitejas vadītājam,

Latvijā labi pazīstamajam amerikāņu mācītā-

jam Polamvi (Wee). To, ka konfliktus ar ilgsto-
šiem pūliņiem tomēr var pozitīvi risināt, pierāda

nesen pārtrauktā Dienvidāfrikas izolācija.

Tika runātsari parsituāciju Baltijā. Vienā

no komisijas sēdēm sniedzu par to informā-

ciju. Baltijas tautu pašnoteikšanās tiesību

realizācija, kas ir iespējama tikai reizē ar šo

valstu neatkarību, arī turpmākbūs federācijas
uzmanības lokā. Misijas un attīstības departa-

menta direktors Ismaēls Nako sacīja:

"Pārbūve PSRS, kas padarīja iespējamas

Austrumeiropā notiekošās pārmaiņas, tomēr

neturpinās tādā virzienā, kas vestu pie
radikālāka pagrieziena pašā Padomju

Savienībā. Skaidrs, ka kopš 1990. gada

rudens PSRS vadība arvien vairāk nonāk

konservatīvo elementu kontrolē. Tas kļuva
redzams Padomju Armijas asiņaino akciju

laikā janvārī Lietuvā un Latvijā."

Arī vienā no galvenajiem koncila doku-

mentiem— "Kuritibas vēstījums un Pasaules

luterāņu federācijas programma" — apakšno-

daļā "Solidaritāte arBaznīcām Igaunijā, Latvijā

un Lietuvā" ir teikums: "Baltijas Baznīcu at-

balstīšanaPadomju Savienības dezintegrācijas

perioda laikā būs viena no galvenajām
Pasaules luterāņu federācijas rūpēm."

Protams, pasaules notikumos luterāņu

federācija nav pati noteicošākā organizācija,
taču tā arsavu locekļu —pasaules Baznīcu —

palīdzību informē un sniedz atbalstu ne tikai

ticīgajiem, bet visām šajās Baznīcās ietilpsto-

šajām tautām. Ne velti pārstāvis no tālas

zemes — Indonēzijas — luterāņu Baznīcas

teica: "Mēs lūdzam par Baltijas valstīm."

Padomes sēžu gaitā notika izmaiņa

federācijas izpildkomitejas sastāvā. Saskaņā

ar federācijas konstitūciju izpildkomitejas

locekļiem — prezidentam, mantzinim un

pieciem viceprezidentiem ir jāpārstāv katram
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viens no pasaules septiņiem ģeogrāfiskajiem

rajoniem. Šie rajoni ir: Āfrika, Āzija, Dienvid-

amerika, Ziemeļamerika, Rietumeiropa,

Centrālā un Austrumeiropa un Ziemeļeiropa.

Tā kā Kuritibas asamblejā no Saksijas (bijusī

VDR) Baznīcas ievēlētāviceprezidente Martina

Hūna pēc Vācijas apvienošanas vairs nevar

tikt uzskatīta parAustrumeiropas pārstāvi, tika

nolemts, ka jāievēl cits viceprezidents, kas

varētu pārstāvēt Centrālāsun Austrumeiropas

luteriskās Baznīcas. Un tā — pirmo reizi

federācijas pastāvēšanas vēsturēpar Pasaules

luterāņu federācijas viceprezidentu tika ievēlēts

Baltijas pārstāvis — Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas arhibīskaps.

Sarunās arpasaules Baznīcu pārstāvjiem

pārliecinājos, ka mums tuvās ārvalstu Baz-

nīcas aratzinību vērtē mūsu Baznīcā pēdējos

gados notikušās pārvērtības, tos virzienus,

kuros mēs cenšamies strādāt. Pozitīvais

vērtējums un atbalsts, ko saņemam gan no

federācijas, gan no citām luterāņu Baznīcām,

mūsu Baznīcas atjaunotnē nav maznozīmīgs.

Laišo atbalstu un draudzīgās saites saglabātu,

mums ikvienam savā vietā godīgi jādara tas

darbs, kas mums Kristus draudzē ir uzticēts.

Protams, man var iebilst, ka Baznīcas

dzīvē ne jau starptautiskais vērtējums un

starptautiskās attiecības ir nozīmīgākais, bet

gantas, kas notiektepat, Latvijā. Tačuskaidrs,

ka tagad, kad pasaule ir kļuvusi tik ļoti maza,

mēs nevaram pastāvēt, nebūdami saistīti ar

citām Baznīcām — ar pasaules kristīgo
sabiedrību.

*
Mans brauciens uz ASV neaprobežojās

tikai ar piedalīšanos pasaules luterāņu

padomes sēdēs vien. Bija arī vairākas

draudzīgas tikšanās ar tautiešiem. Svētdien,

7. jūlijā, kopā arLELBA pārvaldes priekšnieku

prāvestu Vili Vārsbergu un mācītājiem Arturu

Liepkalnu un Alfrēdu Sudārupiedalījos Čikāgas
Ciānas draudzesdievkalpojumā. 11. jūlijā kopā

ar prāvestu Vili Vārsbergu apmeklēju latviešu

centru Amerikā "Garezers". Pēc tam, atsau-

coties prāvesta Roberta Āboliņa ielūgumam,

devos uz ASV rietumu piekrasti — uz Sietlu.

Tur piedalījos divos nozīmīgos pasākumos.

13. jūlijā iesvētīju ASV rietumu krasta latviešu

izglītības centra "Kursa" jaunuzcelto brīvdabas

baznīcu, piedalījos arī iesvētes dievkalpojumā.

Savukārt 14. jūlijā notika jaunā trimdas

Baznīcas mācītāja Mārtiņa Rubeņa ordinācijā.

Abi šie dievkalpojumi notika LELBA rietumu

apgabala prāvesta Roberta Āboliņa vadībā.

Bez manis tajos piedalījās arī mācītāja Sarma

Eglīte un mācītāji Gunārs Lazdiņš un Edgars

Petrevics.

Ar "SvētdienasRita" starpniecību vēlreiz

pateicos prāvestiem Vilim Vārsbergam un

Robertam Āboliņam, mācītājiem un visiem

pārējiem latviešiem par sirsnīgo uzņemšanu.

Piedaloties šajos dievkalpojumos un redzot

lielo darbu, kas jaunās paaudzes audzināšanā

un dvēseļu veidošanā tiek veikts latviešu

centros "Garezers" un "Kursa", manī nostip-

rinājās pārliecība, ka draudze ir viena no

galvenajām latviskās identitātes sargātājām

emigrācijā. Lai Dievs jūs visus, kas esat tālu

no joprojām spaidos esošās Dzimtenes, šajā

darbā svētī un palīdz!

Arhibīskaps Kārlis Gailītis

("Svētdienas Rīts", 1991. gada25. augustā)



128

Vai Latvijai vajadzīgi
Amerikas pravieši?

"Ja kas tad jums sacīs: Redzi, še ir

Kristus, vai, redzi, tur viņš ir, tadneticiet.

Ja viltuskristi un viltus pravieši celsies un

darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas

varētu notikt, ir izredzētos."

(Mk. 13,21-22)

Pēdējā laikāsamērā bieži esmu saņēmis

informāciju, ka šeit, pie mumsLatvijā, iebrauc

un sevi laikrakstos, radio un TV reklamē

dažāda tipa ārzemju — sauksim viņus tā—

reliģiski darbinieki. Pārsvarā, cik man zināms,

viņi ir no Amerikas. Principā viņi ir divējādi: 1)

tie, kas stāv uz kristīgās ticības platformas;

2) tie, kas pārstāv diezgan daudzveidīgus

pseidohinduistiskus atvasinājumus. Kautkas

šos abus virzienus arī vieno: tas, ka viņi nāk

ar it kā jaunu, nebijušu, "pareizāku" pieeju

reliģijai, "pareizāku, pilnīgāku, labāku"

atklāsmi. To, piemēram, raksturīgi izsaka

amerikāņu evaņģēlists (kā viņš pats sevi

sauc — pravietis) Bobs Kenlijs, par kuru

raksta laikraksts "Bauskas Dzīve" š. g. 17.

augustā. Šis Bobs Kenlijs īsi un aši tiek galā
ar Latvijā jau vairākus gadsimtus pastā-

vējušajām kristīgajām konfesijām, no savas

atklāsmes pozīcijām pasludinādams, ka katoļi
un pareizticīgie ir sektas, baptisti netic Svētā

Gara dāvanām, bet luterāņi lūdz Dievu,

neizmantojot Jēzus vārdu. Par luterāņiem

varu teikt, ka šis BobaKenlija apgalvojums ir

ļaunprātīga faktu sagrozīšana.

Negribu skart šī izcilā vīra personību,

gribu pievērsties virsrakstā izteiktajai problēmai

un jautājumam kopumā. Un tūdaļ arī atbil-

dēt — nē, Latvijā Amerikas "pravieši" nav

vajadzīgi. Lai to saprastu, mums vajag kaut

aptuveni salīdzināt Amerikas(ASV) un Latvijas

situācijas. ASV ir milzīga valsts ar apmēram

250 miljoniem iedzīvotāju. Pilnīgas Baznīcas

un reliģijas' atdalīšanas no valsts un pilnīgas

reliģiskas brīvības rezultātāASV ir izveidojušies

(neskaitot no Austrumiem nākušās reliģijas un

topaveidus) ap300tikai kristietības novirzienu

vien. Kā rezultātā? Lūk, tāducilvēku kā Bobs

Kenlijs un viņam līdzīgu "praviešu" darbības

rezultātā. Pastāvot, kā teicu, likuma priekšā
šai pilnīgajai reliģiskajai brīvībai, rodas ne

mazums ļaužu, kas pasludina sevi par

praviešiem, jaunas, pilnīgākas, pēdējās un

vispēdējās atklāsmes nesējiem, dibina savus

novirzienus, savāc sev skatītājus — bieži vien

lētticīgus ļaudis, kas kāro pēc šī vispēdējā,

nebijušā, un izvērš savu ne tikai reliģisko, bet

arī finansiālo darbību.

Negribu arī apgalvot, ka Bobs Kenlijs uz

Latviju brauc ar savtīgiem mērķiem. Taču par

toganesmu pārliecināts, ka parpārdotā auto

un dzīvokļa līdzekļiem vien (kā viņš pats

apgalvo) uz Latviju atbraucis viņš nav. Aiz šī

cilvēka ir kāda organizācija, kas šādu

pravietošanu Latvijā atbalsta, jautājums

tikai — kāda un kādēļ? Vai tiešām pozitīvu

mērķu dēļ, vai ari lai ienestu Latvijā garīgu

haosu?
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Un vēl — kādēļ visi šie evaņģēlisti,

brīnumdakteri un pravieši, kas šogad dodas

ne tikai uz Latviju, bet, jādomā, vispār uz bijušo

Padomju Savienību, šo Svētā Gara balsi

nedzirdēja pirms pāris gadiem — nu, teiksim,

1980., 1985. vai 1987. gadā, kad reliģija,

Baznīca PSRS bija patiešām apspiesta?

Kāpēc to dzird tikai tagad, kad robežas

atvērtas?

Kur ir ap 300 dažādukristietības novir-

zienu, šādu praviešu ir simtiem. Viņi ir

pieraduši pie savstarpējas konkurences. Šeit,

pie ļaudīm, kas ilgus gadu desmitus turēti

nezināšanā un ateismā, viņiem ir viegli izvērst

savus misijas laukus, jo īpaši jau tādēļ, ka

lētticīgu ļaužu acīs viņi patiešām nāk kā

pravieši no "turienes".

Kā rīkoties šajā situācijā? Ārijs Geikins š.

g. 16. augusta publikācijā "Literatūrā un

Mākslā" runā par to, ka ap mūsu kultūru

pašlaik savelkas milzīgi draudīgs loks — masu

kultūra. Tā ir negatīvā puse tam, pēc kā mēs

visu laiku esam tā ilgojušies, — mūsuieiešanai

Rietumu pasaulē, kas nemaz arī nav tik

viennozīmīga. Līdzīga situācija ir arī garīgajā
dzīvē. Mūsu tautasticībuapdraud šieRietumu

pasaulē sev darba lauku vairs neatradušie

"pravieši". Pašlaik Latvijā ir astoņas kristīgās

konfesijas: katoļi, vecticībnieki, pareizticīgie,

luterāņi, baptisti, adventisti, kā arī reformētu

draudze, vairāki pentakostu (Vasarsvētku dr.)

novirzieni, bez tamvēl ari vairākas, gan locekļu

skaita ziņā nelielas, nekristīgās reliģijas. Šķiet,

pietiekoši plašs reliģiskās dzīves spektrs. Esmu

pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas nākotnes gara

dzīvei nekādu svētību neatnesīs tas, ja šādu

praviešu darbības rezultātāLatvija pārvērstos

par ASV garīgās dzīves minimodeli ar lielu

daudzumu sektu.

Bobs Kenlijs "Bauskas Dzīvē" runā par

dievnama celšanu Bauskā. Neaizmirstiet,

latvieši, ka pašlaik visā Latvijā ir ap 100

stagnācijas gados sagruvušu vai ļoti bēdīgā

stāvoklī nonākušu luterāņu baznīcu. Kas tad

mums jādara—jāatjauno mūsu tēvu dievnami

vai jāceļ jauni Amerikas praviešiem?

Kārlis Gailītis

("Svētdienas Rīts", 1991. gada 8. septembrī)
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Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas

arhibīskapa

paziņojums

Kāzināms, pašreizējā politiskajā situācijā

pēc Latvijas Republikas neatkarības oficiālās

atjaunošanas viens no aktuālākajiem ir

jautājums par Latvijas Republikas pilsonību.

Zināmsari tas, ka Latvijas Republikas pilsoņu

kustības sākuma periodā (1989. gada vasarā)

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

draudzes aktīvi piedalījās šajā Latvijas tautas

kustībā — LR pilsoņu reģistrācijā. Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas vadība toreiz

arī saņēma kritiku no tolaik vēl valdošās

komunistiskās partijas vadītājiem — B. Pugo

un I. Ķezbera — par tiekšanos pēc politiskas

ietekmes. Atceros, ka šajā LR pilsoņu

reģistrācijas periodā īstenībā pats galvenais

reģistrācijas punkts visā Latvijā bija Rīgas

Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Latvijas

Republikas I Pilsoņu kongresa sesijā ari es

personīgi tiku ievēlētsLatvijas Komitejā. To es

sapratu kā latviešu tautas apliecinājumu tam,

ka tolerantāun demokrātiskā luterticība ir viena

no mūsu tautai tuvākajām reliģiskās apziņas
formām.

Taču vēlāk situācija Latvijas Komitejā

mainījās. Tur galveno ietekmi pārņēma t. s.

republikāņu partijai piederīgie. Viņu nostāja

pilsonības un citos jautājumos man nebija

pieņemama, tādēļ es oficiāli paziņoju, ka

nedarbojos Latvijas Republikas Pilsoņu

kongresā un Latvijas Komitejā un noteikti

pieprasu manu — Latvijas evaņģēliski lute-

riskās Baznīcas arhibīskapa — vārdu ar šīm

organizācijām nesaistīt. Kā, manuprāt, būtu

jāveidoLR pilsonības likums? Uzskatu, kātam

jābalstās uz trim principiem: 1)noteikt likumā

nepieciešamo Latvijā nodzīvotolaiku (piekrītu,

ka AP projektā noteiktais minimums par

nepieciešamajiem 16 gadiem ir ļoti pieņe-

mams; 2) lojalitāti pret neatkarīgu Latvijas

valsti; 3) nepieciešamām valsts valodas, t. i.,

latviešu valodas, kaut ierobežotām zināšanām.

Pamatos atzīstu, ka LR pilsonības likumunevar

un nedrīkst izstrādāt, neņemot vērā kristīgus,

t. i., līdzcilvēku mīlestības un savstarpējās

saprašanās — neatkarīgi no tautības, prin-

cipus. Tajā pat laikā pilsonības likumam ir

jānodrošina latviešu tautas izdzīvošana —

tādēļ arī nepieciešams ņemt vēratrīs minētos

principus.

Personīgi apzinos, ka esmu LR pil-

sonis — neatkarīgi no tā, vai kādaorganizācija

to dokumentāliapstiprina vai ne.

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

("Svētdienas Rīts", 1991. gada 27. oktobrī)
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Latvijas Republikas

Augstākās Padomes

Prezidijam

Rakstu jums jautājumā par Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Konsistorijas

telpām. Kā zināms, pašlaik Konsistorija kopā

ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

izdevniecību "Svētdienas Rīts" atrodas šim

nolūkam nepiemērotās, ļoti šaurās dzīvokļa

telpās Lāčplēša ielā4, dz.4. Gausi un ar lielām

grūtībām Rīgas pilsētas izpildkomiteja risina

jautājumu parpadomju okupācijas laikā Rīgas
Sv. Jāņa draudzei nelikumīgi atņemtā īpašu-

ma — nama Jāņa ielā 7 — iedzīvotāju izmiti-

nāšanu un tā atdošanu Latvijas cv. lut. Baz-

nīcai Konsistorijas vajadzībām.

Šajā sakarā gribu izteikt savas domas

un priekšlikumus. Neatkarīgi no tā, vai nams

Jāņa ielā tiks izmantotsKonsistorijai vai ne,

tas tik un tā likumīgi būs jāatdod Sv. Jāņa

draudzei. Taču šis nams, raugoties per-

spektīvā, nav ideāla vieta Konsistorijai. Es

gribu uzsvērt to, ka tagad, pēc Latvijas

Republikas neatkarības oficiālas atjau-

nošanas, arī Latvijas Republikas vadībai ir

jāraugās, lai viena no Latvijas tradicionāli

lielākajām un nozīmīgākajām kristīgajām

konfesijām — Latvijas evaņģēliski luteriskā

Baznīca, kurā ir pārstāvēta liela Latvijas

valsts — tieši latviešu — iedzīvotāju daļa,

starptautiskās sabiedrības acīs tiktu pienā-

cīgi reprezentēta. Es gribētu izteikt piezīmi,

ka dati, kuri ir Reliģijas lietu departamenta

rīcībā par Latvijas Republikas kristīgo

konfesiju skaitlisko sastāvu, proti, ka Latvijā

esot 280 000 katoļu un tikai 70000 luterāņu,

nav objektīvi un precīzi. Precīzi tie nav tādēļ,

ka nevienai no konfesijām — ne katoļiem,

ne luterāņiem — nav precīzas draudžu

locekļu uzskaites. Spriežot pēc draudžu

skaita Latvijā, kurš luterāņiem ir vislielākais

(pāri par 260), un dievkalpojumu apmek-

lējuma, katoļu un luterāņu skaits Latvijā

varētu būt vismaz aptuveni līdzīgs — varbūt

pat ar pārsvaru luterāņu pusē. Mēs uzska-

tām, ka luterāņu Baznīcas iespaida sfērā

esošais iedzīvotāju skaits Latvijā ir ne

mazāks kā 300 000.

Šajā sakarā nāku ar šādu konkrētu

priekšlikumu: atjaunotās neatkarīgās Latvijas

apstākļos viss Rīgas Doma komplekss, t. i.,

Doma baznīca ar visām tai piederošajām

blakus telpām, ēkas Palasta ielā 2 un 4, kur

pašlaik atrodas Rīgas Vēstures un kuģniecības

muzeja administrācija, kā arī ēka Herdera

laukumā 4, ir jāatdod Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas Konsistorijas īpašumā.

Tāpēc uzsveru šī sava priekšlikuma būtību —

tā kā Rīgas Doms ir Latvijas evaņģēliskās

Baznīcas arhibīskapa katedrāle, tad šīm

īpašuma tiesībām vajadzētu būt nevis Doma

draudzei, bet Baznīcas centram— Kon-

sistorijai. Tādā gadījumā ēka, kur šobrīd

atrodas Vēstures un kuģniecības muzeja

direkcija, būtu gan satiksmes, gan repre-

zentācijas ziņā vispiemērotākā vieta Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa

sēdeklim.
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Neapšaubāmi, Latvijas evaņģēliski lu-

teriskā Baznīca vienapati arsaviem līdzekļiem

nespētu uzturēt pienācīgā kārtībā tādu milzīgu

kompleksu kā Rīgas Doms. Visā pasaulē šādu

lielu un senu arhitektūras un mākslas piemi-

nekļu un katedrāļu uzturēšanai savus ieguldī-

jumus dodarī valsts no kopējiem līdzekļiem.

Rīgas Doma uzturēšanair neatkarīgās Latvijas

valsts prestiža un garīgās kultūras lieta.

Pārorganizējot Rīgas Domastatusu tā, kā tam

neatkarīgās Latvijas valstī ir arī jābūt, — kā

Baznīcas īpašumu, būtunepieciešams vismaz

daļu no tagadējiem Vēstures un kuģniecības

muzeja speciālistiem, kuri līdz šim ir nodroši-

nājuši Rīgas Doma un ērģeļu uzturēšanu

kārtībā, pārcelt darbākā Baznīcas darbiniekus

ar šo pašu līdzšinējo uzdevumu. Protams,

šādāgadījumā būtu jāparedz attiecīgas valsts

dotācijas Baznīcai šo darbinieku algām un

Rīgas Doma uzturēšanai labā kārtībā.

Visbeidzot gribu piebilst, ka esmu

saņēmis informāciju par nelikumīgi atņemto

Rīgas Sv. Jēkaba draudzes īpašumu — ēku

M. Pils ielā 4 un 6 — atbrīvošanu, kuras līdz

šim izmantoja padomju armija. Viena no

iespējām būtu izvietotKonsistoriju šajās ēkās.

Tomēr ideālais variants — pēc Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas, kā arī Latvijas
valsts un tās vadītāju interesēm — būtu

arhibīskapa sēdekļa un Konsistorijas izvieto-

šana pašlaik Vēstures un kuģniecības muzeja

direkcijas rīcībā esošajās telpās.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis

("SvētdienasRīts", 1991. gada10. novembrī)

Par kādu dziesmu

lepriekšējā "Svētdienas Rīta" numurā ir

publicēta kāda lasītāja — I. Ozoliņa kunga vēs-

tule, kurā autors, kā var just, no ļoti stingrām

savas nemaldībaspozīcijām kritizē ganLatvijas

evaņģēliski luterisko Baznīcu, gan arī 18.

novembrī Rīgas Domā notikušo valsts svētku

dievkalpojumu. Gribētos autoram oponēt.

1. "Svētdienas Rīts" pārāk kritizējot

sektas. Šī kritika nevēršas pret tiem kristīgās

ticības novirzieniem, kurus agrāk sauca par

sektām, bet šodienpar brīvbaznīcām, bet gan

tiek izvirzīts jautājums, vai Latvijai mūsu jau tā

daudzveidīgā reliģiskā spektrā ir vajadzīgi

daudzie ārzemju "pravieši", pēdējās, pa-

tiesākās atklāsmes nesēji, kas tagad, plu-

rālisma laikmetā, lielā skaitā ieplūst no

Rietumiem. Uzdrošinos teikt, ka daudzos

gadījumos tie ir viltus pravieši.

2. Nevaru piekrist arī autora tēzei —

"pasaulei pielāgotais" evaņģēlijs. Uzdrošinos

teikt, ka Jēzus Kristus pats ir pasaulei dotais

evaņģēlijs, citiem vārdiem — pats Dievs Jēzū

Kristū pielāgojas pasaulei, cilvēku pasaulei,

nāk pie mums cilvēka veidā. Un nav pasaulē

neviena, kas būtu ārpus šī evaņģēlija, nav pa-

saulēneviena, uz ko neattiektos Ziemassvētku
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dziesmā izteiktā patiesība "jo Tu dzimis par

mums".

Un: "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka

Viņš devis savu Vienpiedzimušo dēlu.." (Jņ.

3,16); "Bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa

veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs.."(Fil. 2,7).

3. Un, visbeidzot, par 18. novembra

dievkalpojumā kora izpildīto dziesmu. Jāat-

zīmē, ka tas bija valsts svētku dievkalpojums

pateicībā parLatvijas neatkarībasatjaunošanu,

parkuru daudziatdevuši savas dzīvības. Valsts

svētku dievkalpojumā nav obligāti dziedami

tikai korāļi. Šādā dievkalpojumā iederas ari

dziesmas, kurās izteikta Dzimtenes mīlestība.

Tāda irarī Sibīrijā nomocītākristīgā dzejnieka,

Latvijas patriota Leonīda Breikša, dziesma

"Svēts mantojums", pret kuru tik lielas

pretenzijas ir I. Ozoliņa kungam. Nav par ļaunu

šīs dziesmas vārdus mums zināt ikvienam.

Tādēļ atgādinājumam:

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,

Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt,

Laimūžumūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai

Un saulei liek pār mūsu druvām līt.

Nekur virs zemes neapsveiks tik silti

Vairs mūs neviens, kā apsveic druvas šīs,

Gar kurām augšup slejas bērzu ciltis

Un liepas šalcot veras debesīs.

Par visiem svētumiem, ko sirdī nesam,

Lai šo ikviens sev pirmā vietā liek:

No zemes šīs mēs izauguši esam,

Mums šajā zemē galva jānoliek.

Nesaskatu šeit Dieva noliegumu, aici-

nājumu uz Horvātijas situāciju un uz pagā-

nismu kristietībā. Bez Dzimtenes mīlestības

mēs nepastāvēsim, tā ir paša Dieva cilvēka

dvēselēslikta būtiski nozīmīga vērtība—ja tās

nav, cilvēks ir ļoti daudz zaudējis. Arī kā

kristietis.

Kārlis Gailītis

("Svētdienas Rīts", 1991. gada 22. decembrī)
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Vācijā un Vietalvā

No 10. līdz 19. martam Vācijā piedalījos

vairākās nozīmīgās sanāksmēs un tikšanās.

Vispirms — no 10. līdz 13. martamHof-

geismaras pilsētā notika vācu evaņģēlisko

Baznīcu palīdzības organizācijas "GustavĀdolf

Werk"(Gustava Ādolfa apvienība) rīkota šīs ap-

vienības partnerbaznīcu pārstāvju konsultācija.

Apvienība nesen atzīmējusi savas pastāvē-

šanas 160 gadus un savu nosaukumu guvusi,
dodot godu Zviedrijas karaļa Gustava Ādolfa

nopelniem reformācijas aizstāvēšanā Vācijā un

Eiropā. Konsultācijā piedalījās 71 cilvēks, lielā-

koties, protams, no Eiropas, bet bija ari daži

pārstāvji no Dienvidamerikas. Gustava Ādolfa

apvienība izvērš plašu starptautisku un eku-

menisku darbību, tā ir viena no lielākajām un

nozimigākajām Baznicu palīdzibas organizā-

cijām Eiropā un Vācijā. īpaši šīs organizācijas

uzmanība šodien ir pievērsta Austrumeiropas

postkomunistisko valstu areālam. Tādā veidā

ari Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pē-

dējos gados iekļuvusi šīs organizācijas par-

tnerbaznīcuvidū. Konsultācijā bija pārstāvētas

arī visas trīs Baltijas valstis: no Igaunijas —

Konsistorijas padomnieks Jans Kivits, no Lie-

tuvas —Viļņas evaņģēliski luteriskās draudzes

pārstāvis Viktors Kjauka, no Latvijas—es ko-

pā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Vācijā prāvestu ElmāruErnstu Rozīti. Piedalījās

arī vācu evaņģēliski luterisko draudžu bīskaps

Neatkarīgo valstu savienībā Haralds Kalniņš.

Konsultācijas laikā netika runāts tikai par

praktiskiem jautājumiem vien. Katra diena

iesākās un noslēdzās ar īsu dievkalpojumu

netālajā baznīcā. Darba kārtībā ietilpa arī

Bībeles studijas. Praktiskie jautājumi savukārt

neskāra konkrētus projektus. Tā vairāk bija

domu apmaiņa par situāciju dažādās valstīs,

dažādos pasaules rajonos. Tā parādīja, ka

problēmas ir visur. Ir pasaules rajoni, kur tās ir

pat smagākas nekā pašlaik strauju un grūtu

pārmaiņu ceļā ejošajā Baltijā.

Man personīgi no šīs konsultācijas vis-

vairāk atmiņā palika Centrālās un Austrum-

eiropas — bijušo t. s. sociālistisko valstu —

Baznīcu pārstāvju tikšanās, kas atklāja divas

principiālas lietas: 1) postkomunisma valstīs

pastāvošo Baznīcu grūtības ir ļoti līdzīgas —

īpaši ekonomiskās; 2) Centrālajā un Austrum-

eiropā mītvairākasskaita ziņā pārāk lielas tau-

tas, kuras savā vēsturē daudzreiz ir smagi

skartas lielvarusavstarpējās cīņās un kuru cen-

tienusšodien saglabāt savu nacionāloidentitāti

lielās valstis dažreizkļūdaini interpretē kā naci-

onālismu, saprotot šo vārdu nevis pozitīvā —

nacionālās pašapziņas un pašapliecināša-

nās— nozīmē, bet gan negatīvā, uzbrūkošā

nozīmē.Arī no savas puses centos šo aplamo

izpratni kliedēt.

Pēc tam, 13. martavakarā, tiku aizvests

uz Frīdbergu Frankfurtes pie Mainas tuvumā,

kur pavadīju divasdienas.Biju pilsētas mērijā,

kur klātesošo sabiedrību informēju parsituāciju

Latvijā un Baltijā; pēcpusdienā bija tikšanās

ar pilsētas garīdzniecības pārstāvjiem. Svēt-
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dien, 15. martā, man bija jāpiedalās divos

dievkalpojumos — no rita pilsētas galvenajā

baznīcā, kas ir liela gotiska stila katedrāles tipa

baznīca, vakarā— t. s. pils baznīcā.

Pirmajā dievkalpojumā bija jāpiedalās ar

sprediķi, otrajā—ar uzrunu un informāciju par

Latvijas Baznīcu. Tākā neesmu vācu valodas

pratējs, to darīju angļu valodā; tulkoja kāda

jauna vietējā vācu mācītāja. Šajā pilsētā

iepazinos ar vairākiem sirsnīgiem kristiešiem,

kas pretēji dažiem oficiāliem viedokļiem labi

saprot arī mūsu grūtības. Jāpiezīmē, ka abos

dievkalpojumos draudze Latvijas Baznīcas

labā saziedoja un man nodeva 1650 vācu

markas. Savukārt draudze, kurā šajās divās

dienās viesojās prāvests E. E. Rozitis,

saziedoja un nodeva500 vācu markas.

16. marta rītā izbraucām uz Bonnu, kur

man iecirkņa "GustavĀdolf vVerk" sanāksmē

bija jāreferē par situāciju Latvijā.

Prāvestam Elmāram Ernstam Rozītim

gribu izteikt dziļu pateicību par lielo darbu, ko

viņš ir darījis gan šajā viesošanās reizē, gan

arī citās iepriekšējās, mani vadājot paVācijas

pilsētām pie dažādu vācu zemju Baznīcu un

to organizāciju vadītājiem, tulkojot mūsu

sarunas un tā aktīvi veidojot Latvijas evaņ-

ģēliski luteriskajai Baznīcai nozīmīgas saites ar

Vācijas Baznīcām un to organizācijām.

ViesošanosVācijā beidzu Minsterē, kur satiku

mācītāju Ilzi KuplēnuEvarti. Arīšajā pilsētā bija

vairākas nozīmīgas tikšanās — ar vietējā

Baznīcas iecirkņa vadību, kas izteica ieintere-

sētībusadarboties arkādu no mūsu Baznīcas

iecirkņiem (ieteicu Sēlpils iecirkni ar prāvestu

M. Plāti); ar Minsteres latviešu sabiedrības

pārstāvjiem; ar jauniešiem (galvenokārt no

Latvijas), kuri mācās Minsteres latviešu

ģimnāzijas pēdējā klasē; ļoti interesanta saruna

izvērtās ar vairāku Minsterē esošokristīgo kon-

fesiju garīdzniekiem; arMinsteres universitātes

Teoloģijas fakultātes garīdzniekiem; ar Min-

steres universitātes Teoloģijas fakultātes de-

kāni, vienu no pašlaik ievērojamākajām pa-

saules teoloģēm —Barbaru Alandi, kas izteica

lielu ieinteresētību par sadarbību arLU Teolo-

ģijasfakultāti, uzdāvināja fakultātes vajadzībām

dažas grāmatas, starp tām divus viņas kopā

ar vīru Kurtu Alandu sarakstītās grāmatas

"JaunāsDerības teksts" eksemplārus—vienu

vācu, otru angļu valodā.Kopumā var teikt, ka

vācieši ar atzinību uzņem interesi, ar kādu

Baltijas Baznīcas, arī Latvijas, attiecas pret

sakaru veidošanu starp evaņģēliskajām

Baznīcām un toorganizācijām Vācijā un Baltijā.

Un tā 19. martā — ceļš mājup.

īsi pirms šī brauciena uz Vāciju — 6.

martā — apmeklēju Vietalvu. Vietalva ir man

personīgi dziļi nozīmīga vieta, jo tās kapos

guldīts mans tēvs, viņa vecāki un citi radi, kas

bija šīs draudzes locekļi. Nobērnībasatceros,

ka 1944. gada vasarā, neilgi pirms krievu —

vācu frontes pāriešanas Vidzemes augstienei,

biju šajā baznīcā, kad tāvēl bija gaiša, skaista.

Tāpatkā vairākasVidzemesaugstienē esošās

baznīcas, arī Vietalvas baznīca tika sapostīta

karadarbības laikā. Tūlīt pēc kara palikušie

draudzeslocekļi gribējuši baznīcu saviem spē-

kiem atjaunot, tikuši gādāti materiāli, taču vie-

tēja vara
— jau komunistiskā — šo atjauno-

šanu nav pieļāvusi.

Tagad Vietalvasbaznīca kā Latvijas Baz-

nīcai stratēģiski nozīmīga vieta šajā apvidū ir

pirmā lielākā celtne, kas uzsākta atjaunot ar
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nesen dibinātā Konsistorijas būvuzņēmuma

"Arka" spēkiem. Pagājušajā vasarā paveikts

liels darbs —atjaunota baznīcas mūranodru-

pusī augšdaļa ar dzegu visāēkas perimetrā.

Nākamajā vasarā darbi neatliekami jā-

turpina — jāatjauno jumta konstrukcija. Šajā
nolūkāKonsistorija jau ir samaksājusi saimnie-

cībai "Vietalva" par kokmateriāliem, kurus

vairāku hektāruplašā cirsmā sagatavo "Arkas"

mežstrādnieku brigāde. Šie kokmateriāli tiks

izmantoti arī citu baznīcu remontam. Jāpiezī-

mē, ka Vietalvas baznīcas iekšpuse netiks at-

jaunota tāda, kāda tā bijusi agrāk —kā vien-

laidus liela baznīcas zāle. Tā tiks projektēta

tā, lai nodrošinātu telpas arī nelielākiem diev-

kalpojumiem, kora un svētdienas skolas

nodarbībām.

Man šķiet, ka Vietalvas dievnamaatjau-

nošanā var saskatīt līdzību ar visas Latvijas

atjaunošanu — darbs ļoti liels un vēl nav droši

zināms, kā tas veiksies. Bet tas ir jādara ar

nešaubīgu ticību, ka mērķis tiks sasniegts, —

citādi jau to nemaz nav vērts darīt.

Un beidzot — kādēļ virsrakstā šāds

dīvains savienojums — Vācija un Vietalva?

Kādreiz Vietalva un daudzkas cits Latvijā un

daudzvietcitur tika izpostīts tolaikagresīvāko

un visvairāk militarizēto Eiropas valstu —

PSRS un Vācijas kopdarbībā. Šodien Vācijas

evaņģēlisko Baznīcu palīdzības organizācija —

"GustavĀdolf Werk"— no sava 1992. gada
budžeta ir ieplānojusi piešķirt līdzekļus
Vietalvas baznīcas atjaunošanai. Lai Dievs

palīdz.

Kārlis Gailītis, arhibīskaps

("SvētdienasRits", 1992. gada 5. aprīlī)

Tuvojoties 15. Latvijas
Sinodei

Rakstot prāvestam emeritus V. Fri-

šenfeldam veltītu nekrologu publicēšanai

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 1992.

gada kalendārā un šķirstot viņa personisko

lietu, atradu divas arhibīskapa Gustava Tūra

parakstītas vēstules. Viena no tām ir vispārēja

rakstura — "draudžu un mācītāju informācijai"

par to, ka draudzēmjābūt gatavām uz lielākām

maksām un valsts nodokļiem par savām

baznīcām,ka tāmjābūt gatavām nest lielākus

upurus savas garīgās mātes labā, lai to

nezaudētu, bet saglabātu arī turpmāk diev-

kalpojumiem un lūgšanām. Vēstule rakstīta

1963. gada 28. martā. Otra vēstule rakstīta

1965. gada 15. decembrī, un tajā bez

konkrētās informācijas ir arī lūgšanas vārdi:

"Dievu lūdzu, laiViņš, Visuvarenais, svētītu vi-

sas draudzes Kandavas iecirknī, lai neviena

nebūtu spiesta likvidēties lielo maksājumu dēļ

par baznīcu. Ja tomēr tas notiktu, no kā gan

Dievs lai pasargā, tad lai draudze nelemj par

savu likvidēšanos, bet pastāv turpmāk un

saviem dievkalpojumiem lūdz telpas kādā

kaimiņu baznīcā(vai privātā mājā), luterāņu vai

pareizticīgo, vai katoļu dievnamā."

Kādēļ šodien pieminu šos it kā tik tālos

notikumus?Tas bija laiks, kad notika komu-

nistu vadītās bezdievīgās valsts nepārtraukts,
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ilgstošs spiediens uz kristīgo Baznīcu, ko

visvairāk un vissāpīgāk izjuta nelielās lauku

draudzes. Tas bija laiks, kura sekas mēs

izjūtam vēl šodien un izjutīsim vēl ilgi. Daudzi

dievnami ar nenovērtējamām kristīgās

mākslas vērtībām— gleznām, ērģelēm v. c.

ir nopostīti, no daudziem palikušas tikai

drupas...

Šī laika ietekmi izjutu arī 1981. gada

februārī, sākdams strādāt Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas Konsistorijā. Atceros, ka

tolaikarhibīskaps J.Matulis samērā bieži gāja

vai tika aicināts uz kādām pārrunām vai

konsultācijām pie PSRS Reliģijas lietu

padomes pilnvarotā Latvijas PSR Kokara

Tropa. Bieži viņš no šīm pārrunām atgriezās

nerunīgs, sadrūmis. Toreiz nebija ko domāt

par draudžu atjaunošanu. Toreiz— 80. gadu

sākumā— vēl joprojām tika darīt viss — un

acīmredzottas bija arī Reliģijas lietu padomes

un pilnvarotā uzdevums—, lai draudžu darbs

un to skaits pamazām, bet nenovēršami ietu

mazumā.

Vērojot pēdējo gadu politisko attīstību

un ar to neapšaubāmi saistīto Baznīcas

dzīves attīstības gaitu, ir interesanti pavērot

notikumuspēdējās divās Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas Sinodēs: vispirms ārkār-

tējā — 1986. gada aprīlī, pēc tam kārtējā —

1989. gada aprīlī. Ārkārtējā Sinode notika

sakarā ar arhibīskapa J. Matuļa nāvi 1985.

gadā un bija veltīta galvenokārt jauna Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa

ievēlēšanai. Tās rezultāti zināmi, un atgriežos

pie tās vienīgi tādēļ, lai atgādinātu vienu

zīmīgu faktu, kas raksturo situāciju 1986.

gadā un 1989. gadā un šajā starplaikā

notikušo politiskās un Baznīcas dzīves

attīstības gaitu.

Apmēram divus mēnešus pirms Sino-

des, 1986. gada februārī, tika noturēta

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

prāvestu sapulce, kurai bija jāizvirza ievē-

lēšanai Sinodē viens vienīgs arhibīskapa

kandidāts. Arhibīskapam bija jābūt pieņe-

mamam PSRS Reliģijas lietu Padomei

Maskavā, kā arī tai organizācijai, kas faktiski

nosaka šīs Padomes darbību. Tas toreiz arī

veiksmīgi notika.

1989. gada kārtējā Latvijas Sinode bija

pirmā visā PSRS okupācijas laikā, kas notika

bez PSRS valsts varas orgānu aktīvas

iejaukšanās Baznīcas lietās. Atzīmējams fakts,

ka tagadējais Latvijas Republikas Reliģijas lietu

departamenta vadītājs A.Kublinska kungs

toreiz, 14. Sinodē, uzrunādams Sinodes

dalībniekus, atzina faktu, ka tāda padomju

varas orgānu iejaukšanās Baznīcas lietās

savulaik ir notikusi.

Izdarot šo nelielo vēsturisko atskatu,

rodas jautājums: kādabūs kārtējā 15. Latvijas

Sinode, ņemot vērā to mantojumu, kas tieši

vēsturiskās un arī politiskās attīstības gaitā ir

saņemts no nesenās pagātnes? Kāds ir šis

mantojums? Proti: starplaiks starp 1986. un

1989. gadu raksturīgs ar kustības "Atdzimšana

un atjaunošanās" izveidošanos un tālaika

Baznīcas vadībasvēršanos—acīmredzotpēc

tālaika vēl "nepārkārtojušās" valsts varas

"orgānu" pasūtījuma — pret šīs kustības

locekļiem. Savukārt 1989. gada Sinode—

gluži otrādi—raksturīga aršīs kustības locekļu

un tās izvirzīto kandidātuienākšanu pašreizējā

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vadībā.
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Varbūtir vēl kāds, kas savas cerības par

iespējamo karjeru mūsu Baznīcā saista ar

komunistiskās diktatūras un tās kontroles pār

Baznīcu atgriešanos? Par to laiku atgrie-

šanos, kuros ir tapušas sākumā minētās di-

vas arhibīskapa G. Tūra vēstules? Taču diez

vai tas jebkad notiks. Personīgi es, tuvojoties

15. Latvijas Sinodei, gribu lūgt un aicināt, lai

mūsu garīdzniecības un draudžu locekļu vidū

īstenojas kāda gudra cilvēka izteikta doma—

ka saskaņa kāda kopēja darba veicējiem ir

svarīgāka par pašu šī darba rezultātu. Un

mēs — ganmācītāji, gan draudžu locekļi —

esam kopēja darba veicēji gan Latvijas

evaņģēliski luteriskajā Baznīcā, gan visā

Latvijā, gan latviešu tautā. Un saskaņa jau ir

rezultāts, un bez saskaņas nebūs arī šī

materializētā jeb iemiesotā rezultāta.

Kasbūtu tiemūsu Baznīcas kopējā darba

rezultāti, par kuru vairāk vai mazāk veiksmīgu
izdošanos varētu tikt runāts 15. Latvijas

Sinodē? Vispirms, protams, būs jāveic un

jāapstiprina dažas izmaiņas Latvijas evaņ-

ģēliski luteriskās Baznīcas Satversmē, kuras

iepriekš jau jāizstrādā Satversmes komisijai un

kuras saistās ar dažāmkonkrētām starplaikā

starp 1989. un 1992. gadu notikušām

izmaiņām—ar Latvijas Republikas likumu par

reliģiskajām organizācijām un ar to, ka uz

Teoloģijas semināra bāzes atjaunota Latvijas
Universitātes Teoloģijas fakultāte. Varētu būt

nepieciešamas arī citas, šobrīd vēl nepa-

redzamas izmaiņas.
Diemžēl ne vienmēr ir bijusi šī saskaņa.

Kalendāra rakstiem ir tā īpatnība, ka tie

jāsagatavo iepriekš, krietnu laiku pirms

publicēšanas. Tas nozīmē, ja tie— kā šajā

gadījumā — runā par aktuāliem, attīstībā,

mainībā esošiem notikumiem, situācija to

publicēšanas brīdī var būt citāda, nekā tos

rakstot. Tātas ir arī arminētonesaskaņu mūsu

Baznīcā —nezinu, kāda būs situācija šajā ziņā

1992. gada sākumā, bet pašreiz, 1991. gada

jūnijā, ir noticis Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas dzīvē vēl nebijis gadījums —mācītājs

Sigurds Sproģis ir izvedis ārpus mūsu

Baznīcas sastāva trīs draudzes, kurās viņš

kalpo: Aizputes, Cīravas, Valtaiķu, kopā ar

draudžu padomēm piereģistrējot tāsReliģijas

lietu departamentā kā draudzes ārpus Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas ar savām, no

kopējās Baznīcas Satversmes atšķirīgām,

neatkarīgām Satversmēm.

Kāds tam dziļākais iemesls? Te nu tas

ir—šis no pagātnes saņemtais mantojums —

arhibīskapa Ē.Mestera darbības laikā(1986—

1989) Sigurds Sproģis bija tālaika Konsistorijas

loceklis un vienlaikus viens no aktīvākajiem

kustības "Atdzimšana un atjaunošanās"

pretiniekiem, kurš Konsistorijas sēdēs balsoja

par šīs kustības locekļu represēšanu. 1989.

gadā, mainoties Baznīcas vadībai, Sinodes

balsošanas rezultātā šai vadībai pārejot tieši

kustības "Atdzimšana un atjaunošanās"

locekļu un piekritēju rokās, Sigurds Sproģis

palika krasā, varētu pat teikt nesamieri-

nāmā opozīcijā pašreizējam arhibīskapam un

Konsistorijai. Šī opozicionārisma konkrētais

rezultāts — minēto draudžu izvešana ārpus

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas.

Loģiski, ka līdz ar to arī pats Sigurds Sproģis

nav vairs mūsu Baznīcas mācītājs un nav arī

balsstiesīgs Latvijas Sinodē un mūsu Baznīcas

mācītāju sanāksmēs.
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Rakstot rakstu iepriekšējam — 1991.

gada kalendāram, to darīju laikā, kad Teo-

loģijas fakultāte tikko bija atjaunota. Izteicu

cerību, ka tad, kad šis raksts tiks lasīts,

fakultāte jau sekmīgi strādās. Tas tā, paldies

Dievam, arī noticis, un ticu, ka savukārt 1992.

gada kalendāraizdošanas laikāšis darbs būs

audzis augumā.

Kas vēl jauns, nozīmīgs, pozitīvs irnoticis

aizvadītajā laikā, par ko būtu jārunā un kas vēl

būtu jāvērtē 15. Latvijas Sinodē? Tie ir divi

nozīmīgi notikumi: Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas Konsistorijas remontu un

celtniecības uzņēmuma "Arka" un tāpat mūsu

Baznīcas Konsistorijas izdevniecības un

poligrāfijas sabiedrības "Svētdienas Rīts"

nodibināšana. Abiem šiem uzņēmumiem

nebūtu bijis iespējams tapt bez ārvalstu

Baznīcu palīdzības un atbalsta. Pirmajam

atbalstu sniedza un joprojām sniegs Ziemeļ-

elbas Baznīca, otrajam—Zviedrijas Baznīca.

Abi šie uzņēmumi vēl atrodas tapšanas,

veidošanās stadijā, taču jau ir iesākti pirmie

remontdarbi Vietalvas baznīcā, kā ari sākusi

darbotiesun dot pirmo produkciju mūsu Baz-

nīcas tipogrāfija. Tādēļ, lūkodamies uz 15.

Latvijas Sinodi, par šiem pēdējiem diviem

visnozīmīgākajiem mūsu Baznīcas pasā-

kumiem domāju arto pašu cerību kā pagājušā

gada pavasarī par Latvijas Universitātes Teo-

loģijas fakultātes darbu: ceru un ticu, ka 15.

Latvijas Sinodes laikā gan"Arka", gan "Svēt-

dienas Rīts" būs ievērojami paplašinājuši un

attīstījuši savu darbību un nesīs mūsuBaznīcas

dzīvē pirmos nozīmīgos augļus.

Tāpat ceru, ka 15. Latvijas Sinodē varēs

izteikt vērtējumu par mūsu jauno, ar trimdas

Baznīcu kopējo latviešu luterāņu Dziesmu

grāmatu, kas top ar triju Baznīcu — Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Amerikā,

Somijas un Zviedrijas Baznīcas — palīdzību.

Neparasts mēnesis man bija 1991.gada

aprīlis — tā laikā biju uzaicināts uz četru

bīskapu — Ziemeļelbas Baznīcas, kādas

Zviedrijas Baznīcas diecēzes, Kenterberijas

arhibīskapa un Helsinku bīskapa — intro-

dukcijām. Tagad Latvijas vārds daudz vairāk

skan pasaulē, nekā tas bija ilgajos t. s.

stagnācijas un Baznīcas dzīves apspiestības

gadu desmitos. No mums — Latvijas evaņ-

ģēliski luteriskās Baznīcas mācītājiem un

draudžu locekļiem — šis laiks prasa nevis

šķelšanos dažādos sīkos strīdos un perso-

niskās ambīcijās, bet ganvienotību, saskaņu,

veicot mums paša Dieva Viņa Svētajā vārdā

uzdoto darbu mūsu Baznīcas un tautas labā.

(Latvijas evaņģēliski luteriskāsBaznīcas

kalendārs, 1992)
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Jauka otro Vasarsvētku

diena

lepriekšējā "SvētdienasRita" numurājau

bija isa informācija par to, ka saskaņā ar

Stokholmas biskapa Henrika Svenungsona

ielūgumu piedalijos I Vasarsvētku diev-

kalpojumā svētdien, 7. jūnijā, Stokholmas

Domā. Taču šis notikums pelna mazliet

plašāku aplūkojumu, jo tā iemesls nebija tikai

gadskārtējie Vasarsvētki vien. lelūgti bija visu

tris Baltijas valstu luterāņu Baznīcu bīskapi,

Saksijas zemesBaznīcas pārstāvis, trīs Romas

katoļu Baznīcas bīskapi no Francijas un viens

luterāņu Baznīcas pārstāvis no Francijas.

Kādēļ tā? Stokholmas bīskapija šogad svin

savu 50. pastāvēšanas gadadienu. Tā ir

dibināta tikai 1942. gadā, atdalot to no

Upsalas bīskapijas. Šis notikums var kalpot

parpiemēru tam, ka ari Baznīcas, kam ir daudz

dziļākas tradīcijas nekā mūsu Baznīcai, tomēr

turasne tikai pie tradīcijām vien, betarī izdara

toreālajiem apstākļiem izveidojušās izmaiņas.

Stokholmas bīskapijas 50. gadadienas
svinības tiek saistītas ar kādiem daudz

senākiem notikumiem, proti, arkristīgās ticības

ienākšanu tagadējās Zviedrijas teritorijā. Pie

Stokholmas bīskapijas pieder ne tikai pati

Stokholmaspilsēta, betarī taipiederošie lauku

apvidi, starp tiem — pēc bīskapa Henrika

Svenungsona vārdiem— pati nozīmīgākā

bīskapijas daļa — Birkas [Bjorko) sala Melāra

ezerā, kurš irsavienots arBaltijas jūru.Šai salai

ir īpaša nozīme ganZviedrijas vēsturē vispār,

gan arī kristīgās ticības ienākšanā Zviedrijā.

Šodien uz šīs salas ir tikai samērā nedaudzas

viensētas, bet 9. gs. Birkas salā dzīvojis tiem

laikiem ievērojams ļaužu skaits — ap div-

tūkstoš iedzīvotāju, un tā ir bijusi ievērojams

tirdzniecības centrs. Tieši no šīs salas

iesākusies kristīgās ticības ienākšana Zvied-

rijā — pie šis salas829. gadā piestājis Ziemeļu

apustulis Ansgars (801 — 865). Taisnība, viņa

darbība salā toreiz nav bijusi ilga — tikai lidz

830. gadam, ar īslaicīgu atgriešanos 852.

gadā, un paliekoša Zviedrijas evaņģelizācija ir

iesākusies tikai apmēram 200 gadus vēlāk.

Taču liecības un piemiņa par Ansgaru nav

zudušas (par to liecina Birkas salā Ansgara

piemiņai uzceltā kapela, kas tika iesvētīta

1930. gadā, Jāņa dienā—Ansgara ierašanās

Birkā 1100 gadu svinībās).

Kādēļ līdzdalībai svinībās bija uzaicināti

gan katoļu bīskapi, gan luterāņu bīskaps no

Francijas? Lai zināmāmērā atjaunotu un sim-

boliski izteiktu šo seno saiti — Francija irAn-

sgara dzimtene. B.jūnijā, II Vasarsvētkos, ļoti

skaistā vasaras dienā, visi svinību dalībnieki

no Stokholmas devās uz Birkas salu. Tur tika

parādītas ļoti senas —acīmredzot vēlpagānu

laika kapuvietas. Pašlaik šīs kapuvietas

izskatās kā nelieli pauguri. Tika parādīta arī

vieta, kur notiek arheoloģiski izrakumi un kur

atradusies pilsēta, kas pastāvējusi jau

apmēram 100 gadus pirms Ansgara iera-

šanās. Pēc tam procesijā pa sausajā laikā

putekļaino Birkas salas lauku ceļu devāmies

uz Ansgaras kapelu. Procesijas priekšgalā tika
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nesti 11 karogi — Stokholmas bīskapijas,

Ansgara, ANO, ASV, Francijas, Vācijas,

Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un

Zviedrijas Baznīcas. ASV karogs tika nests

tādēļ, ka dievkalpojumā, kas Ansgara kapelā

notika bīskapa Henrika Svenungsona vadībā,

dziedāja arī Hārvarda universitātes (ASV)

meiteņu koris.

Jāpiezīmē, ka Ansgara kapela ir neliela

un tāpēc dievkalpojuma dalībnieki, izņemot

kalpojošos garīdzniekus, atradās zem speciāli

uzcelta telts jumta laukumā kapelas priekšā.

Pievakarē atgriezāmies Stokholmā.

Visu triju Baltijas valstu luterāņu Baznīcu

bīskapu uzaicināšana uz šīm svinībām liecina

par nozīmīgu garīgu atbalstu un reālo

sadarbību, ko mums dāvā gan Zviedrijas

Baznīca kopumā, gan Stokholmas bīskaps

Henriks Svenungsons. Dievkalpojuma nobei-

gumā kapelā viņš izteica vēlējumu, lai Gars,

ko Dievs bija dāvājis Ansgaram, vadītu arī mūs

ticības un savstarpējās kalpošanas ceļā.

Kārlis Gailītis

("SvētdienasRīts", 1992. gada28. jūnijā)

Par lektoru darbu

Vairākus mēnešus šī gada pirmajā

pusgadā LU Teoloģijas fakultātē notika

draudžugarīgo darbinieku lektoru kursi, kuru

noslēguma dievkalpojums ar kursu beidzēju

apliecību pasniegšanu notika 30. maijā Rīgas

Sv. Pāvila baznīcā. Šie kursi tika organizēti

ar domu, lai rastu pagaidu risinājumu ordinētu

garīdznieku deficīta situācijā, kur kopā ar

apmēram 20 kalpojošiem Teoloģijas fakul-

tātes studentiem Latvijas evaņģēliski lute-

riskās Baznīcas 270 draudzēskalpo apmē-

ram 115 garīdznieki. Kursi radīja ļoti lielu

atsaucību daudzos jaunos cilvēkos — mūsu

Baznīcas draudžu locekļos: pēc kursu

vadības iesniegtajām ziņām, kursu beidzēju

apliecības ir saņēmuši 84draudžu locekļi. Tas

ir ļoti liels skaits, salīdzinot ar mācītāju vai

mācītāju v. i. amatos kalpojošo mūsu

Baznīcas garīgo darbinieku skaitu. Tātad

jāpriecājas par vienu panākumu mūsu

Baznīcas garīgajā druvā strādājošo dar-

binieku paātrinātā sagatavošanā? Lielākajā

daļā gadījumu tas tāir un būs. Taču šajā īsajā

laikā jau irsaņemtas ziņas par to, ka atsevišķi

lektoru kursu beidzēji neapzinās sava darba

lauka ietvarus.

Draudžu garīgajā darbāienāk liels skaits

paātrināti sagatavotu darbinieku—tāir jauna,
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vēl nebijusi situācija mūsu Baznīcā. Kursus

organizējot, bija doma, kas neapšaubāmi

jāsaglabā, ka šiem darbiniekiem jādarbojas

tikai mācītāju, tai skaitā arī mācītāju v. i. un

prāvestu vadībā. Konsekventi jāpaliek pie šo

darbinieku nosaukuma "lektori", ar to

uzsverot, ka vismaz pagaidām, pirms laika

pārbaudes vairāku gadu garumā, šo darbi-

nieku funkcija ir Svēto Rakstu lasījumi un

pārbaudītu ticības atziņu, bet nevis savu

personīgo uzskatu un atklāsmju izklāstīšana.

Nav pieļaujams, ka lektori valkā kolārkreklu

un talāru, kas ir mācītāju amattērps. Jāuzsver,

ka nevar būt runas par dažu mēnešu lektoru

kursos un Teoloģijas fakultātē vairāku gadu

garumā apgūstamās teoloģiskās izglītības
līdzās nostādīšanu. Citiem vārdiem, vēlreiz

uzsveru, ka mūsu Baznīcas kārtības un

organizētības labad nedrīkst veidoties

situācijas, kad lektori izvērš savu garīgo

darbību ārpus prāvestu, mācītāju un mācītāju
v. i. kontroles. Lektoru kursu beidzēja aplie-

cības saņemšana un ievešana lektora amatā

nav ordinācijā, tā ir tikai ievešana draudzes

garīgo darbinieku amatā.

Nelielā ordinēto garīdznieku skaita dēļ
mūsu Baznīcas situācija nav viegla. Prakse ir

pierādījusi, ka ari Teoloģijas fakultātes

studentu paātrināta ordinācijā palīgmācītāja

amatā ne vienmēr ir nesusi augļus. Šīsituācija
arordinētajiem garīdzniekiem acīmredzot var

uzlaboties tikai pēc tam, kad Teoloģijas
fakultāti ar pilnu teoloģisko izglītību būs

beiguši pirmie četri izlaidumi.

Pašreizējā situācijā, lai diferencētu

kalpojošo studentu — mācītāju v. i. — un

lektoru tiesības, neatliek nekas cits kā

pieņemt lēmumu par to, ka rakstiskās arhi-

bīskapa atļaujas — konsekrēt un izdalītSvēto

Vakarēdienu, iesvētīt un laulāt—, kādas tiek

izsniegtas kalpojošiem studentiem, lektoriem

netiks izsniegtas. Lektoru tiesībās ietilpst

mācītāja prombūtnes gadījumā vadīt saīsi-

nātus dievkalpojumus ar mācītāja vai prāvesta

akceptētu svētrunu, kristīt un izvadīt pēdējā

gaitā, vadīt iesvētes mācības un svētdienas

skolas. Šis lēmums lektoru darbības iesā-

kumā neizslēdz to, ka pēc vairāku gadu

sekmīga un nevainojama lektora darba, kad

Teoloģijas fakultātes pilnu kursu beigušie un

pilntiesīgie mācītāji ieņems mūsu Baznīcā

savu vietu un savu — tie, kas nebūs beiguši

pilnu kursu un turpinās kalpot palīgmācītāja

pakāpē, arī kādi no sekmīgāk strādājušajiem
lektoriem varētu saņemt palīgmācītāja

ordināciju. Taču tas ir ne šī brīža, bet tālākas

nākotnes jautājums.

Kārlis Gailītis

("Svētdienas rīts", 1992. gada 9. augustā)
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Bīskape ievesta

amatā

No28. augusta līdz 1. septembrim mūsu

Baznīcas delegācija: arhibīskaps ar dzīves-

biedri, mācītāja Vaira Bitēna, Ārlietu daļas va-

dītāja Karīna Zieds, kā arī Latvijas Baznīcas

pārstāvis Vācijā prāvests Elmārs Ernsts Ro-

zītis bija ielūgti viesoties Vācijā, mūsu part-

nerbaznīcā Ziemeļelbā. lelūguma galvenais

iemesls bija mūsu Baznīcas delegācijas

piedalīšanās pasaulē pirmās luterāņu sieviešu

bīskapes Marijas Jepsenas (Maria Jepsen)

Hamburgas bīskapes amatā ievešanas

dievkalpojumā un svinībās, kas notika svēt-

dien, 30. augustā, Hamburgas Sv. Mihaela

(Miķeļa) baznīcā un Hamburgas pilsētas rāts-

namā. Šis notikums bija izraisījis lielu interesi.

Plašā baznīca bija dievlūdzēju pārpildīta, bija

daudzpreses pārstāvju. Piedalīties dievkalpo-

jumāun svinībās bija ielūgti garidznieki no Āzi-

jas, Āfrikas, Eiropas, tajā skaitā arī no visām

trim Baltijas valstīm. Garidznieki, kas apsveica

jaunievesto Hamburgas bīskapi Mariju Jepse-

nu pilsētas rātsnamā, pārstāvēja patiešām

ekumenisku sabiedribu: starp apsveicējiem

bija Pasaules luterāņu federācijas ģenerālse-

kretārs, Hamburgas katoļu bīskaps, Hambur-

gas anglikāņu Baznīcas pārstāvis, krievu

ortodoksās Baznīcas pārstāvis no Sanktpē-

terburgas, kā arī Hamburgas pilsētas rabīns.

Marija Jepsena nebūt nav pirmā sieviete

bīskape pasaulē, viņa ir pirmā tikai luterāņu

Baznicā (tikko ASV, Viskonsinas štatā, esot

ievēlēta otrā luterāņu Baznicas biskape).

Anglikāņu Baznicā dažādoskontinentos ir jau

vairākas bīskapes — sievietes. Sievietes

ievēlēšana bīskapa amatā ir tikai dabiska

procesa noslēgums. Sievietes jau daudzus

gadu desmitus ieņem ievērojamu un aktīvu

vietukristīgās Baznīcas un tās draudžu dzīvē,

ari būdamas ordinētas garīdznieces. Neiz-

bēgami un nenovēršami mainās patriarhālais

jeb vīrieša dominantes laikmets arī Baznīcā.

Nāk— un tam ir jānāk — cilvēka līdztiesības

laikmets, kas pamatojas jau pirmsākumos

tapušā Dieva Vārda liecībā: "Un Dievs radīja

cilvēku pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla

Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja."

(1. Moz. 1, 27) Šī liecība atklāj mums to, ka

Dieva priekšā nav divu dažādu cilvēku —

vīrieša un sievietes, bet ir cilvēks, kura divi

izpausmes veidi — vīrišķais un sievišķais —

jau pirmsākumos, pirms radīšanas, ir vienlīdzīgi

ietverti Dieva tēlā un līdzībā. Nav vīrieša

dvēseles un sievietes dvēseles, ir — cilvēka

dvēsele. Tāpēc nav sakramentālas nozīmes

tam, kādā formā — vīrieša vai sievietes —

cilvēka dvēsele stāv Dieva priekšā lūgšanā,

mīlestībā pret tuvāko un Svētajā altārī.

Kārlis Gailītis

("SvētdienasRīts", 1992. gada13. septembri)
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Indijā...
un Austrālijā

No 10. līdz 23. septembrim biju Indijā,

Madrasā, Pasaules luterāņu federācijas (PLF)

padomes sanāksmē. Sanāksmi ievadīja divu

dienu ilgaPLF izpildu komitejas sanāksme. Tā

notika PLF prezidenta Dr. Gotfrīda Brake-

meiera (Brazīlija) vadībā.

PLF padomes sanāksmes pamattēma:

"Taisnīgums humānajā palīdzībā un attīstībā".

Der uzsvērt, ka jēdziens "humānā palīdzība"

tiek saprasts daudz plašāk, nekā tas parasti ir

mūsu Baznīcā, — šis jēdziens ietver ne tikai

materiālupalīdzību, sūtot pārtiku, apģērbu un

medikamentus, bet arī izglītības, garīgās un

ekonomiskās attīstības veicināšanu un pret-

runu novēršanu nabadzīgo valstu un tautu

starpā, kā ari centienus novērst bruņotus

konfliktus.

Man bija jāpiedalās divu — PLF līdz-

dalības un starptautisko attiecību un cilvēk-

tiesībukomitejas darbā.Līdzdalības komitejas

darbs bija īslaicīgs —tā izskatīja un akceptēja

vairāku nelielu Āfrikas, Āzijas un arī Eiropas

Baznīcu iesniegumus uzņemt tās par PLF

pilntiesīgām loceklēm.

Starptautisko attiecību un cilvēktiesību

komitejas darbs bija saistīts ar iedziļināšanos
šobrīd pasaulē aktuālos politiskos un cilvēk-

tiesību jautājumos. Runāja par PLFattieksmi

pret 1992. gada vasarāRiodežaneiro notikušo

Vispasaules konferenci apkārtējās vides un

attīstības jautājumos; parAmerikasatklāšanas

piecsimtgadi; par t. s. iedzimtajiem cilvēkiem

(aborigēni v. c.) un kastu sistēmu; par 1993.

gadā paredzēto ANO konferenci par cilvēk-

tiesībām; par 1994. gadā paredzēto konferenci

par iedzīvotāju skaitu un attīstību; par 1994.—

starptautisko ģimenesgadu; par nevardarbīgo

(humāno) intervenci (t. L, militāro konfliktu, kā

Dienvidslāvijā, atrisināšanu ar ANO spēku

palīdzību); par militārajiem konfliktiem Bosnijā

un Hercegovinā un Somālijā. PLF padomē tiek

pārspriesti un iesniegti arī citi jautājumi, to

skaitā —Krievijas karaspēka klātbūtne Baltijas

valstīs. Par situāciju Baltijas valstīs sniedzu

informāciju gan PLF izpildu komitejas, gan

internacionālo attiecību komitejas, gan arī

padomes plenārsēdē, skaidrojot Rietumu

presē diezgan bieži izplatīto demagoģisko

dezinformāciju par it kā cilvēktiesību pārkā-

pumiem Baltijas valstīs pret t. s. krieviski

runājošo "minoritāti". Plašāk par šiem

jautājumiem spriedīs PLF Eiropas Baznīcu

konferencē Rīgā no 1. līdz 9. novembrim.

Eiropas konferences īpašo nozīmību uzsvēra

PLF ģenerālsekretārs Gunārs Stalsets.

Padomes sanāksme notika vienā no

Madrasas labākajām viesnīcām, var teikt, no

Indijas lielpilsētas apkārtējās reālās dzīves

izolētā saliņā. Vispirms jau klimats — ārā

karsts, ap + 35°C, sutīgs, telpās — kondi-

cionēts gaiss. Ap viesnīcu ir samērā glītas,

modernas mājas, taču netālu redzami cilvēki,

kas pilnīgā nabadzībā burtiski dzīvo uz ielas.

Ar Dieva palīgu es īsā laikā guvu diezgan

ievērojamu pieredzi par situāciju un dzīves



apstākļiem šajā ļoti savdabīgajā Indijas

dienvidaustrumunostūrī —Tamilnadasštatā.

Svētdien, 13. septembrī, biju uzaicināts

piedalīties dievkalpojumā kādā tamilu evaņ-

ģēliski luteriskās Baznīcas draudzēMadrasas

centrā. Dievlūdzēju bija samērā daudz, diev-

kalpojums notika tamilu valodāaruzrunāman-

gļu valodā, ko sniedzām mēs, uzaicinātie viesi

no padomes sanāksmes.Tākā šī draudzevei-

dojusies uz vācu Misijas pamata, daudz bija

radnieciska Latvijas luterāņu dievkalpoju-

miem — Latvijā dziedamās korāļu melodijas,

ne vienkāršotais, kā Rietumu un Amerikas

Baznīcās, dievgalds, bet dalītais, t. i, ar katra

dievgaldnieka nākšanuvispirms grēksūdzē pie

altāra un Svētā Vakarēdienasaņemšanu diev-

kalpojuma otrajā daļā; sievietes un vīrieši sēž

katrs savā baznīcas pusē; tāpat kā Latvijā un

visurcitur, sieviešu baznīcā ir ievērojami vairāk,

taču arī vīriešu diezgan daudz. Draudzes sa-

stāvs daudzveidīgs: bērni, jaunieši, vidējās pa-

audzes ļaudis. Bērniem dievgaldu nepasniedz,

pie altāra pienākušos tikai svētī; ziedojumus

vāc, apstaigājot rindas, pēc tamvisu saziedoto

noliek pie altāra. Atšķirībā no mums pēc Svētā

Vakarēdiena saņemšanas lielākā daļa diev-

galdnieku iziet no dievnama, nepaliekot uz

beigu liturģiju. Visi luterāņu garīdznieki, kurus

Indijā redzēju, kalpoja tikai baltos amattērpos.

Braucot uz Indiju, protams, zināju, ka

tamilu zemē ir kādreizējais uz zviedru Misijas

pamata izveidotais Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas Misijascentrs, kurā no 30.

gadu sākuma līdz 1970. gadam strādājusi

Latvijas pirmā bīskapa Kārļa Irbes meita Anna

Irbe. Zināju, ka joprojām dzīvs ir viņas

darbabiedrs mācītājs Stīvens. Man bija

jānodod viņam kāds sūtījums no Rīgas. Taču,

esot Madrasā un uzzinot, ka šī Misijas vieta

atrodas ap 300 km no Madrasas, un nezinot

Indijas satiksmes ceļus, nodomāju, ka man

nebūs iespējams šīs vietas apmeklēt. Man

palīdzēja PLF IK locekle Indijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas mācītāja Prosanna

Samuela un tamilu Baznīcas darbinieks

Mosess Haviers, kas noorganizēja manu

braucienu uz draudzēm, kurās darbojusies

Anna Irbeun mācītājsStīvens. Interesanti, ka,

kaut arī šīs draudzes oficiāli pieder pie tamilu

evaņģēliski luteriskās Baznīcas, tās tiek

sauktas par Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas draudzēm. Kaludhuras ciemata

draudzē viesojās arī mācītājs Stīvens. Jutos

pagodināts, tiekoties ar viņu. Visās šajās

draudzēs bija īsas sapulces ar iepazīšanos un

manu uzrunu. Pēc kara, kad Baznīcai Latvijā

ārmisijas darbs bija neiespējams, saiti ar šo

latviešu misijas darbalauku turpināja uzturēt

trimdas Baznīca. Pēdējos gados šo vietu

apmeklējis profesors Visvaldis Klīve ar

dzīvesbiedri, mācītājs Uldis Cepure, kā arī

mūsu Teoloģijas fakultātes studenti Austris

Rāviņš un Marika Vidiņa. Savas viesošanās

laikā iesvētīju trīs pamatakmeņus no jauna

ceļamajām skolas un draudžuēkām.

Redzēju neizsakāmi pieticīgos apstākļus,

kādos dzīvo tamilu lauku ļaudis. Taču,

neraugoties uz to, draudzēs tiek veikts

nopietns svētdienasun vispārizglītojošo skolu

darbs, tiek gādāts par nabadzīgo ļaužu

bērniem, turklāt — bērnu visās draudzēs ir

daudz. Man stāstīja, ka Indijā viena no

lielākajām problēmām ir pārāk lielais iedzīvotāju

skaits, kas kopš neatkarībasiegūšanas 1947.

14510
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gadā esot gandrīz dubultojies. Ja latviešu

tautai būtu kaut tūkstošā daļa no tās dzim-

šanas enerģijas, kas indiešiem...

Braucienamaršruts Austrālijā bija: Pērta,

Adelaida, Melburna, Kanbera, Sidneja.

Viesošanās programmā ietilpa, protams,

tikšanās ar latviešu luterāņu draudzēm un

latviešu sabiedrību, kā arī, izņemot Pērtu,

dievkalpojumi šo pilsētu latviešu draudzēs.

Adelaidas draudzē piedalījos dievkalpojumā

svētdien, 27. septembri, kopā arpalīgmācītāju
M. Lukašēvicu, Melburnas draudzē— treš-

dien, 30. septembri, kopā ar mācītāju A. Elber-

tu un prāvestu A. Grosbahu, Kanberas drau-

dzē vadīju dievkalpojumu ceturtdien, 1. oktob-

rī, un, beidzot, svētdien, 4. oktobrī, kopā ar

abiem Sidnejas mācītājiem I. Osi un K. Mak-

fersonu un diakoniB. Saivupiedalījos abuSid-

nejas latviešu draudžu kopīgā dievkalpojumā.

Austrālijas latviešu draudžuapmeklējums

izraisīja pārdomas un secinājumus. Redzēju,

ka Austrālijā latviešu drau-

dzes ir labi un kārtīgi uz-

turētas. To var sacīt arī par

citām vietām latviešu emi-

grācijā visā pasaulē, kur

man gadījies būt. Daudzkur

atviesi uzcēluši skaistus

dievnamus, draudžu mājas

jn latviešu centrus.

Bet pirmajā brīdī it kā

epriecinošajai, pat zināmā

nērā spožajai ainai ir arī

sava ēnas puse: pašlaik

latviešu draudzes un līdz ar to savu latvietību

uztur lielākoties cilvēki, kas 1994. gadā kā

bērni un jaunieši emigrēja no Latvijas un

latviešu valodu iemācījās kā savu pirmo

valodu. Pēc viņiem vairs nav turpinājuma,

pareizāk — šis turpinājums skaitliski ir visai

neliels. Kāda būs latviešu draudžunākotne?

Varbūt tās pārvērtīsies par angliski runājošām

draudzēm, kas kādu vēsturiski izjustu saišu

dēļ paturēs šo nosaukumu "latviešu evaņ-

ģēliski luteriskā draudze"? Līdzīgi kā tas ir

tamilu zemē, kur draudzes, kam nacionālās

piederības nozīmē nav nekādu saišu ar

latviešiem, tomēr saucas "Latvijas evaņģēliski

luteriskā Baznīca"?

Redzot šo attīstību, kāda ir latviešiem

emigrācijā, secinājums ir viens — latvieši nav

tauta, kas, daudzu paaudžu un vairāku

gadsimtu laikā izkaisīta pasaulē, ārpus savas

Dzimtenes, spētu saglabāt savu valodu un

kultūru. Kā kosmopolīts un pasaules cilvēks

latvietis savu nacionālo piederību zaudē. Lai

mēs pastāvētu kā latviešu tauta, nezaudējot

to, kas mums īpaši un atšķirīgi no citām

Piemiņas plāksne Indijā.
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tautām ir Dieva dots, mums vajadzīga tikai

viena vieta pasaulē — Latvija, kas, kaut

sapostīta, ir nesalīdzināmi lielāka bagātība par

visām materiālajām vērtībām. Taču Latvija,

kas formāli atguvusi neatkarību, vēl joprojām

nav faktiski atgūta, tā ir apdraudēta. Tā ir

mūsu tautai Dieva dotais dzīvoklis zemes

virsū. LaiDievs mums palīdz to atjaunot, caur

Viņa patiesību un Garu tajā dzīvot un

pastāvēt.

Sirsnīgi pateicos visiem Austrālijas

latviešiem, no kuriem saņēmu tik daudz

mīlestības un uzmanības sava ceļojuma laikā.

Arhibīskaps Kārlis Gailītis

("SvētdienasRīts", 1992. gada25. oktobrī)

Pārskats par Latvijas

evaņģēliski luteriskās

Baznīcas darbību

Kā raksturot mūsu Baznīcas attīstību un

darbību dažu pēdējo gadu laikā? Ir noiets

gandrīz piecdesmit gadu ilgs ideoloģiskas

diktatūras un Baznīcas dzīvē ļoti smags—gan

garīgā, gan materiālā ziņā — ierobežojumu

laikposms. Šī procesa rezultātā daudz kas ir

sabrucis, sagrauts, ievainots—gan dievnami,

gancilvēks garīgā, dvēseliskā nozīmē.Tomēr

tas, kas nezūd, kas ir Baznīcas dzīves pamats

un kodols, ir palicis nemainīgs, neskarts,

nesagraujams, un no tā nāk jaunas dzīvības

asni. Tas ir tas, par ko Jēzus Kristus ir teicis:

"Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi

nezudīs." (Mt. 24,35) Tas ir pats JēzusKristus,

Viņa vārdi. Mūsu Baznīcas stāvokli man

gribētos izteikt arkādu spilgtu gadījumu, kuru

espiedzīvoju savā pirmajā vizitācijā nedēļu pēc

ievēlēšanas arhibīskapa amatā, t. i., 1989.

gada 10. septembrī. Tajā dienā kopā ar

prāvestu A. Kaminski un mācītāju A. Bobinski

apmeklējām vairākas draudzes, tajā skaitā

nesen atjaunoto Kaldabruņas draudzi. Kā

daudzām draudzēm, kas apspiestības laikos

darbību bija pārtraukušas un tagad atjau-

nojušās, arī šai draudzei baznīca ilgāku laiku

bija izmantota citiem nolūkiem, proti, kā

minerālmēslu noliktava. No baznīcas bija

palikušas vienīgi sienas un jumta pārsegums,
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bet viss iekšējais izkārtojums, protams, bija

pilnīgi izpostīts. Un šādā baznīcā mēs

noturējām dievkalpojumu. Un tieši šādā

baznīcā Dieva Vārda nesagraujamais, dzīvais

spēks bija jūtams jo pārliecinošāk. To bija

gribējuši izdzīt no šī nama, taču redziet—tas

atgriezās.

Ar šo līdzībupar Kaldabruņas baznīcu es

gribētu raksturot mūsu Baznīcas situāciju
šodien. Neatkarīgi no cilvēku gribas joprojām
ir palicis spēcīgs un dzīvdarošs Baznīcas

dzīvais kodols, sirds, proti, Dieva Vārds. Tas

deg kā svece uz altāra vietā noliktā, ar baltu

galdautu pārsegtā galda kailajā, no jebkāda
cita iekārtojuma tukšajā Kaldabruņas diev-

namā. Šis dievnams— mūsu Latvijas Baz-

nīca—ir no jauna jāiekārto, jāatjauno. Tā nav

bijusi pilnīgi sagrauta, atjaunotnes ceļā jau kaut

kas ir paveikts—taču vēl nesalīdzināmi vairāk

ir veicams, tālāk un tālāk ejams.

Kas paveikts? Šeit jāpieskaras atse-

višķām Baznīcas dzīves nozarēm. Tās varētu

dalīt divās lielās daļās —iekšlietās un ārlietās,

kaut gan, kā vēlāk redzēsim, tās ir savstarpēji

cieši saistītas.

lekšlietas irciešā saistībā gan ar Latvijas

garīgo, gan ekonomisko situāciju. Garīgā

situācija savukārt saistīta ar radikālajām

izmaiņām ideoloģijā Latvijā un visā Austrum-

eiropā, un bijušajā Padomju Savienībā.

Kompartijas diktatūras laikā bija ideoloģiski
žņaugi, Baznīca savās aktivitātēs bija ļoti

ierobežota, bet es esmu sastapies ar cilvē-

kiem, kas saka —tadbija labāk, tad Baznīca,

kaut ierobežotībā, varēja pastāvēt savas

mācības tīrībā, bez tām neskaitāmajām un

neaprēķināmajām ietekmēm, kas dažādos

veidos— gan reliģiski, gan Rietumu masu

kultūras veidā ienāk tagad. Tagadējo garīgo

situāciju raksturo tas, ka mums jāmācās

pastāvēt t. s. plurālisma apstākļos un šo

plurālismu, t. i, uzskatu, t. sk. reliģisko virzienu

daudzveidību, jāuzlūko par normālu stāvokli,

kurā mums — Latvijas evaņģēliski luteriskajai

Baznīcai, draudzēm, draudžu locekļiem,

ticīgajiem — jāpastāv. Šodienas situācija

raksturīga ar to, ka pie mums ierodas cilvēki

bezjebkāda faktu vai rakstu pamata un paziņo,

ka, lūk, viņu reliģiskais virziens pastāvot jau
10000 gadu. Vai arī — ierodas dažādi

misionāri, īpaši no Amerikas, gan harismātiķi,

ganfundamentālisti, un domā, ka Latvija irtas

lauks, tā baltā lapa bez kristīgās ticības, bez

jebkādām gadsimtu ilgām (būtībā senākām

nekā Amerikā) ticības dzīves tradīcijām un ka

viņi — šie misionāri, lūk, ir tie, kas atnesīs

mums to īsto priecas mācību.

Šādā situācijā mums šodien un arī

nākotnē, ja Dievs mums to dos, jāpastāv uz

evaņģēlija pamata. Tas nav iespējams bez

Dieva palīga, bet tas nav iespējams arī bez

mūsu pašu darba. Un darbavirziens, kas šeit

visupirms ir vajadzīgs, ir kristīgās izglītības

darbs. Ir divi Baznīcas darba virzieni, kuros

pēdējo gadu laikā šajā radikāli citādajā situācijā
ir gūti vislabākie panākumi. Viens virziens ir

saistīts arvisas tautas kustību, garīgo atmodu,

kur draudžu skaits no apmēram 205 drau-

dzēm 1986. gadā šodien ir palielinājies līdz

270; otrs ir kristīgās izglītības darbs dažādos

līmeņos — sākot ar draudžu svētdienas

skolām, beidzot ar LU Teoloģijas fakultāti.

Darbs ar svētdienas skolām jau ir nesis

augļus. To pastāvīgi izjūtu, apmeklējot Latvijas
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lauku un mazpilsētiņu draudzes, kur diev-

kalpojumos aktīvi piedalās jaunā paaudze —

tā, kas veidos mūsu tautas un Baznīcas

nākotni, — bērni un jaunieši. Darbs ar

svētdienas skolām ir jau izgājis sākotnējo

veidošanāsstadiju un ir iegājis noteiktā gultnē.
Svētdienas skolas šodien ir apmēram 2/3 no

Latvijas luteriskajām draudzēm, t. i, ap 180.

Pēdējos gados regulāri notiek ikgadējie

svētdienas skolotāju kursi. Šokursu dalībnieki,

kuriem ir arī pedagoģiskā izglītība, iesaistās

ticības mācības pasniegšanas darbā ne tikai

svētdienas skolās, bet ari vispārizglītojošajās

skolās. Katrā Latvijas prāvesta iecirknī

darbojas savs svētdienas skolu skolotāju

darba koordinators. Viss šis darbskopumā —

līdzdalība svētdienas skolu skolotāju kursos,

pati svētdienas skolu darbībadraudzēs — no

daudziem cilvēkiem prasa lielas pūles un

upurus.Tā ir tautasgarīgās atmodasizpausme

un rezultāts. Darba prasmīgāorganizēšanā lieli

nopelni ir Rīgas 1. kristīgās skolas direktorei

V. Volgemutei, kas savu darbumūsu Baznīcā

sāka kā svētdienasskolu darbakoordinatore.

Šāgada pavasari ap 100cilvēku beidza

draudžu garīgo darbinieku — lektoru kursus

pie Teoloģijas fakultātes. Šiem darbiniekiem

jākļūst par labiem palīgiem mācītājiem un

prāvestiem, jo ordinētu mācītāju mums

joprojām ir (un vēl kādu laiku būs) nepietiekoši.

No mācītājiem un prāvestiem lielā mērā

atkarīgs, kā viņi pratīs iesaistīt šo kursu

beidzējus draudžu garīgās apkalpošanas

darbākā savus palīgus.
Pašlaik (1992. gada vasarā) pie Teo-

loģijas fakultātes notiek pedagogu kursi. Tie

dos oficiālas tiesības pasniegt ticības mācību

vispārizglītojošās skolās. Perspektīvā ir domāts

arī par bērnudārzu audzinātāju sagatavošanu

ticības mācības pamatu pasniegšanai visma-

zākajiem.

Un beidzot— Teoloģijas fakultāte. Pēc

1. kursa studentu uzņemšanas šāgada vasarā

pirmo reizi pēc atjaunošanas Teoloģijas

fakultāte darbosiesar pilnu jaudu—studentu

skaits būs ap 140. Līdz ar to rodas telpu

problēma, jo pašreizējā galvenā Teoloģijas

fakultātes ēka, kas savulaik būvēta kā

draudzes nams, nav īsti piemērota mācību

iestādei ar tik lielu studentuskaitu.

Mūsu Baznīcai ir jābūt pateicīgai Latvijas

valstij par lielo atbalstu Teoloģijas fakultātes,

kas ir Latvijas Universitātes sastāvdaļa, darbā.

Ir saprotama Teoloģijas fakultātes tendence

būt neatkarīgai mācību iestādei, kuras

uzdevums ir veikt studiju un teoloģiskās

pētniecības darbu un kura šo darbu arī veic.

Bet nedrīkst aizmirst Teoloģijas fakultātes ļoti
ciešo faktisko saistību ar Latvijas evaņģēliski

luterisko Baznīcu. Pirmkārt, Teoloģijas

fakultāte tika atjaunota uz mūsu Baznīcas

Teoloģijas semināra bāzes, un, otrkārt,

Teoloģijas fakultāte ir — un tā tas ierakstīts

mūsu Baznīcas Satversmē — Latvijas evaņ-

ģēliski luteriskās Baznīcas garīdznieku teo-

loģiskās izglītības iegūšanas iestāde. Jā, tā tas

ir— lielākā daļa mūsu garīdznieku iegūst un

ari nākotnēiegūs teoloģisko izglītību neviskaut

kur ārzemēs, bet tieši šeit — Rīgā, LU Teo-

loģijas fakultātē.

Šodienas (1992. gada vasaras) reālais

stāvoklis ir tāds, ka no 92 mūsu Baznīcas

ordinētiem kalpojošiem garīdzniekiem 34 ir

Teoloģijas fakultātes studenti —palīgmācītāji.
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Daļa no viņiem diemžēl studijas pārtraukuši,

un ir jāšaubās, vai viņi tās spēs turpināt. Turklāt

draudzēs uz komandējumu un arhibīskapa

atļauju pamata kalpo vēl nedaudz vairāk par

20neordinētiem studentiem.

Kopumā studenti — palīgmācītāji un

neordinētiestudenti —apkalpo apmēram 105

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

draudzes. Kopā ar studentiem — palīg-

mācītājiem un kalpojošiem studentiem —

mūsu Baznīcas 270draudzēs ir apmēram 115

praktiski kalpojošu teologu. Domāju, ka šajā

situācijā Teoloģijas fakultātei, tās studentiem

un pasniedzējiem ir jābūtsolidāriem arLatvijas

evaņģēliski luterisko Baznīcu mūsu pamat-

uzdevuma(evaņģēlija pasludināšanas) izpildē.

Par to mēsVisuaugstā priekšā esam atbildīgi.
Šādā situācijā, protams, kļūst neiespē-

jama tādalieta kā normāls "kandidāta gads".
Kandidāta gadu aizvieto studenta darbs

draudzēs, kas, protams, apgrūtina mācības,

bet vienlaikusarī norūdaun dodneatsveramu

pieredzi.

Kad situācija šajā ziņā var uzlaboties?

Domāju, ka tikai tad,kad fakultātes pilnu kursu

būs beiguši pirmie četri izlaidumi, tātad būs

noslēdzies pirmais pilnais cikls, t. L, apmēram

pēc četriem pieciem gadiem.

Pie atjaunotnes procesa "garīgās sfēras"

blakus izglītībai pieder arī darba joma, kas

Baznīcai gandrīz pilnīgi bija liegta apspiestības

gados, t. i., izdevējdarbība. Nopietnākais

līdzšinējais sasniegums šajā jomā—laikraksts
"Svētdienas Rīts", kura kopējā tirāža kopš
1989. gada Lieldienām, kad sākotnēji ar

Latvijas Tautas frontesatbalstu tas sāka iznākt,

līdz 1992. gada jūlijam sasniegusi 29 miljonus

260 tūkstošus. Tālākāperspektīva —padarīt

"Svētdienas Rītu" par iknedēļas laikrakstu un

panākt, lai izdevniecības — poligrāfijas

uzņēmums "SvētdienasRīts" uzņemtu "pilnus

apgriezienus".

Izglītība un izdevējdarbība pieder pie tās

Baznīcas darbības jomas, kas savā saturā

pārsvarā ir garīga un radoša. Taču šī garīgā

un radošā joma nav kaut kas izolēts, tā ircieši

saistīta ar to Baznīcas atjaunotnes daļu, kas ir

vairāk materiāla un prasa lielāku spēku un

līdzekļu ieguldījumu nekā šī garīgi radošā daļa.

Lūk, piemēram, Teoloģijas fakultātes darbs

nevar paplašināties un notikt atbilstoši

mūsdienu prasībām ierobežoto telpu dēļ.

Līdzīgas problēmas ir arī citās jomās:

svētdienas skolās, kristīgajā izglītībā. Rīgas 1.

kristīgajā skolā vēlētos mācīties daudz vairāk

bērnu, nekā tas šobrīd ir iespējams, bet trūkst

telpu. Perspektīvā, protams, ir nepieciešama

ne tikaikristīgā skolapirmajām piecām klasēm,

kā tas ir tagad, bet pilna kursa vienpadsmit

vai divpadsmitgadīgā Baznīcas ģimnāzija,

iespējams, arī ar padziļinātu svešvalodu

apguvi.

Tātad — telpas gan kristīgajai izglītībai,

gan baznīcu dievkalpojumiem. Šī nepie-

ciešamība ir saistīta ar draudžuatjaunošanos.
Šodien daudzām no atjaunotajām draudzēm

nav savu dievnamu.Daudzas no tām dievkal-

pojumus notur mazās, nepiemērotās telpās —

kultūras namos, pagastu izpildkomiteju telpās,

draudžu darbībai pielāgotās t. s. "Līvānu

mājiņās". Par šo pretimnākšanu draudžu

darbībai mēs pateicamies vietējām varām

pagastos, taču skaidrs, ka tie visi ir tikai

pagaidu risinājumi. Lielās līnijās šo situāciju ar
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dievnamiem un draudžu mājām raksturo tas,

ka pirms kara Latvijā bija apmēram 300

luterāņu baznīcas, kas gandrīz visas bija labā

stāvoklī. Šodien apmēram 100 no šīm celtnēm

ir vai nu pilnīgi izpostītas kara vai kolhozu laikā,

vai arī atrodas sliktā stāvoklī. Lielākā daļa

pastorātu ir pussabrukuši, vai arī tiem ir

nepieciešams kapitāls remonts. Saprotams,

ka šo gigantisko atjaunotnes darbu ne Latvijas

evaņģēliski luteriskā Baznīca, ne Latvijas valsts

nespēj veikt īsā laikā. Jāizsaka vislielākā

pateicība visos tajos gadījumos, kad Latvijas

laukos vietējā sabiedrība, pagastu un kolhozu

vadība ir atjaunojusi dievnamus saviem

spēkiem. Kā vienu šādu pozitīvu piemēru var

minēt Puzes baznīcu, kuras trissimtgade nupat

tika nosvinēta, bet kur dievnams, neraugoties

uz solīdo vecumu, pateicoties vietējo cilvēku

ieguldītajām pūlēm un līdzekļiem, ir labā

stāvoklī. Tādas vietas Latvijā ir vairākas, taču

vēl jo vairāk ir šajā jomā veicamā darba.

Kad runājam par Latvijas Baznīcas

atjaunotni, atklājas iesākumā minētā ciešā

saistība starp iekšlietām un ārlietām. Darbība

uz āru, sakari un kontakti ar Baznīcām

ārzemēs pēdējos gados, pēc "dzelzs priekška-

ra" krišanas, ir ļoti aktivizējušies. Vispirms jau

tas jāatzīmē attiecībās ar Latvijas evaņģēliski

luterisko Baznīcu trimdā. Šīs attiecības ir

pastāvējušas vienmēr— arī apspiestības

gados, jo siržu saite starp latviešiem svešumā

un latviešiem Latvijā nekad nav pārtrūkusi.

Taču tagad, pēc Latvijas neatkarības oficiālas

atzīšanas, šīs attiecības un sadarbība ir daudz

ciešāka — gansvešatnes latviešiem palīdzot

atjaunot Latvijas valsti, ganLatvijas Baznīcas

trimdādarbiniekiem palīdzot atjaunot Baznīcu

Latvijā. īpaši jāuzsver no Latvijas Baznīcas

trimdā nākušo profesoru un mācību spēku

neatsveramais ieguldījums LU Teloloģijas

fakultātes darbā. Ļoti priecājos, ka starp

jaunās paaudzes latviešu trimdas teologiem

un teoloģijas studentiematrodas drosminieki,

kas labprāt un ar sekmēm strādā mūsu

draudzēs šeit, Latvijā, un kas nebaidās mainīt

Rietumu dzīvesveida komfortu pret daudz

vienkāršāku un pieticīgāku dzīvi, kā arī sūrāku

darbu Latvijā. Lieki teikt, ka evaņģēliski

luteriskā BaznīcaLatvijā un trimdāsavā būtībā

jau ir vienotas.

Dažu pēdējo gadu laikā kardināli —

pozitīvā nozīmē — ir izmainījušās mūsu

attiecības ar ārvalstu Baznīcām. Mums ir

izveidojušās ļoti stabilas attiecības arSomijas,

Dānijas, Norvēģijas un Saksijas (Vācija)

Baznīcām. Šīs attiecības veidojas divos

līmeņos — arBaznīcu vadību un ar t. s. māsu

draudzēm. Šo attiecību veidošanā lielu

ikdienas darbu ir ieguldījusi Konsistorijas ārlietu

daļa K. Zieds vadībā un māsu draudžu

koordinatore I. Berkolde.

Dažu pēdējo gadu laikāaktīvāka ir kļuvusi

arī Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

līdzdalība starptautiskajās un ekumeniskajās

Baznīcu organizācijās. Mūsu Baznīcas

pārstāve — laikraksta "Svētdienas Rīts"

redaktoreA. Prēdele 1991. gada februārīVBP

asamblejā Austrālijā, Kanberā, tika ievēlēta

VBP centrālkomitejā; savukārt Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps

1991. gada jūlijā PLF Koncila sanāksmē

Čikāgā tika ievēlēts par PLF izpildkomitejas

locekli — viceprezidentu no Centrālās un

Austrumeiropas. No šī brīža raugoties
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nākotnē, svarīgi atzīmēt, ka pirmo reizi Latvijas

evaņģēliski luteriskajai Baznīcai uzticēts

atbildīgs uzdevums — noorganizēt PLF

Eiropas konferenci Rīgā no 1992. gada 1 —

9. novembrim. Ceru, ka tad, kad jūs, lasītāji,

šo rakstu lasīsiet, mums ar Dieva palīgu būs

jau izdevies to paveikt.

Un beidzot — šī ārlietu saistība ar

iekšlietām. Kaut arī atjaunotnes procesā vēl

nepārskatāmi daudz darba, mums nebūtu

izdevies paveikt ne ceturto daļu no tā, kas ir

paveikts, bez ārzemju Baznīcu, ārzemju

draudžu locekļu kristīgās un brālīgās palī-

dzības. Tas attiecas tiklab uz mūsu trimdas

Baznīcu, kā arī uz citām ārvalstu Baznīcām.

Tas attiecas vispirms uz mūsu Teoloģijas

semināra — fakultātes iekārtošanas pašiem
sākumiem — ēkas A. Deglava ielā 10 otrā

stāva izbūvi, kas tika veikta ar Somijas
Baznīcas palīdzību. Tālāk— latviešu kopējā
Dziesmu grāmata draudzēm Dzimtenē un

trimdā, kas tika veidota patiešām kopējā

darbā, līdzdarbojoties trimdas, Latvijas,

Zviedrijas un Somijas Baznīcām. Mūsu

pagaidām lielākie baznīcu ēku atjaunošanas

projekti —Vietalvā un nākamgad ceram veikt

kapitālremontu Tukuma un Vecmīlgrāvja

baznīcās, paļaujoties uz Vācijas Baznīcu

palīdzības organizāciju "GustavĀdolf Werk".

Tiks īstenota jaunās Konsistorijas ēkas M. Pils

ielā 4 un ēkas Jāņa ielā 7 rekonstrukcija, ko

spējam veikt tikai ar Ziemeļelbas Baznīcas

palīdzību. Ziemeļelbas Baznīca ir devusi

materiāli un finansiāli ļoti nozīmīgu ieguldījumu
mūsu Baznīcas būvniecības un remont-

uzņēmuma "Arka"attīstībā. Zviedrijas Baznīca

sniedz neatsveramuatbalstu, laimūsu Baznīca

izdevniecības un poligrāfijas darboskļūtu un

paliktu neatkarīga. PLF sniedz atbalstu mūsu

Teoloģijas fakultātes darbapilnveidošanai, kā

arī apmaksā mūsu Baznīcas darbinieku dalību

svešvalodu kursos un ceļa izdevumus uz

starptautiskām Baznīcu konferencēm. Tas

norāda, ka mēs savā iekšējā darbībāLatvijas

evaņģēliski luteriskajā Baznīcā neesam vieni,

bet ka mūsu atjaunotnes procesu atbalsta

mūsu kristīgie brāļi un māsas — Baznīcu

organizācijas, Baznīcas, draudzes, draudžu

locekļi visā pasaulē. Šeit, kaut dzīves grūtībās

un pretrunās, tomēr tiek apliecināts Jēzus

Kristus novēlējums, tāpatiesīgums un realitāte:

"Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, esi manī un

es Tevī, laiarī viņi ir mūsos.." (Jņ. 17,21) Viņā

paliekot, arvien dīgs jauni dzīvības un atjau-

notnesasni. Šī JēzusAugstā priestera lūgšana

"Lai visi ir viens" ir arī pār mums un par mums.

(Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Latvijā un ārpusLatvijas Gadagrāmata, 1993)
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Ceļamērķis
Sprediķis, teikts Pasaules luterāņu federācijas

Eiropas Baznīcu konferences atklāšanas

dievkalpojumā Rīgas Domā

1992. gada 4. novembrī

"Viņš licis visāmtautām celties no vienām

asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un

nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur

tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu

varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu

nevienamno mums."

(Ap.d. 17,26-27)

No šī senā dievnama— Rīgas Doma

sienām — uz mums nedzirdami, bet dvēselē

sajūtami runā gadsimti, paaudzes, cilvēki un

notikumi.Teir notikuši neskaitāmi gan priecīgi,

gan sēru dievkalpojumi. Šis dievkalpojums ir

viens no daudzajiem, bet tajā pašā laikā,

neapšaubāmi, īpašs. Šodien pēc ilgiem

apspiestības un ticības brīvības ierobežojuma

gadu desmitiem šeit, Rīgas Domā, Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa

katedrālē, pirmo reizi ieradusies tik plaši

pārstāvēta starptautiska kristiešu sabiedrība

no Eiropas luteriskajām Baznīcām, arī no

citiem kontinentiem un no ekumeniskajām
Baznīcu organizācijām. Tas ir izcili nozīmīgs

notikums netikaiLatvijas evaņģēliski luteriskajā

Baznīcā, bet ari visā Latvijas valstī, kuras

neatkarībatikai pirms gada tikano jauna oficiāli

starptautiski atzīta un kuras ceļš uz reālu

neatkarību un labklājību nebūt nav viegls.

Šajā nozīmīgajā brīdī uz mums runāDieva

Vārds. Apustulis Pāvils to teicis Atēnu

iedzīvotājiem kristīgās ēras pirmā gadsimta

vidū.Vai var būt,ka šie vārdi ir zaudējuši savu

aktualitāti un nozīmīgumu? Nebūtne. Apustulis

Pāvils šajos vārdos atklāj universālas un

vienmēr paliekošas patiesības. Viņš rāda

cilvēku ceļu: tapšanu, uzdevumu šeit, virs

zemes, un ceļamērķi.
TAPŠANA. To apustulis Pāvils saka

vārdos: "Viņš (t. i., Dievs, Radītājs) licis visām

tautām celties no vienām asinīm.. ." Tas

nozīmē —visi mēs, kas dzīvojam zemes virsū,

dažādas tautas, kas runājam atšķirīgās

valodās, skaitliski lielas vai mazas, baltu vai

melnu, dzeltenu vai brūnu ādas krāsu, vienā

esam vienoti, mūsu visu dzīvības avots ir

viens— Dievs. Dzīvības devējs, Tēvs, mums

visiem ir viens— tas, kas debesīs.

Dzīvība ir netverama. Tajā senajā laikā tika

uzskatīts, ka asinis ir tās, kas sevī nes šo

netveramo un visnozīmīgāko substanci —

dzīvību, tādēļ apustulis Pāvils saka: no vienām

asinīm — no viena dzīvības avota.

Bet brīnumainākais ir tas, ka Dievs, lik-

damscilvēkiem celties no vienadzīvībasavota,

neradacilvēkus vienveidībā, bet daudzveidībā.

Bībeles sākumā ir Dieva pavēle cilvēkiem:

"Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi..."

Apustulis Pāvils būtībā izsaka to pašu: "Viņš

licis visām tautām., dzīvot pa visu zemes

virsu..." Šeit, lūk, šis Dievabrīnums un cilvēces

vēsturē un liktenī izšķiroši nozīmīgais: Dievs

liek cilvēcei, kas tapusi no vienadzīvībasavota,

dzīvot neviskā vienveidīgam pūlim, bet daudz-

veidībā— kā nācijām un tautām.Turklāt Viņš

noliek laikus un robežas. Tādair Dieva griba.
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Bet kas ir dzīve, kas ir pasaule, kas ir

cilvēka esamība tajā? To, protams, var skaidrot

ļoti plaši un dažādi, betviena no būtiskākajām

šīs esamības iezīmēm ir spriegums, nesaskaņa

starp Dieva gribu un togribu, kas mūsos. Gan

cilvēcē kopumā, gan katrā no mums. Šis

spriegums, pretruna iesākas jau arpirmgrēku,

parko runā 1. Mozus grāmata grēkākrišanas

stāstā un kā rezultāts ir ļoti krasa, negatīva un

reāli pastāvoša pārmaiņa visā cilvēku un cil-

vēces dzīvē: pirmo grēkākritušo cilvēku pirm-

dzimtais dēls Kains kļūst par sava brāļa slep-

kavu. Tādējādi šis slepkavošanas gēns pār-

liecinoši ienāk cilvēces esamībā un nepārpro-

tami turpinās līdz pat mūsu dienām. Mums

jāsaka — mēs tam neredzam gala. Grēka

rezultāts ir ne tikai nāve vispār, bet arī var-

mācīga nāve, kad cilvēks cilvēkam uzdrīkstas

atņemt vissvētāko un visdārgāko — dzīvību.

Un šis varmācībasgrēks ienāk ne tikai cilvēku

individuālajās attiecībās, betarī tautuun valstu

attiecībās.

Dievs katrai tautai devis savas robežas,

savas dzīves telpu, kur katra tauta ir aicināta

veidot savu dzīvi ar sava darbaun Dieva dotā

talantapalīdzību. Bet cilvēkiem aršo pacietīgā
darbā veidoto dzīvi allaž nav pieticis, vienmēr

visā cilvēces vēsturē ir valdījusi šī no grēka

dzimstošā ļaunā tieksme — ar varu, slep-

kavojot atņemt un iegūt sev to, ko kāda cita

tauta ilgā, pacietīgā darbā ir iekrājusi. Tārodas

kari, tā—ekspluatācija, kad stiprākais ar nāvi

nesošu ieroču palīdzību apspiež vājāko. Kaina

lāsts pār cilvēci.

Šajāpasaules nemierā,kur valda varmā-

cība, no militārās varas nesējiem daudzreiz,
ari pēdējo gadu desmitu laikā, ircietušas Bal-

Tijas tautas, kurām nekad nav bijis nozīmīga

militāra spēka. Taču varmācības un ļaunuma
mūžs nav bezgalīgs. Paldies Dievam, ka mū-

sos, cilvēkos, ir šis spriegums, ka mūsos un

visā cilvēcē ir ne tikai tas, kas mūs ved prom

no Dieva, bet ka Dievs pats mūsusirdīs ir licis

UZDEVUMU, lai mēs to, no kā grēkā esam

attālinājušies, atkal meklētu. Tā arī apustulis

Pāvils izsaka cilvēka dzīves pamatuzdevumu:

".. lai tie meklētu Dievu..." Tasnozīmē, ka mēs

savu laicīgo dzīvi nespējam celt bez Dieva

meklējuma, mūsu dzīvei arī šajā laikā un šajā

pasaulē jāvadās pēc Jēzus Kristus dotāprin-

cipa: "Bet dzenieties papriekš pēc Dieva val-

stības un viņa taisnības..." (Mt. 6,33) Bez šīs

dzīšanās— Dieva meklējuma Viņa vārdā —

draudzēs, dievnamos un pār visām lietām mū-

sos pašos visa cilvēka laicīgā, arī saimnieciskā

dzīve pārvēršas par nelietības sacensību—

kurš kuru pārspēs viltībā, melos, nežēlībā. Bez

tā, ka mēs pildām šo visai cilvēcei, visām tau-

tām paša Dieva doto uzdevumu —".. lai tie

meklētu Dievu..", mēs nevaram iemantot lab-

klājību, mums nevar labi klāties. Mēs varam

būt pat ļoti bagāti, bet bez Dieva mūsu dzīvei

nav un nebūs svētības. Tātad cilvēka uzde-

vums zemes virsū ir gādāt, lai nezūd vertikāle

un tuvība ar Dievu. Dzenieties vispirms pēc

Viņa valstības. Viņa taisnība lai ir tā, kas valda

jūsu sirdīs un vada jūsu ceļus.

Vai šis paša Dieva cilvēkam dotaisuzde-

vums ir viegls vai grūts? Vaicilvēks savā nelie-

tībā, grēkā un ļaunumā, kad visa cilvēka dzīve

ne tikai kara, bet arī miera laikos ir caurausta

arKaina lāstu, vispār spēj veikt šo Dieva doto

uzdevumu?Cilvēks viens— ne. Bet mēs ne-

esam vieni. Apustulis Pāvils saka: "Viņš nav
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tālu nevienamno mums." Nevienam, absolūti

nevienam. Citā vietā šis pats apustulis saka:

"Dievs grib, lai visi cilvēki top izglābti., un nāk

pie patiesības atziņas." Visi, absolūti visi. Dievs

nevienu neatraida, jautājums tikai — vai savā

grēka gribā mēs neatraidāmViņu. Jāpiebilst,

ka mēs varam Viņu atraidīt, bet nevaram no

Viņa izbēgt. Skaidrs ir tas, ka šajā ceļā pats

Radītājs, Tēvs debesīs, mums, saviem

bērniem, ir devis visnozīmīgāko, eksistenciāli

izšķirošo uzdevumu — tiekties augšup. Tai

ceļā mēs neesam vieni — Dievs pats mūs

aicina pie sevis. Vēl vairāk— Viņš noliecas,

pazemojas līdz mums —grēka un Kaina lāsta

skartajiem — savā Dēlā Jēzū Kristū.

Viss top daudzveidībāno viena— Dieva.

Šī daudzveidība ir uzskatāmi un pārliecinoši

redzama gan visā dabā un radībā, gan arī

cilvēcē—tautu vidū. Bet Dievs, kas mūs radījis

daudzveidībā, ielicis katru no mums, katru

tautu savās robežās, devis katram savas

īpatnības, savu raksturu, savu valodu un

kultūru. Bet tieši tāpēc Viņš mūs aicina būt

vienotiem — lai mēs visi, tik dažādie, meklētu

Viņu, vienu vienīgo pār visām tautām. To par

mums lūdz Jēzus Kristus savā augstā priestera

lūgšanā: "Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, manī

un es Tevī, lai arī viņi ir mūsos..." Jotikai Viņā

ir miera osta, drošība, patvērums un mūžīgā
dzīvība — tas CEĻAMĒRĶIS, uz kuru mūs

aicina un vada mūsuTēvs debesīs savā Dēlā

Jēzū Kristū. Āmen.

Kārlis Gailītis

("Svētdienas Rīts", 1992. gada 13. decembrī)

Par ko izšķirsimies

mēs?

"Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā,

mīlestība daudzos izdzisīs."

(Mt. 24,12)

"Mīlestība nekad nebeidzas.."

(1. Kor. 13,8)

1992. gada beigās, Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas 15. Sinodes laikā, bija

ievērības cienīgs notikums—Latvijā pirmo reizi

pēc četrdesmit astoņu gadu prombūtnes bija

ieradies latviešu trimdasBaznīcas arhibīskaps

Arnolds Lūsis. Atceros, televīzijas intervijā

jautāts par iespaidiem Sinodē, viņš atbildēja,

ka viņam šķitis, ka Sinode pārāk daudz ir

nodarbojusies ar dažādām saimnieciskām

lietām, ka vairāk būtu jādomā par to, kā

pasludināt tautai evaņģēliju, kā padarīt

evaņģēliski luteriskoBaznīcu Latvijā par tautas

Baznīcu.

Tam pilnībā var piekrist. Ir runa par

vērtībām — kam pieder prioritāte Baznīcas

dzīvē, uz kā pastāv Baznīca, kas ir Baznīca?

Neapšaubāmi, Baznīca pastāv uz evaņģēli-

ja— Dieva Vārda — kā uz sava vienīgā pa-

mata, betsaimnieciskā darbībaBaznīcas dzīvē

ir sekundāra lieta, kaut aribez tās Baznīca šajā

reālajā pasaulē pastāvēt tomērnespēj. Un, ja

mūsu Baznīcas Sinodē tik relatīvi daudz tika
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runāts par šo sekundāro, tad ne tāpēc, ka

primārais arsekundāro būtusamainīts vietām,

bet gan tāpēc, ka ilgajos apspiestības gados
šī mūsu Baznīcas administratīvi saimnieciskā

dzīve, bez kuras nevar pilnvērtīgi tikt veidotas

arī garīgās aktivitātes, ir tiktāl sagrauta, ka to

nevar salīdzināt arnormālu Baznīcas situāciju

Rietumu valstīs.

Gadagrāmatas nelielais atskats pagā-

jušajā gada notikumos ir nepieciešams tādēļ,

lai norādītu uz galvenajām pamatvērtībām, ko

pieminētajā sarunā TV arī darīja arhibīskaps

Arnolds Lūsis. Jā, evaņģēlijs, tā paslu-

dināšana— tas ir Baznīcas pamats un

uzdevums. Ne jau velti Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas Satversmē tā ari ir

ierakstīts — mūsu Baznīcas uzdevums ir

pasludināt evaņģēliju latviešu tautai.

Kādēļ? Kādēļ pasludināt evaņģēliju?

Varētu atbildēt — tādēļ, ka tāda ir Jēzus

Kristus dotā pavēle: "Ejiet pa visu pasauli un

pasludiniet evaņģēliju visai radībai (Mk. 16,

15)," —un mumskā Viņa mācekļiem šī pavēle

irpaklausīgi jāpilda. Tā—paWausīgi —un viss.

Untomēr vēlreiz — kādēļ?

Tāpat kā pieminētā intervija TV, norādot

uz prioritātēm jeb pašām nozīmīgākajām un

dziļākajām vērtībām — tikai tagad jau pašā

evaņģēlijā — un vienlaikusatbildot uz iepriekš

izteikto jautājumu "kādēļ?", norāda iesākumā

minētie Svēto Rakstu panti no Mateja

evaņģēlija un Pāvila 1. vēstules korintiešiem.

Jēzus Kristus vārdi no Mateja evaņģēlija 24,

12 ir no Viņa ļoti nozīmīgā pravietojuma, ko

ierosinaViņa mācekļu jautājumi: "Saki mums,

kad šīs lietas notiks un kāda būs Tavas

atnākšanas un pastarā laika zīme?" (Mt. 24,

3) Jā — kad un kāda būs zīme? Jēzus

neaicina mācekļus izturēties vienaldzīgi pret

šiem patiesībā visus cilvēkus interesējošiem

jautājumiem. Gluži otrādi — Viņš aicina

mācīties vērot laikus un zīmes. Viņš saka:

"Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa

zaros jau pumpuri metasun lapas plaukst, tad

jūszināt, ka vasara ir tuvu klāt. Tā arīdzanjūs,

kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka Viņš ir

tuvu priekš durvīm." (Mt. 24, 32-33) Kaut arī

tālāk Viņš saka: "Betdienuun stundu neviens

nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien

Tēvs." (Mt. 24,36) Tātad tas viss patiesībā ir

ļoti interesanti un zīmīgi — mums varbūt dots

zināt un mēs arī esam Jēzus Kristus paša

aicināti nojaust un pētīt, kad tas ir tuvu, bet

mums nekad nebūs dots zināt, kad konkrēti

tas viss būs. Tas ir tāpat kā ar cilvēka nāves

stundu — mēs varam nojaust, ka tā ir tuvu,

bet daudzreiz nevaram arī to, un nekad mēs

nezinām— kad.

Taču vienu zīmīgu savas atnākšanas un

pastarā laika zīmi Jēzus Kristus mums pasaka:

".. netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos

izdzisīs." Vai mēs nejūtam, ka šie vārdi ļoti skar

mūs, mūsu laiku, tagadējo situāciju pasaulē

un tieši pie mums, Latvijā? Vai šo zīmi šobrīd

cilvēku vidū nemanām?

Jāieskatās patiesībai acis — jā, šī zīme

parādās. Netaisnībasir daudz, sirdis kļūst cie-

tas, galvas — vēsas aprēķinātājas. Kā man

izdevīgāk, kā esvaru vairāk iegūt? Mēs daudz

domājam un runājam par to, ka gribam at-

jaunot Latviju, un es nešaubos, ka daudzi no

mums patiesi, no sirds un godīgi grib to darīt.

Taču mēs to neatjaunosim un neuzcelsim ar

netaisnām un bezdievīgām metodēm.
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Šis spriegums cilvēkā starp pievēršanos,

no vienas puses, tikai savam egoistiskajam

"es" un īslaicīgajam izdevīgumam un, nootras

puses, Tam, kas nojausmu par mūžīgo licis

cilvēka sirdī, Dievam, ir pastāvējis visos mums

zināmajos cilvēces laikos. Par to runā arī

daudzi senāki Svēto Rakstu vārdi nekā

evaņģēlijs, piemēram, 73. psalms: "Viņi

zobojas un runā savā ļaunumā tikai par varas

darbiem, viņu runas iraugstprātības pilnas. [..]

Redzi, tādi ir tie bezdievji, un tomēr viņiem

arvienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu

bagātību." (Ps. 73,8 un 12) Bet tam pretī: "..

Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa

mūžīgi! Jo, redzi, tie, kas neuzticībā no Tevis

atstājas, iet bojā.. Bet man paliek mans

aplaimotājs Dieva tuvums.." (Ps. 73,26-28)

Lūk, šis spriegums, šie divi pretpoli. Par

ko izšķiramies mēs?

Pastarā laika zīmes. Par tām, par 2000.

gadu un tamlīdzīgi mūsdienās tiek daudz

runāts, minēts un pētīts. Unpats par sevi tas

nav nekas slikts, jo, kā jau redzējāt, Jēzus

Kristus pats arī aicina ielūkoties šajās zīmēs;

cilvēkā no Dieva ieliktais, izzinošais, ziņkārīgais

prāts arī uz tovedina. Un viena no šīm zīmēm

cilvēkam, mūsu katra dvēseles būtībai ir

vistuvākā — mīlestība, tās klātbūtne un

zudums.

Kā mums jāuztver šie Jēzus vārdi par

mīlestības izdzišanu? Vai kā nenovēršama

nelaime un bezcerība? Kā nelaime—jā. Bet

ne kā bezcerība. Jo, pirmkārt, Jēzus saka:"..

daudzos izdzisīs." Daudzos, bet ne visos.

Tālāk Jēzussaka: "Bet, kas pastāv līdz galam,
tas tiks izglābts." (Mt. 24,13) Kur pastāv? Tajā

mīlestībā, kurā".. tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,

ka Viņš devissavu vienpiedzimušo dēlu" (Jņ.

3,16) un par kuru mums tiek arī atgādināts:

".. Viņš ir mūs pirmos mīlējis," — un: "Ja kāds

saka "Es mīlu Dievu" un ienīst savu brāli, tad

viņš ir melis.." (1. Jņ. 4,19-20)

Un, otrkārt, ir šis apustuļa Pāvila vēstulē

dotais apliecinājums: "Mīlestība nekad

nebeidzas." Nekad. Tā ir tas nezūdošais tilts,

kas vieno zūdošo ar mūžīgo, kas visā

mainīgajā un zūdošajā apliecina nezūdošo.

Apustulis Pāvils tālāk saka: "... praviešu

dāvanas beigsies, valodas apklusīs, atziņa

izbeigsies." (1. Kor. 13, 8) Var teikt, visa

teoloģija beigsies, bet tas, no kā šī mīlestība

par Dievu — par ko ir sarakstītas simtiem

tūkstošiem vairāk vai mazāk gudru grāmatu —

ir radusies, proti, šis vienkāršais".. tik ļoti Dievs

pasauli mīlējis" nebeigsies, neizzudīs nekad.

Ja Jēzus Kristus saka: "Es esmu ceļš.." (Jņ.

14,6) — tad Viņa mīlestība ir tas nezūdošais

ceļš, caur kuru mēs ieejam Dievā, esam vienoti

arViņu.

Zinu kādu vietu klusā lauku kapsētā, kur

atdusas mani attāli radinieki un kur uz

vienkāršas kapu plāksnes ir rakstīti vārdi:

"Mīlestība nekad nebeidzas." (1. Kor. 13, 8)

Tas, kas ir palicis no kādreiz virs zemes

dzīvojušā miesīgā cilvēka, ir tur —zem zemes.

Bet tam pāri "Mīlestība nekad nebeidzas", jo

tā vieno mirušos ar dzīvajiem, tā vieno

paaudzes —bijušās, esošās un nākamās. Bez

tās mēs nepastāvam —ne cilvēcīgi, ne Dieva

un mūžības priekšā. Tačuto ari dodVienīgais,

kas visu dod, — Dievs Tēvs debesīs.

Lūk, šeit arī atbilde uz šo iesākumā

uzdoto jautājumu — kādēļ? Kādēļ pasludināt

evaņģēliju? Kādēļ censties padarīt Latvijas
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Baznīcu par tautas Baznīcu? Atbilde uz šiem

jautājumiem jau neizriet no loģiskiem vai

teoloģiskiem secinājumiem vien. Atbildedaudz

vairāk izriet nevis no mūsu pašu radītā, bet

mūsos ieliktā Dieva nodoma: "Dievs grib, lai

visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības

atziņas." (1. Tim. 2, 4) Ir apsolījums: "Kas

pastāv līdz galam, tas tiks izglābts." Bet Dievs

grib, lai tie būtu visi. Tādēļ — pasludināt

zūdošajā to, kas nezūd. Tādēļ — tautas

Baznīca —visiem.

(Latvijas evaņģēliski luteriskas Baznīcas

Gadagrāmata 1993. gadam, 6.-9. lpp.)

Eiropas atjaunošanā ir

luterāņu ieguldījums

1992. gada 22. novembra "Svētdienas

Rīta" numurā 2. lappusē bija ievietota neliela

informācija "PIRMOREIZEIROPA- RĪGĀ" ar

divām fotogrāfijām, pie kam viena no foto-

grāfijām faktiski skāra nevis šo tēmu"Eiropa—

Rīgā", bet gan konfliktu dēļ bijušo Baznīcas

īpašumu, Baložu ielā 27, kur tagad atrodas

P. Jurjāna bērnu mūzikas skola. Tā kā šāda

Pasaules luterāņu federācijas organizēta

konference Rīgā patiešām notika pirmo reizi

un tā kā šādas reliģiska rakstura konferences

arī nākotnē Rīgā nevar notikt sevišķi bieži —

varbūt reizi vairākos gados —, uzskatīju par

nepieciešamu par šo konferenci, kuras

pamattēma minētašī raksta virsrakstā, sniegt

mazliet plašāku informāciju —jo sevišķi tādēļ,

ka lielākā daļa mūsu Baznīcas garīdznieku un

draudžu locekļu par šo konferenci gandrīz

neko nezina.

Pasaules luterāņu federācijas (PLF)

Eiropas Baznīcukonferencestiekorganizētas

regulāri—reizi trijos gados. lepriekšējā notika

1989. gada pavasarī Vācijā. Toreiz mūsu

Baznīcu pārstāvēja arhibīskaps K. Gailītis un

prāvests M. Plāte. Lēmumsorganizēt kārtējo

PLF Eiropas konferenci Rīgā tika pieņemts PLF

padomes sanāksmē 1991. gada vasarā

Čikāgā.
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īss konferences gaitas apraksts: to

ievadīja jaunatnes konsultācija no 31. oktobra

līdz 4. novembrim. Jaunatnes konsultācijā,

kurā piedalījās pārstāvji no 20 Eiropas valstīm,

mūsuBaznīcu pārstāvēja Teoloģijas fakultātes

darbiniece Māra Zviedre un studente Inta

Funknere. Jaunatnes konsultācijā dzīvas

diskusijas izraisošu referātu par etniskajām

problēmām nolasīja mācītājs U. Saveļjevs.
Galveno konferenci, kurā savukārt

piedalījās 85 pārstāvji no 38 Eiropas valstīm,

ievadīja atklāšanas dievkalpojums 4. novem-

bra vakarā Rīgas Domā, kurā kā dievkal-

pojuma vadītāji piedalījās PLF ģenerālsekretārs

G. Stalsets, Skaras (Zviedrija) bīskaps L. G.

Lonnermarks, arhibīskaps K. Gailītis un

Igaunijas arhibīskaps K. Pajula. Gan jaunatnes

konsultācija, gan galvenā konference notika

Kongresu namā. Konsistorijas izraudzītie

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

pārstāvji konferencē bija arhibīskaps K. Gailītis,

mācītājs U. Saveļjevs un mācītāja I. Graufelde.

Kā novērotāji un interesenti konferencē

piedalījās vēl vairāki citi mūsu Baznīcas mācītāji

un darbinieki. Galveno referātu par konfe-

rences pamattēmu nolasīja PLF ģenerāl-
sekretārs G. Stalsets. Bez tam vēl bija referāti

un diskusijas darbagrupās par apakštēmām
"Lai nākTava valstība", "Mūsu dienišķo maizi

dod mums šodien" un "Piedod mums mūsu

parādus, kā arī mēs piedodam saviem

parādniekiem". Konferences darbagalarezul-

tāts tika apkopots komunikē, kas izteica

luterāņu Baznīcas lomu pašreiz mainīgajā

Eiropas situācijā un tās uzlabošanā. Komunikē

izteikts arī PLFatbalsts patiesas neatkarības

atjaunošanai Latvijā un Baltijas valstu prasībām

izvest no šīm neatkarīgajām valstīm Krievijas

armijas virspavēlniecībai pakļauto karaspēku.

Svētdien, 8. novembrī, daudzi konfe-

rences dalībnieki apmeklēja dievkalpojumu

vairākās Rīgas, Jelgavas un Jūrmalas drau-

dzēs. Konference noslēdzāsar PLF jaunatnes

grupas vadītu dievkalpojumu anglikāņu Sv.

Pestītāja baznīcā un nelielu banketu Rīgas

viesnīcā.

Jāatzīmē lielā uzmanība, kādušai konfe-

rencei pievērsa Latvijas valdība. Augstākās Pa-

domes Prezidija priekšsēdētāja vārdā konfe-

rences dalībniekus sveica, kā arī par situāciju

Latvijā pastāstīja AP Prezidija priekšsēdētāja

vietnieks V. Birkavs. Savukārt AP Prezidija

priekšsēdētājs A. Gorbunovs pieņēma grupu

vadošo konferences dalībnieku.

Mēs, Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas Konsistorijas darbinieki, visu laiku

pirms konferences apzinājāmies, ka šī

konference ir eksāmens mums, mūsu spējai

vai nespējai noorganizēt starptautisku

konferenci. Tagad, pēc konferences, ar pilnu

pārliecību var teikt, ka eksāmens ir izturēts.

Un tas nav tikai mūsu pašu viedoklis vien. To

atzina PLF vadošie darbinieki, konferences

noslēgumā izsakot pateicību, ka Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Konsistorijā

strādā profesionāli darbinieki, kuri spēja

nodrošināt konferences ritmisku darbu bez

kļūmēm. Par to arī es ar laikraksta starpniecību

gribu izteikt pateicību vispirms Konsistorijas

ārlietu darbiniekiem K. Zieds, I. Berkoldei, I.

Bergai un U. Matvejam, kas visciešāk un

visilgākās darba stundas bija iesaistīti

konferences nekļūdīga darba organizēšanā,

tāpatarī kopētājam I. Zviedrim, preses, radio



un TV informācijas nodrošinātājam G. Diš-

leram, Konsistorijas kancleram M. Dozēm un

grāmatvedei L. Kalnājai, kas arī bija iesaistīti

konferencessagatavošanas priekšdarbos, un

Teoloģijas fakultātes studentu grupai, kas

disciplinēti un kārtīgi konferencē darbojās par

tulkiem un stjuartiem. Konference pierādīja

mūsuKonsistorijas darbspējas, kas, protams,

noderēs arī turpmākajā mūsu Baznīcas gan

iekšējā, ganārlietu darbā. Šī konference bija

un joprojām ir impulss mūsu Baznīcas tālākai

atjaunotnei, un tāir ari kaut nelielssolis Latvijas
atkalieiešanai Eiropā.

Kārlis Gailītis, arhibīskaps

21. novembrī

("Svētdienas Rīts", 1992. gada 13. decembri)

Gribas mazliet

aizstāvēties

Tā ir sagadījies, ka vairākos laikrakstos

publicēti raksti, kuru dēļ man radās vēlēšanās

likt šo virsrakstu.

Šie raksti ir: 19. novembra "Rīgas Bal-

sī" — "Vai šis ceļš ved uz Templi?", 20. no-

vembra "Literatūrā un Mākslā" — "Manta,

mūzika un bērni" un "Dažas domas šīs svēt-

dienas pievakarei". Pirmajos divos rakstos

skarts P. Jurjāna mūzikas skolas, kas atrodas

Rīgā, Baložu ielā27, jautājums. Gribu norādīt

uz dažām neprecizitātēm šajos rakstos, kas

acīmredzot radušās nepietiekamas infor-

mētības dēļ. Saskaņā ar 1992. gada, šķiet,

12. maijā pieņemto likumu par reliģiskajām

organizācijām nacionalizēto jeb konfiscēto

īpašumu atdošanu šīm organizācijām tiesības

pieprasīt bijušo baltvācu draudžu īpašumu ir

nevis latviešu draudzēm, bet ganreliģiskajiem

centriem —šajā gadījumā Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas Konsistorijai. Tāpat

paskaidroju, ka Vācu luteriskās Baznīcas

bīskapa krēsls nav Berlīnē, betVācijā ir diezgan

daudztā sauktozemju Baznīcu, kurām katrai

ir savs bīskaps (dažām pat vairāki), un šie

bīskapu krēsli atrodas dažādās Vācijas

pilsētās. Tāpat mājas piederība ir precīzi

noskaidrota. Latvijas Valsts arhīva š. g.

7. februāri izdotajā izziņā "Par namīpašuma

161
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nacionalizāciju" teikts: "Arhīva fonda"Latvijas

republikāniskā komunālābanka" dokumentos

Dzīvokļu ekspluatācijas direkcijas 11.rajona

pārziņā esošo nekustamo īpašumu sarakstā

minēts namīpašums Rīgā, Baložu ielā 27

(grupa/ grunts 60/100). Bijušais īpašnieks —

EV. LUTERA BAZNĪCAS V. (tā dokumentā),

nacionalizācijas, respektīvi, pārņemšanas, da-

tums—l94o. gada 4. novembris."

Paskaidroju, ka EV. LUTERABAZNĪCAS

V. ir EV. LUTERA BAZNĪCAS VIRSVALDE

(tagadējā Konsistorija), kas pēc baltvācu

emigrēšanas 1939. gadā saskaņā ar Latvijas

valdības lēmumu un noslēgto vienošanos

pārņēma bijušos baltvācu draudžu īpašumus.

Un tagad ir pienācis laiks, par kuru pirms

gadiem pieciem vai desmit neviens pat

iedomāties nevarēja, — savulaik 1940. gadā

Baznīcai konfiscētie īpašumi tiek likumīgi

atdoti, un Baznīca un draudzes ir tiesīgas tos

pieprasīt.

Paredzams, ka šis īpašumu atdošanas

jeb atgūšanas process būs grūts. Un ne jau
tikai tādēļ vien, ka būs gadījumi, kad sadursies

kādas konkrētas intereses— kā P. Jurjāna
mūzikas skolas gadījumā, bet galvenokārt

tādēļ, ka daudzu, to skaitāari vadošu cilvēku

apziņā ir saglabājies komunistiskā laika

domāšanasstereotips: Baznīca — tas ir kaut

kas svešs, ārpus sabiedrības stāvošs, dažam

varbūt pat šķiet — kāds naidīgs spēks. Tiek

aizmirsts, ka visi tie īpašumi, kas pirms 1940.

gada piederēja Latvijas evaņģēliski luteriskajai

Baznīcai, nepiederēja vis kaut kādai bagāt-
nieku saujiņai, kas no tiem iedzīvojās, bet tie

bija draudžu, visas Baznīcas, tātad īstenībā

sabiedrībasun visas tautasīpašumi, kas tautai

arī kalpoja un tai par labutika lietoti. Pirms kara

Latvijā bija mazliet vairāknekā 300 evaņģēliski

luterisko draudžuun lielākajā daļa no tām bija

pāri par 1000vai pat vairāki tūkstoši draudžu

locekļu, tātad pie luteriskajām draudzēm

piederēja vismaz 50 % latviešu tautas.

PēteraBankovska rakstā "Dažas domas

šīs svētdienas pievakarei" tiek jautāts:

"Baznīca? Interesanti tad, kāpēc tai tāda

interesepar īpašumiem?" Varuatbildēt: pirms

kara minētajām 300 draudzēmkatrai bija savs

labā kārtībā uzturēts dievnams. Tagad, pēc

kara un uzvarošā sociālisma un kolhozu

laikiem, mums Latvijā ir ne mazāk par 100

sapostītu dievnamu, kas vai nu sagrauti kara

laikā, vai arī kolhozu laikos izmantoti kā

minerālmēslu noliktavas, darbnīcas utt. Tas

viss mums jāatjauno ne jau kādas no sabied-

rības izolētas organizācijas—Baznīcas —dēļ,

bet pašas tautas labā. Un mums jāatjauno ne

tikai šie sagrautie dievnami, bet šim ārējam

dievnamam jāveidojas no cilvēka iekšējā —

sirds dievnama. Mums jāattīsta arī diakonijas,

t. i., palīdzības darbs— līdzīgi kā tas ir vācu

Baznīcās un uz ko mūsmudināt mudina mūsu

vācu draugi. Betvisu to mēs nespējam izdarīt

mūsu pašreizējā nabadzībā, bet ganatgūstot

to, kas mums—Baznīcai, draudzei un īstenībā

tautai — savulaik nelikumīgi, ar laupītāju

metodēm atņemts. Un jāatgūst tas ir ne jau

kādu baznīckungu labad, bet pašas tautas

labad — lai Baznīca varētu sniegt tautai,

cilvēkiem, par kuriem visiem ir šie "Literatūrā

un Mākslā" minētie Salamana vārdi: "Viss ir

niecība," —tāsnezūdošāsvērtības, tocerību,

ko Baznīcai cauri gadsimtiem, cauri visiem

mūžiem ir uzticēts nest. Jā, patiešām, tas ir
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Patiesais vārds. Varbūt tiešām ir tā, kā

"Literatūrāun Mākslā" citētajos lieliskās angļu

rakstnieces Mjūrielas Spārkas vārdos, ka nav

neviena, kas varētu teikt spožus sprediķus,

taču šis Patiesais vārds, kas ir Baznīcas

pamats un parko Jēzus Kristus saka: "Debess

un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs" (Mk.

13,31), — tas paliks ari tad, kad sen jau būs

aizmirsti neskaitāmi lielu rakstnieku un

mākslinieku vārdi.

Kas attiecas uz īpašumiem, tad Baznīca,

protams, pieprasīs tos īpašumus, kas tai

likumīgi pienākas. Par bijušo Ev. Lutera

Baznīcas Virsvaldes īpašumu Baložu ielā 27ir

pieņemts Konsistorijas lēmums šo īpašumu

pieprasīt, netraucējot bērnu muzikālo saga-

tavošanu. Kaut arī LU Teoloģijas fakultāte

darbojas ne visai piemērotās telpās, Konsis-

torijas nodoms nav pieprasīt 70. gados

mūzikas skolas vajadzībām celto piebūvi un

nodot to Teoloģijas fakultātes lietošanā.

Kārlis Gailītis,

arhibīskaps

21. novembrī

("SvētdienasRīts", 1992. gada 13. decembrī)
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Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapa vēstījums

1989. gadaVasarsvētkos

"Kā tadmēsikviensdzirdam savu dzimto

valodu?"

(Ap.d.2,8)

Vasarsvētki. Kā mēs šos vārdus sapro-

tam? Pirmais iespaids, ko šo svētku nosau-

kums atstāj, saistās ar vārdu "vasara" — ar

dzīvības spēku uzplaukumu dabā, radībā,

kuru sajūt sevī arī cilvēks — kā atjaunotu

dzīves prieku, jaunas cerības. Taču izprast

Vasarsvētkus tikai sakarā ar ik gadus dabā

notiekošoatjaunotni būtu gluži nepareizi. Kā

tad? Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļas

sākumā, kas vēsta par Vasarsvētku noti-

kumu, lasām: "Kad Vasaras svētku dienabija

nākusi, tad visi vienprātīgi bija sapulcējušies

kopā." Kristīgajā Baznīcā Vasarsvētki ir vieni

no trim lielajiem svētkiem. Bet iepriekšminētie

Apustuļu darbu grāmatas vārdi rāda, ka jau

toreiz, kad pirmkristīgā draudze tik tikko

iesākās un kristīgās Baznīcas vispār vēl

nebija, tika svinēti Vasarsvētki. Kāda bija to

nozīme? Toreiz šie svētki tika svinēti,

atceroties to seno Vecās Derības laiku, kad

Dievs atklājās Mozum un Israēla tautai Sinaja

kalnā, dodot bauslību, dekalogu, t. i., 10

baušļus, kas visā cilvēces esamības laikā

pamatlīnijās nosaka katra atsevišķā cilvēka

attiecības ar Dievu un līdzcilvēkiem. Toreiz

šajos svētkos lielu daļu laika veltīja Bībeles

(Vecās Derības) lasīšanai, ar to parādot, ka

tautaatkal un atkal no jauna ir gatava saņemt

Dieva atklāsmi, kas pirmoreiz dota caur

Mozu.

Bībele, šī Dieva atklāsmes kopsumma,

mums ir dota ne tikai tādēļ, lai mēsto pētītu

kā kādu senu grāmatu, rastu tajā kādas

harmoniskai cilvēka dzīvei nepieciešamas

ētiskās pamatvērtības, bet lai mēs tajā un

caur to redzētu savu vietu kopējā, Dieva

noteiktāun virzītā esamības gaitā un šīs gaitas

mērķi. Lai mēs saprastu, ka, domājot par

dvēseles dzīvībai visnozīmīgākajām lietām, ir

spēkā Dieva vārdi: "Cilvēks nedzīvo no

maizes vien."

Šodien mēs kristīgajā Baznīcā Vasar-

svētkus izprotam kā Svētā Gara izliešanas,

dāvinājuma svētkus. Apustulis Pēteris, runājot

par šo notikumu, saka pravieša Joēlavārdiem:

"Notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu

no sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un

meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs

parādības., pirms nāks tāKunga lielā un spožā

diena."Kas irSvētais Gars? "..Patiesības Gars,

kas iziet no Tēva.." (Jņ. 15,26), Gars, kas caur

praviešiem runājis, Dieva atklāsmes Gars. Šī

atklāsme nav nekas uz vietas stāvošs, tā ir

attīstībā, virzībā, un tās piepildījums ir Jēzus

Kristus, tā kā tas ir teikts Vēstulē ebrejiem:

"Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi ir

runājis caur praviešiem uz tēviem, šajās

pēdējās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu.."

(Ebr. 1,1-2)

Tādēļ mēs Vasarsvētkus varam tvert arī

kā Dievaatklāsmes svētkus, pie tam salīdzinot
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ar Vasarsvētku nozīmi, kāda tā bija toreiz,

Vecās un Jaunās Derības laikmetu mijā, un

kāda tā ir šodien. Ko mēs šajā salīdzinājumā
redzam? Mozus laikā un pēc tamšī atklāsme

tika dota nelielai tautai Vidusjūras austrumu

piekrastē; visā laikmetā pēc Kristus šajā

atklāsmē ir ienākusi tā iezīme, kas izteikta

vārdos "mēs ikviens dzirdam savu dzimto

valodu", t. i., šī atklāsme ir izplatījusies,

izstarojusi no viena centra jeb iedīgļa visā

pasaulē. Vasarsvētku notikums Jaunās

Derības laikmeta pašā iesākumā ir vienlaikus

ganbrīnums, ganpravietojums. Pravietojums

tādēļ,ka tadvēl neviens nevarēja iepriekš zināt,

ka šī vēsts no toreizējās ierobežotības

izplatīsies daudzu jo daudzu tautu valodās.

Šodien tas ir piepildījies. Dieva bibliskās

atklāsmes vēsts šodien skan visā pasaulē

vairāk nekā pusotra tūkstoša dažādu tautu

valodās, tajā skaitā arimūsu dzimtajā latviešu

valodā. Untāneskan velti. Tajā ir bridinājums,

aicinājums un ceļš.

Vasarsvētki, kas ir aprakstīti Apustuļu

darbu grāmatā, bija jaunas gaitas — kristīgās

draudzes, Baznīcas pats iesākums. Ikvieni

Vasarsvētki ir aicinājums uz atjaunotni Garā,

Dieva atklāsmes atziņā. Jo īpaši tas tā ir

šodien, kad mēsbieži jautājam: kā būs tālāk?

Ja mēs paliksim savā sirds un dvēseles

piesaistībā vienīgi zemes lietāmun neņemsim

vērā to, ko Dievs mums Jēzū Kristū dāvātajā

Patiesības Garā sniedz savā atklāsmē,

svētīgas tālākgaitas nebūs. Bez Dieva

tālākceļa nav. Tādēļ atmetīsim visas sīkās

domstarpības un strīdus, kas mums varbūt

tagad liekas tik izšķiroši nozīmīgi, bet kas

nenovēršami aizies pīšļos un aizmirstībā, un

satversim to nezūdošo, kas mums ir dots

visiem: "Ikviens, kas tāKunga vārdu piesauks,

tiks izglābts." (Ap. d.2,21)

Āmen.

Lai esam vienoti Dievā.

Patiesā sirsnībā sveicinot Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzes,

draudžu darbiniekus, mācītājus, prāvestus,

Teoloģijas semināra studentus un pasnie-

dzējus —

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

Rīgā, 1989. gadaVasarsvētkos
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Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapa vēstījums

1989. gada Ziemassvētkos un

jaunajā, 1990. gadā

"Pieminiet to Kungu arī svešuma un

paturiet Jeruzālemi savā sirdī."

(Jer. 51,50)

Miļie kristigie draugi! Padomāsim, ko

mums nozīmē šis svētku brīdis, par ko liek

domāt vārdi no pravieša Jeremijas grāmatas.

Ziemassvētki, Kristus dzimšanas svētki,

kas tie ir? Vai tikai svētki ar savu jaukumu,

mīļumu, tradīciju, kā tomēdzam teikt ik gadus,

arsvecīšu liesmām —vai ari topamatā ir Jēzus

Kristus dzimšanas notikums pirms turpat jau
2000gadiem. Bettas nav tikai kādacilvēka —

kaut arī neparasti izcila, jo Viņa vārds skan

cauri gadu tūkstošiem, — dzimšanas noti-

kums vien. Tas ir notikums, kura klātbūtne

turpinās, notikums, kas ir. ("Es esmu pie jums

ik dienas līdz pasaules galam." Mt. 28,20) Bet

ko runā uz mums no tālas senatnes, no laika,

kas ir vairākus gadsimtus pirms Kristus

dzimšanas, vārdi no Jeremijas grāmatas? Tie

ir uzrakstīti Israēla tautai ļoti grūtajā Bābeles

trimdas laikā, kad tautas vairums bija ar varu

un zobenu aizdzīts no dzimtenes, ko bija

ieņēmusi un izpostījusi tālaika lielvara. Un

spaidos skan atgādinājums: "Pieminiet to

Kungu arī svešumā un paturiet Jeruzālemi

savā sirdī." Vēsture atkārtojas. Arī mūsu tauta

vēl nesenā pagātnē ir piedzīvojusi ne mazāk

ļaunu dienu kā savulaik Israēla tauta, arī mēs

šodien — kaut mītam dzimtenē— esam no

tās pa daļai aizdzīti, arī mūsu dzimtene ir

postīta un grauta.

Bet pastāv ne tikai šīs sakarības vien.

Vārds"Jeruzāleme" nozīmē "miera mājoklis".

Dzimtene vienmēr ir miera mājoklis, un, ja tā

šobrīd vēl nemaz tāds mieramājoklis nav, tad

ideālā dzimtene, tā, kas mīt mūsusirdīs, miera

mājoklis ir. Un, lūk, mēs jau ieejam sfērā, kur

saskaras mūsu šīszemes esība ar esību

debesīs, mūsu dzimtene šeit un — Debesu

Tēvija, par ko Jēzussaka: "Mana tēvanamā ir

daudz mājokļu." (Jņ. 14,2)

Atklājas pravieša Jeremijas vārdu dziļākā

un plašākā, visu aptverošā jēga. Tā pārmet

tiltu no šejienes uz turieni, no šīs pasaules, ta-

gadējās esības, uz nākamo, Debesu esību.

Tasnav tikai atgādinājums trimdā izdzītajai tau-

tai arī spaidos, neaizmirst toKungu, savu Die-

vu, un dzimteni un tā pastāvēt, nepazust. Tas

ir arī atgādinājums jebkuram šīs pasaules grū-

tībās un ciešanās ieslēgtajam cilvēkam, jeb-

kurai cietējai tautai šeit un svešumā — neaiz-

mirst un pieminēt to Kungu, savu Dievu, pa-

turētDebesu tēviju, īsto miera mājokli, vienmēr.

Tā ari ir atbilde uz jautājumu, kas tad īsti

ir Ziemassvētki, kas mums ir Jēzus Kristus

dzimšana? Kas notika Betlēmēpirms gandrīz

2000 gadiem? Tur nepiedzima tikai jaunas,

lielas reliģijas iesācējs. Tur, Betlēmē, šīszemes

esībā ienāca Debesu miers, īstenībā— pati

Debesu valstība (".. debesuvalstība ir tuvuklāt

pienākusi." — Mt. 3,2) Tasnotiek arī šodien:

šīs Debesuesības ienākšana un klātbūtnešeit,

mūsuzemes dzīvē, turpinās. Tā ir. Te slēpjas



Ziemassvētku būtība un saturs — sajust un

piedzīvot to, ko mums un visai cilvēcei ar savu

piedzimšanu Betlēmē toreiz, šodien un līdz

pasaules galam dāvājis Jēzus Kristus, proti,

citas — Debesu realitātes ienākšanu, pat

ielaušanos mūsu šīspasaules dzīvē, logu uz

Debesīm, gaismu tuneļa galā. Tā ir liela Dieva

žēlastība katram, kam šodien, Ziemassvētkos,

ir dots Debesu valstības klātbūtnes piedzī-

vojums. Un, ja jūsu sirdīs šovakar ienākmiers,

pateicība un mīlestība, tad taču arī jūs katrs

esat piedzīvojuši Debesuvalstības klātbūtni.

Jau pavisam tuvu stāvam jaunā, 1990.

tāKunga žēlastības gada iesākumam. Tas at-

gādina neapturamo laika plūdumu, tasliek at-

cerēties, ka apstāties nedrīkstam, joesam ce-

ļā. Lai šajā ceļā mūsvada un garā un dvēselē

stiprina tā cerības un mīlestības gaisma, kas

pie mums iespīd, Jēzum Kristum dzimstot—

toreiz Betlēmē un šodien joprojām, un lai

jaunais, 1990. gads patiesi būtu Dieva svētīts

mūsu tautai un visai cilvēcei.

Kristīgā mīlestībā un sadraudzībā sveicinu

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas drau-

dzes, draudžu locekļus, darbiniekus un dar-

binieces, mācītājas un mācītājus, prāvestus,

Konsistorijas locekļus, Teoloģijas semināra

studentus un mācībspēkus, laikraksta "Svēt-

dienas Rīts" redakcijas darbiniekus un darbi-

nieces un no sirds visiem novēlu laimīgu un

svētīgu jauno, 1990. tā Kunga žēlastības gadu!

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

Rīgā, 1989. gada Adventē

Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapa vēstījums

1990. gada Lieldienās

"Dziedini mani, ak, Kungs! Tad es bušu

izdziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts!"

(Jer. 17,14)

Lieldiena, Lielā diena.Kurtās lielums?Kur

tosajūtam, piedzīvojam, apliecinām? Kur ir tas

klusais, tikko manāmais iesākums, kur

pieaugums un, beidzot, uzliesmojums un

pilnīgā atklāšanās? lesākums laikam tur:

"Pirmajā nedēļas dienāļoti agri, gaismai austot,

sievas nāca pie kapa.." Kluss rīts starp

daudziemcitiem, necilas sievas, šķiet, līdzīgas

daudzām citām. Bet kaut kas jau ir noticis,

iesācies — kā pirmā, vēl nedrošā putna

dziesma pirms ausmas. Tur— šai klusumā,

šajās pirmajās trīsās — jauns sākums. Bet

pirms tam — miers, dusa, kas bijusi pēc

nežēlīgu ciešanu un sāpju brāzmas.

Kas tur notiek— šajā Lielajā dienā, kurā

sākumu un pamatu rod mūsu ticība, visa

Kristus draudze zemes virsū? Tur notiek tas,

par ko runāun lūdz pravietis Jeremija: "Dziedini

mani, ak, Kungs! Tad es būšu izdziedināts."

Kur sievas, pie kapa nākušas, sava nomocītā

un pie krusta mirušā Kunga Jēzus miesas vairs

kapā neatrod, tur cilvēks ir dziedināts,

augšāmcelts un dzīvs, lūk, šajā — Dieva

spēkā. Tajā pašā spēkā, kurā radīšanas
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pirmsākumā tiek sacīts: "Lai top.." (1. Moz. 1,

3) — tajā pašā spēkā, bez kura "nekas nav

radies, kas ir" (Jņ. 1, 3). Tur rod savu

vispilnīgāko piepildījumu un atklāšanos tā

Jēzus Kristus vienība ar Tēvu debesīs, kuru

Viņš apliecina īstenībājau no ciešanām pirms

krusta ceļa savā Augstā priestera lūgšanā:

"..tu, Tēvs, manīun es tevī.." (Jņ. 17,21). Tur

šī vienība ir apzināta un izteikta ciešanās, bet

šeit — Lielās dienas rītā — dzīvības pilnībā.

Taču šī dienamums —cilvēkiem nebūtu

Liela, ja tā būtu tikai kāda mums nepieejama

dievišķās dzīvības spēka izpausme—kā kāda

grandioza, pārsteidzoša, mums līdz galam

neizprotama dabas parādība. Šeit,šajā Lielajā

dienā, rod savu piepildījumu un arī loģisku

noslēgumu tas, par ko mēs ik gadu dziedam

skaistajā dziesmā citos mūsu lielajos svēt-

kos — Kristus dzimšanas svētkos: "Jo Tu

dzimis par mums.." Šis "par mums" tad jau

arī ir izteikts pieminētajā Jēzus Kristus Augstā

priestera lūgšanā, kurāViņš ne tikai apliecina
savu vienību arTēvu — "tu, Tēvs, manī un es

tevī", bet jo vairāk — "lai visi ir viens, kā tu,

Tēvs, manīun es tevī, lai arī viņi ir mūsos"; "Es

viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai

pasaule atzīst, ka tu mani esi sūtījis un viņus
esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis". (Jņ.
17,21 un 23)

Tātad Dieva mīlestībauzViņa sūtīto, Viņa
Dēlu Jēzu Kristu, un uz pasauli — ikvienu

cilvēku — ir vienāda. Savā Dēlā Kristū pats

Dievs — visa pirmsākums, pirmavots un

pirmsakne — mīl, piedod un aicina.

Ne velti lietoju šo neveiklo vārdu "pirm-

sakne". Mēs šajos laikos samēra bieži runājam

par savām saknēm, sākumiem, meklējam tos

mūsu tautas senatnē, senčos, iepriekšējās

paaudzēs. Bet lai meklējam un arī sajūtam un

piedzīvojam mūsu sākumu tur— Viņā, visa

pirmsākumā, jo arī mūsu senču pirmsākums

bija turpat, arī viņi to meklēja un piedzīvoja —

turpat. Ja tas tā būs, tad mēs arī sapratīsim

un atzīsim, ka caur šo Jēzus lūgšanu — "lai

visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es Tevī"—

Dieva dzīvības spēks, kas pieceļ augšā no

kapa Jēzu Kristu, tiek dāvāts arī katram no

mums, ka īstenībā šajā Dieva spēkā, pašā
Dievā ir mūsu īstenais sākums un pirmsakne,

ka šajā — Dieva nebeidzami radošajā spēkā

mēs jau redzam pāri un aiz visiem laikiem

austam to Jaunās, Lielās dienas rītu, kur

"nebūs vairs nāves, aizgājušos mīļos dvēsele

skatīs". Viņā tad lai rodam spēku un arī

dvēseles mieru mūsu dzīves gaitā un cīņās.

Ja Tu, Kungs, mani dziedini, tad es esmu

dziedināts.

Āmen.

Patiesā sirsnībā sveicinu visu mūsu

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gan

Dzimtenē, gan trimdā mācītājus, Teoloģijas
semināra pasniedzējus un studentus, laik-

raksta "Svētdienas Rīts" darbiniekus, svēt-

dienas skolu un draudžu darbiniekus un visu

ticīgo kopsaimi, vēlot svētīgus Kristus

Augšāmcelšanās svētkus!

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

Rīga, 1990. gada Lieldienas



171

1990.gadaZiemassvētkos un

jaunajā, 1991. gadā

Tad Jēzus, templī mācīdams, sauca:

"Tiešām, mani jūs pazīstat un zināt, no

kurienes Esesmu. Un tomēr,Es neesmu nācis

no sevis, bet viens, kas irpatiess, manisūtījis.

To jūs nepazīstat. Bet es Viņu pazīstu, jo es

nāku no Viņa, un Viņš manisūtījis.""

(Jņ. 7, 28-29)

Atkal pienākuši Kristus dzimšanas

svētki. Neapturams ir laika plūdums, pār-

maiņu cikls, kā to saka arī Vecās Derības

vārdi: "Kamēr būs dienas virs zemes,

nemitēsies sēšana un pļaušana, aukstums un

karstums, vasara un ziema, dienaun nakts."

Un tāpat, kā neapturami nāk un mijas
aukstums un karstums, vasara un ziema,

diena un nakts, tāpat ik gadus: "Katru gad'

no jauna Kristus bērniņš nāk." Kamēr būs

dienas, tikmēr Viņš nāks.

Situācija šodien, Ziemassvētkos, ir līdzīga

tai, par kururunā Jāņa evaņģēlija vārdi. Jēzus

Kristus runā, māca templī. Tā arī šodien —

jebkurā dievkalpojumā. ToreizViņš mācīja pats

ar savu klātbūtni. Šodien un visos garajos

kristīgās draudzes vēstures gados Viņa

klātbūtne turpinās Viņa vārdos, par kuriem

Jēzus pats saka: "Debess un zeme zudīs, bet

mani vārdi nezudīs!" (Lk. 21,33)

Jēzus Kristus tur, templī mācīdams, saka:

"Mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes es

esmu." Kā šos vārdus saprast? Vispa-

rastākajā, visikdienišķākajā veidā, tā, kā tas

izriet no iepriekšējiem evaņģēlija vārdiem.

Ļaudis, Viņa klausītāji, savā starpā runā: "..par

viņu mēs zinām, no kurienes viņš ir," — tas ir,

ļaudis Viņu pazīst kā savā vidū dzīvojošu

cilvēku, zina, nokādas ģimenesViņš ir, pazīst

kā savējo. Tātad — visparastākā, cilvēciskā

pazīšana, tā, kā arī mēs — laikabiedri — radi,

draugi, paziņas zinām cits citu.

Bet Jēzus Kristus runā arī par citu

pazīšanu. Viņš saka: kaut arī jūs Manipazīstat

kā cilvēku — tomēr viens, kas ir patiess, ko

jūs nepazīstat, Mani ir sūtījis. Un Es šo Vienu

pazīstu.

Te, lūk, saskaras dividažādiepazīšanas

līmeņi. Cilvēciskais — Jēzus ir vienots šajā

pazīšanā ar visiem cilvēkiem Viņam apkārt —

un dievišķais — Jēzus pazīst šo Vienu —

patieso, tāpēc Viņš nāk pie mums, runā toreiz

un mācaarī joprojām, lai nestu, dāvātu mums

un neskaitāmiem citiem šī Viena— patiesā,

dievišķā pazīšanu. Arī tā ļoti spilgti atklājas,
ka Jēzus Kristus vienlaikus ir gan patiess

cilvēks, gan patiess Dievs.

Var teikt, ka šis senais notikums ar Jēzu

Kristu templī tiek it kā pārcelts uz šodienu.

Arī mēs varam runāt par Jēzus Kristus

pazīšanu cilvēciskās uztveres līmenī. Tā mūs

uzrunā dievnama ārējā veidolā ar krusta —

kristīgās ticības svēto zīmi, tā atrodama

altārgleznā, tā runā krucifiksā, skan Jēzus

Kristus vārdos liturģijā — dievkalpojuma
kārtībā Baznīcas gada ritumā un Kristus

dzimšanas vēstī debespulku dziesmā —
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"Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un

cilvēkiem labs prāts" (Lk. 2, 14), Ziemas-

svētku dziesmu skaņās, svecītes liesmā, kas

simbolizē, ka ".. gaisma spīd tumsībā" (Jņ.

1,5). Tas viss mūscilvēciski uzrunātāpat kā

toreiz templī. Bet tāpat kā toreiz, arī šodien

šī cilvēciski iespējamā pazīšana nebūt vēl nav

viss, ko sevī nes un dāvā Jēzus. Viņš nenāk,

lai mūsu pazīšana un zināšanas par Viņu

aprobežotos jeb izbeigtos pie šī tikai ārēji

redzamāveidola. Viņš aicina tālāk, dziļāk. Viņš

aicina mūs Viņu pazīt īsti, laimēs viņā —Jēzū

Kristū — mācītos pazīt to, kas Viņu sūtījis.

Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā nepasaka, kas

ir tas, kas Viņu sūtījis. Viņš tikai atgādina:

viens, kas ir patiess... Mēs zinām, ka šis Viens

ir Jēzus Kristus Tēvs, debesu Tēvs. Jēzus

pats mūs visus — cilvēkus, kristiešus — ir

mācījis tā Viņu lūgt: "Mūsu Tēvs debesīs.."

Mēs dzīvojam laikā, kad tiek meklētas

atbildes uz daudziem, daudziemjautājumiem.
Jaunā gada priekšvakarā mēs vispirms

jautājam, ko mums nesīsnākamaisgads? Kas

notiks ar mūsu Dzimteni Latviju, ar mūsu

tautu? Kas notiks ar visu cilvēci, kuras daļa arī

mēs esam, šajā nozīmīgajā laikā, ieejot pēdējā

gadu desmitā pirms trešās tūkstošgades pēc

Kristus dzimšanas? Uz visiem šiem jautā-

jumiem mums nav svētīgākas atbildespar to,

ko Jēzus Kristus, kā cilvēka bērns piedzim-
dams svētajā naktī un tapdams mums pa-

zīstams kā cilvēks, atklāj: Viņš rāda uz šo

Vienu —patieso, kas Viņu — Jēzu sūtījis, lai

mēs līdz ar Viņu varam teikt: 'Tēvs...mūsu

Tēvs...debesīs." Viņā lai rodam drošību un

sirdsmieru mūsu gājumam ganjaunajā gadā,

gan visā nākamībā! Āmen.

Patiesā sirsnībā sveicinu Latvijas evaņ-

ģēliski luteriskās draudzes, draudžu darbi-

niekus, mācītājus, prāvestus, Konsistorijas un

laikraksta "Svētdienas Rīts" redakcijas

darbiniekus, Teoloģijas fakultātes mācību

spēkus un studentus Kristus dzimšanas

svētkos un novēlu visai mūsu tautai Dieva

svētītu jauno, 1991. tāKunga žēlastības gadu!

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

Rīgā, 1990, gada Adventē
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Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapa vēstījums

1991. gada Lieldienās

"Un tie aizgāja un pielika kapam sargus

un bez tam vēl aizzīmogoja akmeni."

(Mt. 27, 66)

Šodien Lieldiena, Jēzus Kristus patiesi

augšāmcēlies. Vai pants no Mateja evaņģēlija
ir Lieldienasvēsts? Hronoloģiski, notikumuse-

cībā to aplūkojot, — nē. Baznīcas gada, Klu-

sās nedēļas ritumā tas atbilstu dienai pirms

Lieldienas— Klusajai sestdienai, visos ar Jēzu

Kristu saistītajos faktiskajos notikumos — arī

sabata dienai pirms Viņa patiesās augšāmcel-

šanās. Un tomēr šajos vārdos — "pielika sar-

gus", "aizzīmogoja" — augšāmcelšanās, tās

nenovēršamība ir jau ietverta. Kas ir pirms

tam?Pirms tam ir tas, ko JēzusKristus izsaka

vārdos citā — Jāņaevaņģēlijā:".. nāk šis pa-

saules valdnieks.." (Jņ. 14,30)Viņš nāk kopā

ar nodevēju Jūdu Iskariotu un kareivjiem, kas

sagūsta Jēzu, Viņš ir tur —pie farizejiem, pries-

teriem un Romas impērijas vietvalža —guber-

natoraPoncija Pilāta, kas Jēzu, Viņu mocīda-

mi, pratina, Viņš —šīs pasaules valdnieks—ir

pūlī, kas kliedz: "Nost ar to! Sit viņu krustā!" —

Viņš ir pie tiem un ar tiem karakalpiem, kas

Jēzus rokās un ķermenī sadzennaglas, tāne-

atraujami savienojot Jēzusķermeni aršo mo-

ku rīku — krustu, pie tiem un ar tiem, kas bei-

dzot par krustā piesistā Jēzus drēbēm met

kauliņus, tās izlozējot. Šīs pasaules valdnieks

ir kā iemiesojies tajos, kas tur galējā nežēlībā,

bezsirdībā nostājas pret šo vienu — atmesto,

noraidīto, apsmieto—Jēzu Kristu, šisvaldnieks

darbojas caur visiem tiem. Cik viegli un bieži

joprojām cilvēki kļūst instrumenti šīs pasaules

valdniekarokās, cik neierobežota, neapstrīdama

joprojām šķiet viņa vara, kas pamatojas uz to

pašu, uz ko toreiz,— uz karakalpiem, uz nāvi

nesošiem ieročiem, moku rīkiem, naidu, aklu,

bezjūtīgu nežēlību un arī uz cilvēku bailēm no

mokām un nāves. Tāar šiem pašiem līdzekļiem

joprojām cenšas valdītpasaulē.

Taču nāk laiks un robeža, aiz kuras šīs

pasaules valdniekam varas vairs nav. Jēzus

Kristus ne velti saka:".. pār mani viņš (t. i., šīs

pasaules valdnieks) gan neniekaneiespēj." (Jņ.

14, 30) Nav tam varas pār to, ko Jēzus

apliecina savos pēdējos vārdos pie krusta:

'Tēvs, esnododusavu garuTavās rokās." (Lk.

23, 46) Gars, kas dara dzīvu, kas ir pati

dzīvības dziļākā būtība, nonāk un paliek nevis

pie tā, kura vara pamatojas ļaunumā un

iznīcībā, bet dzīvā Dieva rokās.".. neviens

neko nevar izraut no Tēvarokas." (Jņ. 10,29)
Kas tad ir šie sargi un šis apzīmogotais

akmens pie Jēzus kapa? Tie ir šīs pasaules

valdnieka pēdējie pūliņi, ar ko tas it kā grib

nostiprināt un apstiprināt savu spriedumu un

varu kā negrozāmu un absolūtu. Taču tur jau

arī nojauta un bailes, ka viņa vara tomēr ir ie-

robežota, ka tā izbeidzas, nāk augšāmcel-
šanās rīts citā varāun spēkā — Dieva spēkā.

Klausoties pagājušā gada vasarā Dzies-

mu svētkos visaugstākā koncentrētībā dziedā-

toun lūgto tautas kopējo lūgšanu" MūsuTēvs
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debesīs", skatot sarkanbaltsarkankarogotās

lielās tautas manifestācijas pagājušā gada 4.

maijāun šī gada 13. janvāri, asaras, īpaši vecā-

kās paaudzes cilvēku acīs, bija labi redzamas.

Gantautas lūgšana, gankarogi nav radu-

šies tāpat vien, acumirkļa uzplaiksnījumā, pēc

pasūtījuma, bet tas ir ilgi, neredzami, apslēpti

briedis un tagad izlauzies: augšāmcēlies no

dziļumiem, kurus centās nosargāt sargi, ku-

rus gribēja uz visiem laikiem aizzīmogot ar

mums svešiem zīmogiem. Tas neizdevās. Ļau-

nā, šīs pasaules valdnieka, vara var būt ļoti

iespaidīga un bezcerības brīžos un laikmetos

pat šķist nepārvarama, bet tā nekad nav mū-

žīga. Reiz nāk augšāmcelšanās rīts. Tā ir liela

izredzētība, īpaša dāvanano Dieva, ka mums

šo rītu ir dots piedzīvot, tam ticēt. Lai par to

esam vienoti Dieva priekšā sirds pateicībā, un

lai ticībā sadzirdam un topam garā stiprināti

šo laiku armūžību vienojošā JēzusKristus ap-

solījumā, kas ir izteikts Viņa augstā priestera

lūgšanā: 'Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, ari

tie ir pie manis, ko tu man esi devis, lai viņi

redzētu manu skaidrību.." (Jņ. 17, 24) Lai to

saredzam un glabājam dārgu savās sirdīs, lai

tā mūs pasargā no visa ļauna. Āmen.

Novēlot visiem Latvijas evaņģēliski luteris-

kās Baznīcas locekļiem gan Dzimtenē, Latvijā,

gan visā pasaulē, visiem mācītājiem, prāves-

tiem,Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes

pasniedzējiem un studentiem, draudžu darbi-

niekiem, visiem mūsu tautas brāļiem un mā-

sām piedzīvot Kristus augšāmcelšanos —

Kārlis Gailītis, Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas arhibīskaps

Rīgā, 1991. gada Lieldienās

Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapa vēstījums

1991. gada Ziemassvētkos un

jaunajā, 1992. gadā

"Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā,

un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.

Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos."

(Ef. 2, 8-9)

Ir dažasīpaši nozīmīgas liecības Svētajos

Rakstos, kas jo sevišķi attiecas uz Ziemas-

svētkiem, Kristus dzimšanu, un kas ir saistībā

arī ar šiem apustuļa Pāvila vārdiem. Tā Lūkas

evaņģēlijā 2, 11 ir debesu sūtņa — eņģeļa

teiktie vārdi: "Jo jumsšodien Pestītājs dzimis.."

Jāņa evaņģēlijā 3, 16 ir vārdi: 'Tik ļoti

Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu

vienpiedzimušo Dēlu.." Te ir šī saistība:

Pestītājs — pestīti, Dieva dāvana— Dievs

devis savu Dēlu. Nozīmīgākais šajos vārdos

un to savstarpējā saistībā: Dievs, kas visu

redzamo un neredzamo, kā arī mūs pašus ir

radījis un uztur, pasaulei atveras mīlestībā. Viņš

dāvāsavu Dēlu un līdz ar to mums atver citas,

debesu esības durvis. Varētu teikt, ka Dievs

Kristus dzimšanāļoti lielāmērā paplašina mūsu

iespējas, pārrauj nāves, neziņas un nebūtības

loku, kas ietver mūsu īso laicīgo mūžu, un

paver durvis uz to jauno, ko Jēzus Kristus

izsaka vārdos: "Es esmu durvis. Ja kāds caur

mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies

un atradīs ganības." (Jņ. 10,9)
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Ziemassvētki, Kristus dzimšana—Dieva

dāvanažēlastībā. Tā Viņš nāk pie mums. Tā

kā mēs esam tapuši ne kā bezgribas būtnes,

bet gan kā cilvēki ar dzīvām dvēselēm, tad—

kā mēs varam sniegties pretī Viņam?

Apustulis Pāvils uz to atbild: "..ticībā.."

Bet kas ir ticība? Vai tā ir mūsu pašu radīta,

veidota, iemācīta? Vai tā ir mūsu darba

rezultāts? Jēzus Kristus uz to atbild: "Neviens

nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas

mani sūtījis.." (Jņ. 6, 44) — un:".. tie visi būs

Dieva mācīti, ikviens, kas Tēvu ir dzirdējis un

no Viņa mācījies, nāk pie manis." (Jņ. 6,45)

Arī ticība, tā dvēseles īpašība, kurā mēs

spējam sniegties pretim Jēzum Kristum, nav

mūsu pašu darba rezultāts, bet gan Dieva

darbs mūsos, Dieva dāvana— žēlastībā.

Viss pastāv un noslēdzas Dievažēlastībā.

Arī mēs paši varam ganšeit, laikā, ganaiz šī

laika sliekšņa — mūžībā — pastāvēt un tikt

izglābti vienīgi Dievažēlastībā, tās sargājošajā,

glābjošajā patvērumā. Bet tikai tad, ja Dievs

mums ir dāvājis spēju būt saskaņā ar Viņa

žēlastību, atsaukties tai. Mateja evaņģēlijā ir

apsolījuma vārdi: "Svētīgi sirdsžēlīgie, jo tie

žēlastību dabūs." (Mt. 5, 7)

Ziemassvētki, Kristus dzimšana, ir laiks,

kurā šis Dieva žēlastības pieskāriens, dāvi-

nājums pasaulei, cilvēka sirdij ir jo īpaši

izjūtams. Šis laiks ir atgādinājums un aici-

nājums pārvērtībai no tumsas uz gaismu, no

sirds cietības, vienaldzības un nežēlības uz

sirds žēlastību, līdzjūtību un mīlestību. Tas ir

atgādinājums atkal un atkal —mums jāpārtop,

un šis pārtapšanas ceļš nav ejams smagā,

individuālā iekšējā cīņā, bet pārtapšanā pats

Dievs Jēzū Kristū nāk mums palīgā, šis

pārtapšanas ceļš ir ejams un ir arī iespējams

vienīgi saskaņā ar Dievu, Viņa žēlastību: "Ka

jūs topat sava debesuTēva bērni.." (Mt. 5,

45)

Šis impulss pārtapšanai no sirds cietības

uz sirds žēlastību ir nācis ik gadus Kristus

dzimšanas svētkos visā garajā laikmetā pēc

Kristus dzimšanas. Ar jaunu spēku un

aktualitāti tas nāk šogad. Tas atgādina mums

arī to, ka Dieva žēlastībā mēs, Latvijas tauta,

esam saņēmuši iespēju atjaunotai gaitai,

jaunam ceļam vēsturē. Un šis ceļš būs svētīgs

un svētīts tikai tad, ja to iesim nevis ar cietu

sirdi, vienaldzībuvai pat ienaidu un skaudību

sirdis, bet gan saskaņā ar to Dieva likumu,

kas mums atklājas Kristus dzimšanā —

Ziemassvētkos. Kas ir šis Dieva likums? Mēs

zinām, ka ir Dieva likumi — baušļi, par kuriem

Jēzus Kristus saka: "Nedomājiet, ka es esmu

atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es

neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt." (Mt.

5,17) Bet ir viens, augstākais Dieva likums,

kas ir pamatā visiem pārējiem un arī pārspēj

visus pārējos, proti, augstākais bauslis.

Jautāts par to, Jēzus Kristus atbild, ka

augstākais bauslis ir: "Dievu mīlēt no visas

sirds, dvēseles un prāta, un savu tuvāko kā

sevi pašu." (Mt. 22,37 un 39)Lūk, šis ir Dieva

likums, kas ienāk pie mums, tiek dāvāts

mums Kristus dzimšanā. Pēc tā dzīvot mēs

esam aicināti — kā cilvēki, kā Jēzus Kristus

mācekļi. Šajā Kristus mīlestības aicinājumā

un likumā pie mums ienāk Dieva valstība, un

tas vienlaikus ir arī vienīgais glābjošais ceļš

gan cilvēka un tautas dzīvēšeit, ganarī mūsu

visu kopējā gaitā uz Dieva valstību, kurā mūs

vada mūsu Tēvs debesīs.
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Sirsnīgi sveicinu Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas gan šeit, Latvijā, gan

svešumā draudžu locekļus, darbiniekus,

svētdienas skolu skolotājus, mācītājus,

Teoloģijas fakultātes studentus un mācīb-

spēkus Kristus dzimšanas svētkos un novēlu

visai Latvijas tautai svētīgus Ziemassvētkus un

Dievažēlastībā svētītu un sargātu jauno, 1992.

gadu.

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

Rīgā, 1991. gada Advente

Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapa vēstījums

1992. gada Lieldienās

"No dvēseles ciešanām viņam radīsies

panākumu papilnam.."

(Jes. 53,11)

Šis īsais teikums ir daļa no šodien, I
Lieldienās, Kristus Augšāmcelšanās svētkos,

lasāmā Dieva Vārda panta, t. s. lozunga, no

pravieša Jesajas. Šie vārdi mūs uzrunā:

1) personīgi, kā cilvēkus,

2) mūsu kopējā, vispārējā tautas, Baz-

nīcas, valsts situācijā.

Visupirms šie vārdi atklāj kādu visus

cilvēkus — gan kopā, gan atsevišķi, tīri

personīgi —skarošu patiesību, realitāti, tādu,

no kuras pat neviens cilvēks nevar izbēgt,
izvairīties. Proti — ciešanas. Katra atsevišķā

cilvēka ciešanas, cilvēces ciešanas, Kristus

ciešanas, Jēzus Kristus visdziļākā ieiešana

cilvēcībā —ieiešanacilvēka esībai piederošajā

visrūgtākajā daļā —ciešanās un nāvē. Bet šie

vārdi ne tikai runā par ciešanām kā par kaut

ko cilvēka dzīvei neatņemami piederošu—tie

atklāj arī ciešanu jēgu—katās, būdamasgrūti

panesamas, tomēr nav kautkas bezmērķīgs,

gaistošs un zūdošs, bez redzamasnozīmes —

kā mākonis, bet no tām irsavs ieguvums. "No

dvēseles ciešanām —panākumu papilnam.."
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Kristus ciešanas — Viņa piedzimšana, ienāk-

šana zemes esamībā, cilvēka ciešanu un

nāves nastas uzņemšanās, krusta ceļš, nāve

Golgātā un ieguvums — Augšāmcelšanās,

kas nepieder Viņam vien, bet ir dāvinājums

visiem zem ciešanu un nāves nastas eso-

šajiem — tā, kā to pasaka pravieša Jesajas

nākošais pants:".. viņš nodeva savu dzīvību

nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan

viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par

ļaundariem."

Jā, Kristus — bet ko mazais cilvēks?

Nebūtu pareizi glorificēt un slavināt ciešanas,

jo daudzreiztās šķiet pārāk, pārāk grūtas un

pat atbaidošas, kāda, piemēram, ir bijusi arī

reālā nāve pie krusta, — taču vienu cilvēka

dzīves patiesību šie pravieša Jesajas vārdi

atgādina — laimeun ieguvums nav tikai kāda

bezciešanu esamība, tikai patīkamas izjūtas
vien—kaut arī cilvēki, šķiet, pēc tādaudzreiz

tiecas—īsta laime un ieguvums iespējami tikai

pēc grūta darba, sevis pārvarēšanas, pacel-

šanās līdz ar to— kaut mazliet — augstāk.

Un daudzreiz šī pacelšanās ir arī caur

ciešanām. Varbūt pat vienmēr.

īsi sakot, gan šie pravieša Jesajas vārdi,

ganJēzus Kristus noietaisceļš —ciešanas, nā-

ve, Augšāmcelšanās — dod mums cerību un

drosmi, ka ari aiz tā dažkārt grūti panesamā

smaguma, kas var būt ikvienacilvēka dzīvē, nāk

jauns ieguvuma vaipanākuma rīts, ka ciešanas

ir tas no Dieva cilvēka liktenī ieaustais pave-

diens, caur kuru Dievs mūs velk tuvāk sev.

Šīs pašas pamatpatiesības attiecas ne

tikai uz atsevišķo cilvēku, bet arī uz cilvēku

kopību — tautas, draudzes, Baznīcas, valsts

dzīvi. Lasot par Latvijas un latviešu tautas

vēsturi, par daudzajiem kariem, nežēlīgajiem

postījumiem, mēra laikiem un latviešu izve-

šanām no dzimtās zemes, rodas izbrīns, ka

latviešu tauta ir spējusi līdz šim pastāvēt.

Acīmredzot ir kāds Dieva dots spēks, kas ir

licis pastāvēt. Šis spēks mums šodien liek

augšāmcelties atkal no jauna, atkal ar jaunu

nākamības cerību. Pacelt šo no pagātnes līdzi

nākošo slogu, sarautpinekļus, kas mūs tiecas

ievilkt atpakaļ apspiestības laikā, kā mēs to

redzam, ir ļoti grūti. Tas attiecas ne tikai uz

tautas un valsts dzīvi, bet lielā mērā arī uz

Baznīcas dzīvi.

Šodien mēs pēc ilga laika svinam pirmās
Lieldienas oficiāli starptautiski atzītā Latvijas

valstī. Bet ceļš uz īstu neatkarību, patiesu

Augšāmcelšanos vēl tāls. Lai Dievs dodspēku

un palīdz!

Pēc mazliet vairāk kā nedēļas būs ļoti

nozīmīgs notikums arī Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas dzīvē — no 28. līdz

30. aprīlim notiks mūsu Baznīcas kārtējā,

piecpadsmitā Sinode —arīpēc ilga laika pirmā

Sinodeoficiāli atzītā neatkarīgā Latvijā. Kopš

iepriekšējas Sinodes ir pagājuši trīs gadi.

Patiesībā īss laiks — taču tik intensīvu, bieži

vien grūtupārmaiņu laiks tas ir bijis gantautai,

gan Latvijas valstij, gan Baznīcai. Esmu pār-

liecināts: mēs esam gājuši cauri šim laikam ar

to Augšāmcelšanās cerību, ko savā — arī

Baznīcas dziesmas dziedātā dzejā izsaka

Sibīrijā nomocītais latviešu dzejnieks Leonīds

Breikšs:

Mēs varam iet caur visām mokām

Mēs varam ciest vēl briesmīgāk,

Jo pacels Dievs uz savām rokām

Mūs tad, kad mūsu dienanāks!
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Lai šī dienanāk.

Ak, Kungs, palīdzi, ak, Kungs,

lai labi izdodas.

Tava žēlastība, Kungs,

lai paliek armums, jo mēsceram uz Tevi.

Āmen.

Sirsnīgi sveicinu Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas mācītājus un mācītājas

Latvijā un ārzemēs, Teoloģijas fakultātes

pedagogus, studentus, draudžu darbiniekus

un draudžu locekļus, visus, kuru sirdis cerību

modina un ticību Visaugstajam un dzīvībai

stiprina Lieldienu sveiciens:

TAS KUNGS PATIESI IR AUGŠĀM-

CĒLIES!

Kārlis Gailītis,

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

arhibīskaps

Rīga, 1992. gadaLieldienās

Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas arhibīskapa vēstījums

1992. gada Vasarsvētkos

"Betmes gaidām pēc Viņa apsolījuma jau-

nas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo."

(2. Pēt. 3,13)

Kāda irVasaras svētku — Svētā Gara iz-

liešanas, dāvinājuma notikumu secība?Tore-

dzam Jāņaevaņģēlijā un Apustuļu darbos. Jņ.

15,26-27 atrodami Jēzusvārdi: "Kad nu nāks

Aizstāvis, ko Es jumssūtīšu no Tēva, Patiesī-

bas Gars, kas iziet no Tēva, tas dos liecību

par mani. Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no

paša sākuma esat pie manis."

Ap. d. 1,4:".. Viņš (Jēzus) tiem pavēlēja

neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva ap-

solījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no manis esat

dzirdējuši."

Ap. d. 1, 8: "Bet jūs dabūsit spēku, kad

Svētais Gars būs nācis pārjums, un būsit mani

liecinieki., līdz pašam pasaules galam."

Beidzot pats Svētā Gara dāvinājuma no-

tikums: "Kad Vasaras svētku diena bija atnā-

kusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā.. Un visi

tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās

mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt." (Ap. d. 2,1

un 4) Un no visiemklātesošajiem daudzotautu

pārstāvjiem atskan šis izbrīnās pilnais jautājums:

"Kā tad mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās

Dieva lielos darbus paužam?" (Ap. d. 2,11)
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Ari mēsšodien varam jautāt: "Kas tas ir?"

Vispirms—Jēzus dotaisapsolījums un arī pra-

vietojums: "Nāks Aizstāvis., ari jūs dosit liecī-

bu.." Tad — Jēzus pavēle: gaidīt! Un, beidzot,

apsolījuma un pravietojuma piepildījums Vasa-

ras svētku notikumā. Ar šo bridi pašķiras jau-

na lappuse cilvēku kopības vēsturē— ne šau-

rā, ierobežotāpirmo mācekļu kopības nozīmē,

bet visaptverošā, visas cilvēces mērogā sāk

veidoties caur Svēto Garu uz Jēzu Kristu un

Dievu Tēvu debesīs ticošā draudze, Baznīca.

Un,kaut ari šis iesākums — Jaunajā Derībāap-

rakstītais Vasaras svētku notikums — dalīb-

nieku daudzuma nozīmē varbūt ir vēl salīdzi-

noši neliels, tomērtur jau mēs dzirdam ari pra-

vietojumu par tiekšanos tālāk. Mērķis ir ietvert

un aptvert visas tautas. Lūk, šis brīnums: "Kā

tadmēs dzirdam ikviens savu dzimtovalodu?"

Tur nav tikai brīnums, ka cilvēki viņiem pašiem

neizskaidrojamā gara spēkā sāk runāt mēlēs,

kādas viņi agrāk nav zinājuši, bet arī pravieto-

jums — Dieva darbu sludināšana neapstāsies.

Tā atskanēs un izplatīsies daudzu, toreiz arī vēl

nezinātutautuvalodās. Šajā lūzuma punktā tad

ari drīkst teikt vārdus, ko Jēzussaka pie krusta,

atdodot garu Dievam: "Viss piepildīts!" (Jņ. 19,

30) Jo patiesi — Jēzus dotais apsolījums par

Aizstāvi, Svēto Garu,kas tiek dāvāts daudziem,

neskaitāmiem, ir piepildīts.

Bet arī šeit ceļš nebeidzas. Jēzū Kristū

dotaisceļš, kad Viņš pats ir ceļš, —nebeidzas.

Lūk, Jēzusapsolījums:".. būsit mani liecinieki

kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un

līdz pašam pasaules galam." (Ap. d. 1, 8) Šī

liecība ietvers visu pasauli. Bet to var saprast

ari laika nozīmē—līdzšīs pasaules, šo debesu

un zemes galam. Šīapsolījuma mērķis un pie-

pildījums nav tikai draudzes izveidošana šeit,

virs zemes, un liecināšana draudzē šeit, virs

zemes. Jēzus dotais solījums ietiecas tur, ar

ko un par ko Jēzus savu liecību šeit, virs ze-

mes, sāk, proti: "Atgriezieties no grēkiem, jo

debesu valstība tuvu klāt pienākusi." (Mt. 4,

17)Tā ir tepat, tuvu, tā ir, kā saka Jēzus, "jūsu

vidū" (Lk. 17,21). Bet debesu valstības tuvums

un neapšaubāmā realitātenav citādi piedzīvo-

jamakā vien Svētajā Garā. Liecību par to nav

iespējams citādi dotun citādi satvert.

Tikai Svētajā Garā, tā dāvinājuma noti-

kumā, tā Dieva žēlastībā dotajāklātesmē cilvē-

kos pilnībā piepildās Dieva valstības evaņģēlijs,

prieka vēsts no debesīm, ka mēs neesam ie-

slēgti nepārraujamā nāves un nebūtības lokā,

bet neziņas un baiļu loku pārrauj Jēzus Kristus,

kurš pats ir ceļš, patiesība un dzīvība un kurš

mūs veduz šo beidzamo "Viss piepildīts": "jau-

no debesi un jauno zemi, kur taisnība mājo".

Tur, lūk, aizstāvība no nāves un ļauna iznīcības

varas, turpatiesi piepildās tas, ka Svētais Gars

ir Aizstāvis. Tādāaizstāvībā lai mēs visi Dieva

žēlastībā tiekam paturēti visā mūsu ceļā laikā

un mūžībā! ĀMEN.

Sirsnībā sveicinu Vasarsvētkos prāvestus,

mācītājus un mācītājas, Teoloģijas fakultātes

pasniedzējus un studentus, draudžu darbi-

niekus, poligrāfijas uzņēmuma "Svētdienas Rīts",

uzņēmuma "Arka" darbiniekus, visus Latvijas

evaņģēliski luteriskās Baznīcas locekļus Dzim-

tenē un ārzemēs, novēlot visiemDieva palīdzību

un klātbūtni caur Jēzu Kristu Svētajā Garā.

Kārlis Gailītis, Latvijas evaņģēliski

luteriskās Baznīcas arhibīskaps

Rīgā, 1992. gadaVasarsvētkos
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Ieguvums manā dzīvē

Arhibīskapa

KĀRĻA GAILĪŠA

piemiņai

Laimēs pastāvētu kā latviešutauta,nezaudējotto, kas mums īpaši un atšķirīgino citām tautām no Dievadots, mums irvajadzīga tikaivienavieta pasaulē-Latvija, kas, kaut sapostīta, ir nesalīdzināmilielākabagātība par visiemdolāriemun

citām materiālām vērtībām. Tā ir Latvija,

kaut formāli atguvusi neatkarību, vēl
joprojām nav faktiski atgūta, tā - ir
apdraudēta. Tā ir mūsu tautai Dieva dotais
dzīvoklis zemes virsū. Lai Dievs mums
palīdz to atjaunot, caur Viņa patiesību un
Garu tajā - dzīvot un pastāvēt.

Arhibīskaps K. Gailītis
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