
L. Adamovičs

Kristīgas Baznīcas

Vēsture

Ar 70 illustracijām

Rīgā, 1927.

Latvijas Vidusskolu Skolotāju Kooperātīvs
Rīgā, Tērbatas ielā 15/17





L. Adamovičs

Kristīgas Baznīcas
Vēsture

Vidusskolu kurss

Ar illustracijam

Rīgā, 1927.

Latvijas Vidusskolu Skolotāju Kooperatīvs



„Latvju Kultūras" spiestuve,,

Rīgā, Tērbatas ielā 15/17



Ievads.

§ 1. Romas valsts un pāgānisms kristīgās ēras

pirmos gadsimteņos.

1. Kristīgā baznīca nodibinājās Romas ķeizarvalstl, vi-

ņas dzīve pirmos gadsimteņos noritēja galvenā kārtā šis

valsts robežās.

Romas ķeizarvalsts aptvēra gandrīz visu toreiz pazīstamo

apdzīvoto zemi: no Reinas un Donavas ziemeļos līdz Sa-

charai un Nīlas krācēm dienvidos, no Atlantijas okeāna

rietumos līdz Eufratei austrumos. Visā šinī platībā valdīja
viena valsts vara, vieni un tie paši likumi.

Plašs krietnu sauszemes ceļu tīkls (viae Romanae) un

diezgan kārtīga kuģniecība starp ievērojamākām Vidus-

jūras ostām veicināja satiksmi un tirdzniecību, kas deva

iespēju un ierosinājumu iepazīties ar svešām zemēm, tau-

tām un viņu kultūrām. Politiskas un kulturelas izlīdzinā-

šanas process, ievadīts Maķedonijas Aleksandra laikā, gāja
milzu soļiem uz priekšu. Romas pilsoņu tiesības 212. g.

p. Kr. tika piešķirtas jau visiem brīviem provinču iedzīvo-

tājiem. Blakus oficiālai latīņu valodai kā starptautiska iz-

glītības un satiksmes valoda bij vispār

valoda, prati viņas „vispārējā izloksne".

tūras nesējas bij pilsētas, kamēr lauku

vairāk pirmatnējās nacionālās un lokālāpsjņdmībaSjfr /

Kult
nibl

vie

2. Arī reliģiskā dzīvē bij iesācies sajaukšanās
un sakušanas process (reliģiskais sinkrētisms). /Izglītotās

aprindas gan izturējās kritiski pret antropomorfo/mitoloģiju
un ziedojumu (upuru) kultu, bet reti tomēr pārbrauca sakarus

ar tēvu tevu ticību. Filozofi viņiem mācīja/allēgoriski iz-

skaidrot mītus un atrast viņos filozofiskas apziņas un tikumu

mācības. Vispār reliģiska interese un meklēšana bij pie-
augusi un trešā gadsimtenī pēc Kristus/sasniedza augstāko
pakāpi pāgānismā. /

Lielākos kultūras centros valdīja īsts reliģiju mudžeklis.

Ķeizars Augusts bij mēģinājis atjaunot nācionālos Romas

kultus un ierobežot svešos kultus. Bet tas bij veltīgs mē-

ģinājums, austrumu reliģiju straumē nebij apturama, un

papriekš privāti, tad oficiāli tās iekaroja sev stāvokli ari

Reliģiskais
sinkrētisms
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Mistērijas

Ķeizaru kults

pašā $oma. Neatļauti palika tikai reti kulti, kas likās ap-
draudam pastāvošo kārtību un tikumību.

Dažādas reliģijas un kulti netik vien pastāvēja viens

otram blakus, bet arī iekšēji iespaidoja cits citu. Notika

dievu sajaukšanās: romiešu dievi bij hellenizēti jau priekš

ķeizarvalsts nodibināšanās, piesavinot tiem grieķu mitus un

tēlus. Līdzīgs process turpinājās, sastopoties ar citiem sve-

šiem dieviem. Un galu galā lielais skaits dažādo dievu bij
reducēti uz nedaudziem vienmēr atkārtotiem tipiem, kas

katrs attiecās uz savu dzīves nozari. Vērojama pat tālāk

tieksme apbalvot vienu, tuvāko dievu ar visu citu dievu

īpašībām (pantheos), un jo daudzpusīgs ir kāds dievs, jo
vairāk viņam rodas piekritēju. — Tāpat arī dažādas mā-

cības, parašas un kulti pāriet no vienas reliģijas uz otru.

Drošības dēļ viens otrs pieķeras pat vairākiem kultiem.

3. Visvairāk pievelk mistēriju kulti ar savu noslēpumai-
nību: tie ir slēgti un uzņem jaunus locekļus tikai pēc pār-
baudīšanas un ar īpašu iesvētīšanas ceremoniju. Liels ir

ari viņu solītais labums: pestīšana (sotēria, salus) apvie-
nībā ar attiecīgo kulta dievu, — proti: izglābšana no pa-

saules, no ļaunā un nemirstības, svētlaimības garantija.
Gara ir mistēriju dievu un dievju rinda: Eleusīnas, Demētra,
Orfejs, Bakchs-Dionisijs, Asklēpijs — no Grieķijas, īsida,
Osīris, Serapis — no Ēģiptes, Atyjs, Kvbele, Sabāzijs —

no Frigijas, Adūnids un siriešu mātes dieve — no Sirijas,
beidzot 3. gs. pēc Kristus izvirzās citu atpestīšanas kultu

dievu priekšgalā Mitra — no Persijas. Un nāk klāt vēl

arī kā kulta dievības pārdievoti cilvēki, piem. Apollonijs
no Tvanas, jaunpitagoriešu filozofs no 1. g. s. p. Kr.

v. t. t.

Bet arī mistēriju kultos tāpat kā citur plašākās aprindās
valdīja rupja māņticība un dedzīga brīnumu meklēšana. Pa-

reģošana un zīlniecība visvisādos veidos, astroloģija un

fātālisms (likteņa ticība), apvārdošana un buršana, miroņu
izsaukšana un garu ticība — viss tas, reizēm savienots ar

tiešu krāpšanu, raksturo reliģiskā sinkrētisma laikmeta reli-

ģisko dzīvi. Arī izglītotās aprindas nav brīvas no māņ-

ticības.

4. Kā oficiāla valsts reliģija, katra pavalstnieka svēts

pienākums, paceļas visam tam pāri ķeizaru kults. Kalpo
Augusta (ķeizara) ģēnijam (cultus genii Augusti)*), izslu-

dina par dieviem mirušos valdiniekus (divi imperatores)

*) (lenijs — cilvēka immanentadievišķa griba.
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Progresīvi
centieni

un viņu dzīves biedrenes un beidzot sāk arī Romā pēc

austrumu parauga godināt kā dievu vēl dzīvo valdošo

ķeizaru.

Ķeizara kults ir patriotisma pienākums, pacelts reliģijas
līmenī. Tam ceļ īpašas svētnīcas, pieņem īpašus prie-
sterus un sevišķās svinamās dienās notur dievkalpojumus
un svētas rotaļas. Kas atklāti pretojas ķeizara kultam, tas

tiek turēts par valsts ienaidnieku. Viņš ir noziedzies pret
valsts varu (crimen laesae maiestatis), un par to draudēja
nāve jeb spaidu darbi un īpašuma konfiskācija. — Vienīgi

jūdi bij atbrīvoti no ziedojumiem ķeizaru tēliem, bet par
to viņiem atkal bij uzlikts pienākums katru dienu ar de-

dzināmu upuri Jeruzalemes svētnīcā celt aizlūgšanas par

ķeizaru un valsti sava Dieva priekšā.

5. Reliģiska sinkretisma saskatāmas dažas tieksmes un
■

centieni, kas it kā virza uz priekšu reliģisko meklēšanu un

noskaidro Dieva atziņu.

1) Kulti atsvabinās no nacionāliem un lokāliem ierobe-

žojumiem un grib būt vispārcilvēcīgi, universāli.

2) Atpestīšanas doma ceļas pāri par pieticību, laicīga
labuma un baudu meklēšanu un it kā audzina dvēselei

spārnus.

3) Dieva atziņai iet pretīm dažāda veida tieksme uz

viendievību.

4) Ar jaunu sparu laužas uz āru visa cilvēcē jauna
laimes laikmeta gaidas un cerības uz dievišķu glābēju, kas

ievadīs šinī laimē.

Bet šiem centieniem cieši pieķērušies rupji māņi, masīvs

reliģisks materiālisms un cilvēcīgas vājības. Universālo

kultu dalībnieki noslēdzas šauros esotēriskos pulciņos. Atpe-
stīšanu cenšas nodrošināt ar noslēpumainām sarežģītām, bet

ārīgi izpildāmām un reizēm riebīgām ceremonijām (maz-

gāšanās, svaidīšanās ar eļļu un asinīm, asiņaini mielasti —

dieva ēšana), ar „visspēcīgām" burvju formulām un ar

askētisku atturību, pat pašmocīšanu un pašsakropļošanu.
Viena dievība, pie kā nonāk priesteru spekulācija un filo-

zofiska kritika ir iedomu tēls, nepersonīgs spēks (liktenis
moira, fatum) jeb bāla filozofiska ideja. Laimes laik-

metu reizēm iedomājās atnākušu atsevišķu valdinieku

valdības laikos un apsveica tos pašus kā dievišķos glā-

bējus; sevišķi Romas ķeizarvalsts nodibināšana, kas bij
atnesusi mieru, kārtību un drošību pēc ilgiem pilsoņu ka-

riem un nemieriem, likās kā jauna pasaules laikmeta iesā-

kums un ķeizars Oktāviāns Augusts tika apsveikts kā Apol-
lona dēls un pats „dievs", „dievs no dieva".
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Tikumiska

dzī

principi
Bl"

1. zīm. Svētlaimīgo mītne,

no gleznu cikla pagānu kapenēs, kas veltīts Sabāzija mistēriju priestera Vincentija
mirušai dzīves biedrei Vibiai. Pa kreisi Vibijas ievešana (inductio Vibies): labais

sūtnis fangelus bonus) ieved viņu caur debesu vārtiem. Priekšā divi svētlaimīgie
plūc puķes jeb met kauliņus. Dibenā debesu mielasts, kurā piedalās tie, kas izgājuši
cauri stingrai tiesai (bonorum iudļcio iudicati) vaiņagiem galva, svētku drēbēs, koku

pavēni: viņu vidu Vibia.

Viens no skaistākiem pagānisma ziediem sinkrētisma

laikmetā ir kāds mista (mistēriju kulta dalībnieka) lūgšanas
teksts:

* „Svēts ir Dievs, visuma tēvs; svēts ir Dievs, kura pa-
domu izpilda viņa varas. Svēts ir Dievs, kas grib, lai at-

zīst viņu, un ko atzīst viņa piederīgie. Svēts esi tu, kas

ar vārdu esi radījis visu, kas pastāv. Svēts esi tu, kā at-

tēls ir pasaule; svēts esi tu, ko pasaule nekad nevar at-

tēlot pilnīgi. Svēts esi tu, kas esi varenāks nekā visas

varas; svēts esi tu, kas esi diženāks par visu diženumu.

Svēts esi tu, kas esi pāri par visu vērtību. Saņem lūgšanas

šķīsto ziedu no sirds un dvēseles, kas tikai tev piegriežas,
tu neaprakstāmais, neizteicamais, ko tikai klusēšana no-

sauc vārdā. — Kad es lūdzos, lai nezaudētu tavu atziņu,
ciktāl mana būtne to panes, tad paklausi mani. Apveltī mani

ar tavu spēku un piepildi mani ar tavu žēlastību, lai es

apgaismoju cilvēkus, kas vēl mīt tumsībā, — manus brā-

ļus, tavus bērnus. Jo es ticu un apliecinu: gaismā un dzīvē

ved mans ceļš. Slavēts esi tu, ak tēvs! Cilvēks, kas ir tavs

īpašums, grib būt svēts kā tu. Tu esi viņam devis spēku
uz to."*

6. Tikumiskā dzīvē bij liela dažādība. Pie ķeizaru gal-

ma un augstākās aprindās valdīja nesaudzīga varmācība un

izsmalcināta baudu kāre, kas nonāca līdz izvirtībai. Pilsēt-

nieku pūlis bij nogrimis kūtrībā: vēderu pildīt un rupji

papriecāties bij vienīgās prasības (panēm et circenses). Bet



7

provinces un uz laukiem vel diezgan stipri stāvēja dabiskie

ētiskie sadzīves pamati.

Filozofijā kopš apm. 300. g. pr. Kr. notika dzīves mā-

cības principu meklēšana. Vislielākā nozīme dažādu filo-

zofisku virzienu starpā bij stoicismam ar savu intelektuālo

morālismu. Tas prasīja dzīvi saskaņā ar dabu un prātu,
kaislību iznīcināšanu un juteklības apkarošanu. Ideāls bij
— filozofs, gudrais, kas sasniedzis kundzību par kaislībām

un vispār par visām spēcīgām .jūtām un tieksmēm. Viņš

norobežojas no dzīves un sabiedriskām saistībām un savā

resignācijā ir gatavs arī aiziet no pasaules — pašnāvībā.

Epikteta (1. gs. otrā pusē) „morales rokas grāmatā" aug-
stākais princips ir: „iztur un atturies!". Bet netrūkst arī

vairāk sabiedrisku ierosinājumu: „Daba... ir dēstījusi mūsos

savstarpēju mīlestību un devusi mums sabiedriskus iedīgļus,

viņa nodibinājusi taisnību un pienācību, viņas iekārtas pa-

mats, ka kaitēt citam ir ļaunāki nekā pašam kaites ciest;

uz viņas pavēli kustas palīdzīgas rokas... Ar labdarību

un saticību var pastāvēt cilvēku dzīve, ne ar bailēm, bet

ar savstarpēju mīlestību var apvienot to par kopējas pa-

līdzības savienību." (Seneka, f 65). Arī Marks Aurelijs

(t 180) savā darbā „Sarunas ar sevi pašu" prasa rak-

stura stingrību un sabiedriska labuma ievērošanu. ~Kas ne-

der bišu saimei, neder arī bitei." ~Cilvēka priekšrocība ir

mīlēt arī tos, kas viņu apvaino."
Cilvēces solidaritātes ideja vēlāko stoiķu rakstos atrada

ceļu pāri tautām un sabiedriskām šķirām. Kosmopolītisms
neatzīst atsevišķu nāciju un vispārēja humanitāte atsevišķu

šķiru priekšrocības. Barbari nostājas blakus Romas pil-

soņiem, vergi (Epiktets) blakus valdiniekiem (Marks Aurē-

lijs). ~Mēs esam liela organisma locekļi..." Visi ir dieva

bērni, arī vergi. „Liels muļķis ir, kas vērtē cilvēku pēc ap-

ģērba, vai pēc apģērba valkāšanas. Cilvēks var būt vergs,

bet brīvs savā dvēselē" (Seneka).
Arī valsts sociālā likumdošanā jūtams kaut kas no šī

vispārējās cilvēces gara. Sabiedriska pašpalīdzība dažādās

amata un aroda savienībās, saviesīgās biedrībās, slimību

un bēru kasēs un arī reliģiskās savienībās bij parasta lieta.

„Qudrības skolotāji" ceļoja apkārt no vienas vietas uz otru,

turēja runas atklātībā un ģimeņu svinībās un izdeva pamā-
cības rakstus.

Dzīva ētisku uzskatu izmaiņa tomēr deva maz panā-
kumu dzīvē. Liela bij starpība starp teoriju un praksi, starp
augsti sakāpinātām prasībām un to izpildīšanu. Seneka pats
atzīstas: „Kādēļ es tiecos uz tikumu? Es gribu viņu pašu,
viņam nav nekas labāks, viņš pats ir sava alga. Bet ja nu
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kāds prasītu: „Kādēļ tu esi vārdos stiprāks nekā darbos?"

Atbilde: Es neesmu nekāds gudrais, es nekad tāds arī ne-

būšu. Tādēļ es nestādu sev prasības, lai es būtu līdzīgs
viskrietnākajiem, bet lai es būtu labāks nekā sliktie; man

pietiek ikdienas atmest kaut ko no savām kļūdām un vien-

mēr turēt sev acu priekšā savas maldības." Viņa personīgā
dzīve bieži vien bija tālu vēl arī no šī pieticīgā ideāla.

Vispār stoiķu etiķa bij tomēr savā pamatā egoistīga,
negātīva un aristokrātiska, (no dažādām šķirām un tau-

tām pulcināt kopā izcilus cilvēkus, bet no pūļa novērsties).
Jūsmīga kalpošana cilvēcei līdz pašaizliedzībai un pašzie-
došanai bij pagāniskai pasaulei sveša.



I. Apustuļu laikmets.

§ 2. Apustuļu laikmeta vēstures avoti.

Par apustuļu laikmetu sauc pirmos gadu desmitus kri-

stīgās baznīcas vēsture, kamēr vēl dzīvoja un darbojās

apustuļi (apostolos == sūtnis), kas bij Jēzus dzīves aculie-

cinieki un viņa uzdevumā turpināja viņa darbu. Ziņas par

šo laikmetu uzglabātas Jaunās Derības apustuļu darbu grā-
matā (saīsināts apzīmējums Apd), kas sniedz stāstījumu

par Jerūzālemes draudzi un kristīgas mācības izplatīšanas

gaitu pa Palestinu, Siriju, Mazaziju, Maķedoniju, Grieķiju

un Itāliju. Dažādus atsevišķus gadījumus min arī Jaunā
Derībā atrodamās apustuļu vēstules.

Apustuļu darbu grāmatas ievadā uzrunāts kads

Teofils un norādīts uz autora sarakstīto pirmo grāmatu

„par visu to, ko Jēzus sākumā darījis un mācījis — līdz

tai dienai, kad viņš tika uzņemts (debesīs)". (1, 1. 2.). Sa-

līdzinot šos vārdus ar Lūkas evaņģēlija ievadu (1, I—4),

redzam, ka šī grāmata ir domāta it kā evaņģēlija turpi-

nājums, veltīts tam pašam Teofilam 1
.

Arī stila un uz-

skatu ziņā abas grāmatas stāv ciešā radniecībā viena ar

otru. Tādēļ viņas jāatzīst par viena un tā paša autora darbu,
un šis autors nācis no pāgānu kristiešu aprindām.

Apd. pirmā puse, 1 —12 nodaļas, stāsta kristīgās ti-

cības izplatīšanos Palestinā un Sirijā; galvenais darbinieks

šinīs stāstos — Pēteris. Grāmatas otrā daļa tēlo misijas
darbu plašajā pasaulē, ko veicis Pāvils.

„Apustuļu darbos" uzņemtas ļoti vērtīgas ziņas par kri-

stīgās draudzes pirmiem laikiem. Sevišķi būtu minamas

koptēlojumā iestrādātās piezīmes no apustuļa Pāvila mi-

sijas ceļojumiem, kuru autors — kāds Pāvila ceļa biedrs

runā pirmā personā daudzskaitlī, sk. Apd. 16, 10—17; 20,
5—12; 21, 1—18; 27, I—2B, 16. Par šo ceļa biedru pa-

rasti tur ārstu Lūku, ko min ari Pāvila vēstules: Kolosiešiem

4, 14, Filemonam 24, otrā Timoteja vēstule 4, 11.

Tradicija uzskata minēto ceļa piezīmju autoru Lūku

ari par visas grāmatas autoru, bet pati grāmata nedod

nekādu tiešu atbalstu šim uzskatam. Pirmatnējās ziņas

pārstrādātas un apgaismotas no vēlākā laika viedokļa, tā

ka ir iemesls domāt, ka autors dzīvojis vēlāk, kad kri-
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Draudzes kodols

Pieaugums
Vasarassvetkos

stīgas baznīcas attīstība jau bij atstājusi apustuļu laik-

metu aiz muguras un uz šo laikmetu atskatījās kā uz

pirmo ziedu laiku ar lielu sajūsmu un cienību. Tādēļ
daudzi vēsturnieki noliek apustuļu darbu uzrakstīšanu uz

pirmā gadsimteņa beigām.

1 Sk. L. Adamoviča No Dzīvības Avota, 3. burtnīcu, 13. lp.

§ 3. Jerūzālemes draudze.

1. Draudzes sākumi.

1. Jēzus mācekļu pulciņš Jeruzalemē sākumā nebij liels.

Kopā turējās tikai 12 apustuļu
2,

kas bij dzīvojuši ciešā

sabiedrībā ar Jēzu viņa dzīves laikā, sievas, kas viņu bij
pavadījušas pēdējā gaitā 3

,
un Jēzus tuvinieki: māte Ma-

rija ar Jēzus brāļiem *. Viņu vadonis bij Kēfas — Pēteris.

Drīz vien locekļu skaits pieauga. Mācekļi dedzīgi ap-

liecināja savu ticību, ka Jēzus ir Dieva sūtīts pasaules

pestītājs un, sludinādami citiem par Jēzus darbiem un

vārdiem, piegrieza tos savam pulciņam. Viņi visi apzinājās,
ka viņu vidū darbojas svēts Dieva Gars, kas dod pa-
stāvību viņu ticībai, dedzību viņu vārdiem, spēku un iz-

turību viņu dzīvei un vienprātību viņu kopai. Dieva svētā

gara vadīti, viņi jutās kā Dieva un Jēzus Kristus draudze.

Apustuļu darbu grāmata sniedz tuvākas ziņas par Je-
rūzālemes draudzes dzīvi pirmā laikā:

* 2. Kad Vasaras svētku 5 diena atnāca, tad visi bija
fcopā vienā vietā. Piepēži nāca no debesīm troksnis, itka

varena vētra pūstu, un piepildīja visu namu, kur viņi sē-

dēja. Viņiem parādījās dalītas mēles it kā uguns (liesmas)
un nolaidās uz ikvienu no viņiem. Visi tika piepildīti ar

svētu garu un sāka runāt, kā gars tiem iedvesa izrunāt.

Šim troksnim notiekot, sanāca kopā ļaužu pulks un

iztrūkās. Visi brīnījās un, nesaprašā būdami, jautāja viens

otram: ~Kas tas būs?" Bet citi zobodamies teica: „TLe
ir salda vīna pilni."

Tad Pēteris ar vienpadsmit (apustuļiem) nostājās
(priekšā) un, paceldams savu balsi, uzrunāja ļaudis: ~Jūs
jūdu vīri un visi, kas mītat Jeruzalemē! lai tas jums ir

zināms, un ielāgojiet manus vārdus. Šie nav vis piedzē-

ruši, kā jums šķiet, jo ir (tikai) trešā dienas stunda (ap

pulksten deviņiem rītā). Te piepildās pravieša Joēla vārdi ,;

,

kas sludināja Dieva gara izliešanu uz visu cilvēci pastarās
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dienās. Jūs Isrāēļa vīri, klausait šos vārdus: Jēzu Naca-

rieti, kuru pats Dievs iezīmējis pie jums ar vareniem dar-

biem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs izdarījis caur viņu

jūsu vidū, kā jūs paši to zināt, — šo vīru, kad viņš pec
Dieva nolemtā padoma un ar viņa priekšziņu bij (jums)

izdots, jūs esat ar netaisnu cilvēku rokām piekaluši (pie

krusta) un nonāvējuši. Bet Dievs ir atraisījis nāves sāpes

un uzmodinājis viņu. Tam mēs visi esam liecinieki. Tad

nu ar Dieva labo roku paaugstināts, viņš saņēma no Tēva

svētā gara solījumu un izlēja to, ko jūs te redzat un dzir-

dat. Tādēļ lai viss Isrāēļa nams (visa tauta) nemaldīgi

atzīst, ka par Kungu un Kristu 7 Dievs viņu ir da-

rījis, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā."

Kad viņi dzirdēja to, tie sajuta smeldzošas sāpes sirdi

un vaicāja Pēterim un citiem apustuļiem: ~Vīri, brāļi, ko

lai mēs darām?" Bet Pēteris sacīja uz viņiem: „Atgrie-
žieties (topiet citi cilvēki) un liecieties ikviens kristīties

Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un

saņemtu svētā gara dāvanu."

Kas nu viņa vārdus uzņēma, tie likās kristīties (pa-

gremdēties) s
.

Tanī dienā tika piebiedrotas (draudzei) kā-

das trīs tūkstoš dvēseles.

Bet viņi cieši turējās pie apustuļu mācības un (brāļu)

kopības, pie maizes laušanas (kopmielasta) un lūg-
šanām. Viņi ieturēja parašu ik dienas vienprātīgi sanākt

svētnīcā 9
; pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību

ar gavilēm 10 un sirds vientiesībā, slavēdami Dievu un

mantodami labvēlību visos ļaudīs. Bet Kungs piebiedroja

(draudzei) klāt katru dienu tādus, kas gribēja izglābties.*

Apd. 2, I—4. 6a. 12. 13. 14—17a. 22—24a. 32. 33. 36.

46. 47.

Apd. 1, 13 nosauc vienpadsmit vārdus: Pēteris un Jānis un

Jēkabs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomajs un Matajs,
Jēkabs Alfaja dēls un Simons ceļots un Jūdas Jēkaba dēls. Apd.
1, 15—26 stāsta, ka Jēzus nodevēja Jūdas vietā ar lozi ievēlēts

kā divpadsmitais — Matias, kas arī bijis Jēzus darbības un aug-
šāmcelšanās liecinieks. Sal. No Dzīvības Avota, 3. burtn. 15,1.

& Sk. Mk. 15, 39—41. Sal. No Dzīvības Avota 3. burtn. 91. lp.
* Sk. Mk. 6, 3. Sal. No Dzīvības Avota, 3. burtn. 35. lp.
0 Vasarassvētkus jūdi svētīja piecdesmitā dienā pec paschas

svētkiem —

par piemiņu bauslības došanai Sinajā.
6 Sk. JoēLa grāmatu 3, I—s.

' Kristus = Christos (grieķiski) = Mešiah (ebrejiski) = Svai-

dītais. Ar šo vārdu judi apzīmēja gaidāmo dievišķo glābēju, kas

ar Dieva garu apveltīts (svaidīts), veiks savu uzdevumu pastarā
laikā. Jēzus bij personas vārds, Kristus — goda vārds, titulis.

8 Jūdi, uzņemot savā draudzē pāgānus, izdarīja ar tiem īpašu
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pagremdēšanas ceremoniju. Jānis Kristītājs (= Pagremdētājs) pa-

gremdējot uzņēma dalībniekus mesiāniskā Dieva valstībā.
b Vai Jēzus mācekļi turpināja arī ziedojumus (upurus) nest

Jerūzālemes svētnīcā, par to nav nekādu tiešu ziņu.
10 Prieks un gaviles valdīja mācekļu pulkā tādēļ, ka viņi

apzinājās esot Dieva valstības locekļi un droši gaidīja vistuvākā

nākotnē Kristus atnākšanu un galīgu Dieva valstības nostipri-
nāšanos.

2. Jūdu vadošo aprindu izturēšanās pret

draudzi.

Pēteri- dziedina
tizlo

*1. Pēteris un Jānis gāja kopā uz svētnīcu ap lūg-
šanas stundu. (Patlaban) nesa kādu vīru, kas bij tizls

no dzimšanas; viņu nolika katru dienu priekš svētnīcas

vārtiem, ko sauc par krāšņajiem, lai viņš varētu lūgt dā-

vanas no tiem, kas gāja iekšā svētnīcā. Redzēdams Pēteri

un Jāni taisāmies iet svētnīcā, viņš lūdzās kādu dāvanu.

Bet Pēteris ar Jāni cieši paskatījās uz viņu un teica: ~Raug-

ies uz mums". Tas pievērsās viņiem, gaidīdams no vi-

ņiem ko dabūt. Bet Pēteris teica: ~Sudraba un zelta

man nav; bet kas man ir, to es tev dodu: Jēzus Kristus,
Nacarieša vārdā — staigā!" Satvēris viņu ar labo roku,
Pēteris cēla viņu (kājās): tūdaļ viņa lieli un krumšļi tapa
stingri, un viņš uzlēca augšā un varēja staigāt. Viņš ie-

gāja ar tiem svētnīcā, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu.

Visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu slavējam
un arī pazina viņu, ka šis bij tas pats, kas dāvanu dēļ
bij sēdējis pie svētnīcas krāšņajiem vārtiem. Tie iztrūkās

un uztraucās par to, kas viņam bij noticis.

Bet viņam pie Pētera un Jāņa turoties, visi ļaudis
iztrūkušies saskrēja pie tiem kopā tā saucamā Salamana

stabu ailē 11
. Pēteris, redzēdams to, sacīja uz ļaudīm:

„Isrāēliešu vīri, ko jūs brīnāties par to, jeb ko tik cieši

skatāties uz mums, it kā mēs ar savu pašu spēku jeb

svetbijību būtu izdarījuši, ka viņš var staigāt. Abraama,
Isaāka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs ir godībā cē-

lis savu dēlu Jēzu, ko nodevāt un aizliedzāt Pilāta priekša...
Dzīvības valdinieku jūs nokāvāt, bet Dievs viņu uzmodi-

nāja no mirušiem. Tam mēs esam liecinieki. Un tādēļ,
ka šis (vīrs), ko jūs (še) redzat un pazīstat ir ticējis uz

viņa vārdu, viņa vārds to ir stingru darījis, un ticība,
kas ar to nāk, ir šim cilvēkam devusi šo veselību visu

jūsu acu priekšā..."

Pēte
sVnedriia

iniB

priekšā

1 2. Viņiem uz ļaudīm runājot, piestājas viņiem prie-

steri, svētnīcas (sardzes) priekšnieks un sadukēji, īgni par
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Apustuļu
uzticība

to, ka viņi mācīja ļaudis un sludināja Jēzus personā aug-

šāmcelšanos no mirušiem. Tie sagrāba viņus un ielika

apcietinājumā līdz rītam, jo bija jau vakars. Otrā rītā

sanāca kopā viņu tautas priekšnieki, vecākie un rakstu-

mācītāji l2 un, nostādījuši apustuļus savā vidu, sāka iz-

prasīt: „Kādā spēkā un kāda vārdā jūs to esat darījuši?"
Tad Pēteris, pilns svētā gara, sacīja tiem: „Jūs tautas

priekšnieki un vecākie! Ja mūs šodien izklaušina par ne-

veselam cilvēkam izdarītu labu darbu, ar ko tas ir iz-

dziedināts, tad lai top zināms visiem jums un visai Isrāēļa

tautai, ka Jēzus Kristus, Nacarieša vārdā, ko jūs esat

krustā situši, bet ko Dievs ir uzmodinājis no mirušiem, —

ka šinī vārdā šis cilvēks stāv vesels jūsu acu priekšā.
Tas ir akmens, ko jūs, nama cēlēji, esat atmetuši, bet

kas tapis par stūra akmeni.

Ne iekš viena cita nav pestīšana,
un nav čits vārds apakš debess,
kas butu dots cilvēkiem,
ar ko mēs varētu tikt izglābti."

Kad nu viņi redzēja Pētera un Jāņa vaļsirdību un

noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši ļaudis, tad viņi

brīnījās. Viņi dabūja arī zināt, ka tie bijuši kopā ar

Jēzu, redzēja ir izdziedināto cilvēku ar tiem stāvam,

un viņiem nebij nekā, ko pretīm bilst. Viņi lika tiem

iziet no sēdes un apspriedās savā starpā: ~Ko lai darām

ar šiem cilvēkiem?"

leaicinājuši tos (iekšā), viņi tiem pavēlēja nemaz vairs

nerunāt un nemācīt Jēzus vārdā. Bet Pēteris un Jānis

atbildēja viņiem: ~Spriežiet paši, vai tas ir taisni Dieva

priekšā — jums vairāk klausīt, nekā Dievam? Jo mēs

nevaram palikt nerunājuši par to, ko esam redzējuši un

dzirdējuši."
Tad viņi vēl vairāk piedraudēja tiem, bet atlaida tos,

jo neatrada nekāda iemesla, kā nosodīt tos; bet ari ļaužu

dēļ, jo visi slavēja Dievu par to, kas bij noticis.

3. Atlaisti (vaļā) tie nāca pie savējiem un izstāstīja,
ko virspriesteri un vecākie bij viņiem teikuši. Tad visi

vienprātīgi lūdza kopā Dievu, lai viņš dotu tiem spēku
ar! turpmāk sludināt ar visu vaļsirdību. Un visi tapa pilni
svēta gara un runāja Dieva vārdus ar drošu prātu. Bet

ļaudis tos augsti cienīja, un vēl vairāk piebiedrojās tādi,
kas ticēja uz Kungu, pulks vīru un sievu.

Kādreiz, kad apustuļi atkal sludināja svētnīcā, viņus
atveda sinedrija (jūdu augstās tiesas) priekšā. Augstais
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priesteris tiem vaicāja: „Mēs esam jums devuši stingru

pavēli, lai jūs nemācītu vairs šinī vārdā, bet jūs esat

piepildījuši Jeruzalemi ar savu mācību!" Bet Pēteris un

citi apustuļi atteica:

„Dievam būs vairāk klausīt, nekā cilvēkiem!"

Tad viņi šauta apustuļus un, piekodinādami nerunāt

Jēzus vārdā, atlaida tos. Bet tie nu līksmi aizgāja no

sinedrija, jo bij turēti par cienīgiem (Jēzus) vārda dēļ

negodu ciest. Katru dienu viņi nemitēdamies mācīja svēt-

nīcā un mājās un sludināja prieka vēsti par Mesiju Jēzu. *

(Apd. 3, 1— 16; 4, I—3. 5. 7—16. 18—23. 31 b;

•5, 14. 28. 29. 40—42.)

11 Salamana stabu aile — uz svētnīcas pagalma pusi atklāta

stabu balstīta celtne. Sal. svētnīcas aprakstu No Dzīvības Avota

3. burtnīcā, 123. lp.
12 Notiek jūdu augstās tiesas (sinedrij,a), jūdu augstākās paš-

valdības iestādes, sēde. Sal. No Dzīvības Avota 3. burtn. 5. lp.

3. Draudzes dzīve.

Mīlestības,gars
* Ticīgo pulkam bij viena sirds un viena dvēsele; un

itneviens nesauca neko no savas mantas par savu, bet

viss bij viņiem kopā. Ar lielu spēku apustuļi apliecināja

Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liels prieks bij viņiem
visiem. Jo trūkumu necieta neviens viņu starpā, proti: kas

bija zemes gabalu un māju ipašnieki, tie pārdeva (savus

īpašumus) un atnesa maksu par pārdotām vērtībām un

nolika to pie apustuļu kājām, — tad katram izdeva daļu,
cik tam katrreiz bij vajadzīgs.

Jūsēfs, ko apustuļi sauca par Barnabu, kāds levīts,
dzimis kiprietis, pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja un

aiznesa naudu un nolika to pie apustuļu kājām.
Bet kāds vīrs, vārdā Ananija ar savu sievu Sapfiru

pārdeva savu īpašumu un saziņā ar sievu paturēja sev

(daļu) no maksas un aiznesa (tik) kādu daļu pie apustuļu

kājām. Tad Pēteris teica: „Ananija, kāpēc sātāns piepil-

dījis tavu sirdi, ka tu piekrāpi svēto garu un paturēji sev

(daļu) no zemes gabala maksas? Vai tas tavs būdams,

nevarēja palikt tavs? Un vai pārdots tas nebija tavā vaļa?

Kādēļ tu iēņēmi savā prātā tādu darījumu? Tu neesi

melojis cilvēkiem, bet Dievam." Dzirdēdams šos vārdus,

Ananija nokrita un bij pagalam.* (Apd. 4, 32 — 5, 5)

Mācekļu skaitam pieaugot, bija grūti visus trūkumcie-

tējus vienlīdzīgi apgādāt. Nemiers cēlās sevišķi tādēļ, ka
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Stefans

Draudzes iz-

plešanās ārpus

Jerūzālemes

mācekļu starpā bij Palestinas jūdi, diasparas jūdi un pro-

sēliti (jūdu ticības biedri) 13
.

Lai nedotu iemeslu diaspo-

ras jūdu un prosēlitu kurnēšanai, apustuļi deva tiem tie-

sības iecelt pašiem savus pārstāvjus. Ar lozi izvēlēja sep-

tiņus vīrus diakonus (kalpotājus), kas rīkojās draudzes

lietās kopā ar apustuļiem.

13 Diasporas (= izkaisījuma) jūdi dzīvoja jau vairākām pa-

audzēm izkaisīti pāgānu starpā, gandrīz visās tā laika kultūras

pilsētās. Tikai viens otrs bij atkal vēlāk apmeties dzīvot Jeru-
zalemē. Pagāni, apmeklēdami jūdu sinagogu dievkalpojumus, ie-

pazinās ar jūdu ticības dzīvi. Daži pat pilnīgi pārgāja jūdu ticībā

un izpildīja visus jūdu bauslības nosacījumus — likās apgrai-
zīties, ievēroja ēšanas noteikumus, svētīja sabatu utt. (Sal. No

Dzīvības Avota, 3. burtn. B.—lo. lp.). Tādus sauca par prose-
litiem (pienācējiem). Bet citi pāgāni tikai ticēja vienam Dievam,
apmeklēja jūdu dievkalpojumus un izpildīja galvenos baušļus;
tādus sauca par dievbijīgiem jeb dievcienītājiem. Pie katras diaspo-
ras jūdu draudzes turējās kāds pulciņš prosēlitu un dievticīgo.

4. Pirmās vajāšanas un asinsliecinieki.

1. Diakons Stefans (= vaiņags) bij dedzīgs vīrs un,stefans
sludinādams evaņģēliju diasporas jūdu sinagogās Jeruza-
lemē, drīz sanāca ar tiem strīdā par Jerūzālemes svētnīcas

un Mozus bauslības nozīmi. Stefans mācīja, ka Jēzus no-

dibinātā Dieva valstībā nevajagot ne svētnīcas, ne daudzo

bauslības noteikumu. Pretinieki apsūdzēja viņu pie sine-

drija kā Dieva zaimotāju.
Kad augstais priesteris nopratināja Stefanu, viņš droši

atbildēja, ka Dievs nedzīvo rokām taisītās ēkās, un ka

jūdi paši arī neesot bauslību pildījuši, bet nokāvuši vecos

laikos Dieva praviešus un tagad taisno Jēzu.
Dzirdēdami tādu atbildi, jūdi sašutuši sagrāba Stefanu,

izgrūda viņu no pilsētas ārā un nomētāja akmeņiem, ne-

nogaidīdami tiesas spriedumu. Jēzus mācekļi apglabāja
Stefanu un gauži apraudāja viņu.

2. Arī citi dabūja ciest. Sinedrija sūtīti ļaudis gājaDraudzes iz-
apkārt pa mājām un aizveda vīrus un sievas uz cietumu.pJ|šrūzliemrePsUB
Daudzi izklīda pa citām Jūdējas vietām un pa Samariju,
daži nonāca pat Foinikijā, Kiprā un Antiochijā. Bet visur

viņi turpināja sludināt evaņģēliju un iemantoja jaunus drau-

dzes locekļus. Tā vajāšanu dēļ draudze vēl jo vairāk iz-

platījās. Jauni mācekļu pulciņi radās daudz vietās ārpus

Jerūzālemes.

Apustuļi palika kopā Jerūzālemē, apmeklēdami arī kai-
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Divi Jēkabi

Antiocnijas
draudze

Pavils top par

apustuli

miņu draudzes un uzturēdami ar tām dzīvu sakaru. Un

jaundibinātās draudzes skatījās uz Jerūzālemes draudzi kā

uz savu māti un ļoti cienīja apustuļu autoritāti.

Draudžu locekļus sauca par nacariešiem 11 un uzskatīja

par vienu no jūdu sektēm.

3. Pēc kādiem gadiem nāca par Palēstinas valdinieku

Hēroda Lielā dēla dēls Herods Agripa (41 —44) ar ķē-

niņa tituli. Gribēdams izpatikt jūdiem, viņš iesāka vajāt
draudzes vadoņus. Jēkabs, Cebedaja dēls, un varbūt arī

viņa brālis Jānis, tika nonāvēti ar zobenu. Pēteris bij
iemests cietumā, bet brīnišķā kārtā tapa brīvs un atstāja

Jeruzalemi. Par draudzes vadoni palika Jēzus brālis („Kunga

brālis") Jēkabs, kas stingri izpildīdams jūdu bauslību, bij

ieguvis lielu cienību arī jūdu acīs. Jūdu fanātiķi nomētāja

viņu akmeņiem 62. g. p. Kr.

14 Par Nacarieti sauca pašu Jēzu. Šis nosaukums pārgāja arī

uz viņa draudzi.

§ 4. Apustulis Pāvils.

1. Pāvils top par pāgānu misionāru.

1. Jēzus mācekļu pulciņos sākumā bij tikai jūdi un

prosēliti. Bet drīz tiem sāka piebiedroties ari pagāni. Pla-

šākos apmēros tas notika lielajā kultūras un tirdzniecības

pilsētā Antiochijā pie Orontes upes. Pagāniem bij sve-

šāds nacariešu vārds; tie nosauca jauno draudzi par Kri-

stus draudzi un viņas locekļus par kristiešiem (grieķiski:

christianoi, latiniski: christiāni). Antiochijas draudze palika

par pāgānu kristiānisma šūpuli. Te darbojies ilgāku laiku

lielais pāgānu misionārs Sauls-Pauls (latviešu bībelē: Pā-

vils) i.

2. Par Pāvila jaunību Apustuļu darbu grāmatā atro-

dams šāds viņa pasa stāstījums Jeruzalemes jūdiem:
* „Esmu jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet uzaudzināts

šinī pilsētā. Pie (rakstu mācītāja) Gamaliēla kājām (es
esmu kā māceklis sēdējis un) dabūjis izglītību, kā to stingri

prasa tēvu bauslība; es esmu dedzīgi turējies pie Dieva,
kā jūs visi šodien. Šo (kristiešu) mācību es esmu vajājis
līdz nāvei, saistīdams un cietumā nododams vīrus un sie-

vas, kā to var man apliecināt augstais priesteris un visa

vēcāko padome. No tiem ari dabūju vēstules tautas brā-
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ļietn Damaskā un devos ceļā, lai apcietinātu tur atro-

došos un vestu tos uz Jeruzalemi nosodīt. Bet kad es

biju ceļā un tuvojos Damaskai, ap pusdienas laiku piepēži

apspīdēja mani no debesim spilgts gaišums, es nokritu

pie zemes un dzirdēju balsi man sakām: „Saul, Saul,
ko tu mani vajā?" Es atteicu: „Kas tu esi, Kungs?"

Viņš teica uz mani: „Es esmu Jēzus Nacarietis, ko tu

vajā." Tad es teicu: „Ko lai es daru, Kungs?" Kungs uz

mani teica: „Celies augšā un ej uz Damasku; tur tev

pateiks visu, kas tev jādara."
Tā kā es nevarēju redzēt, šī spožā gaišuma apstulbināts,

tad mani ceļa biedri veda mani aiz rokas, un tā es no-

nācu Damaskā. Ananija, kāds dievbijīgs virs, kas dzīvoja

pēc bauslības un ko visi tur dzīvojošie jūdi ļoti ieteica,
atnāca pie manis, nostājās man klāt un teica: ~Brāli Saul,

raugies augšup." Un es tanī pašā stundā varēju viņu
saredzēt. Bet viņš teica: „Mūsu tēvu Dievs ir izvēlējis
tevi, lai tu atzītu viņa prātu, redzētu Taisno (Kristu) un

dzirdētu balsi no viņa mutes, jo tev jātop viņam par lie-

cinieku, kas visu ļaužu priekšā liecinātu, ko .tu esi re-

dzējis un dzirdējis. Bet tagad, ko tu vēl vilcinies? Celies

augšā, liecies kristīties un nomazgā savus grēkus, pie-
saukdams viņa vārdu."

Kad es biju atkal atgriezies Jeruzalemē un lūdzu Dievu

svētnīcā, es nokļuvu ekstāzē 2
un redzēju Viņu man sakām:

„Steidzies žigli prom no Jerūzālemes, jo viņi (še) nepie-

ņems tavu liecību par mani." Es teicu: ~Kungs, viņi
zin, ka es esmu apcietinājis un licis šaust sinagogās tos,
kas uz tevi tic; un kad tava liecinieka Stefana asinis

tika izlietas, ir es pats tur stāvēju klāt un tas man labi

patika un es sargāju drēbes tiem, kas viņu nonāvēja."
Bet viņš uz mani teica: „Dodies ceļā, jo es izsūtu tevi

pie pagāniem tālu prom."* (Apd. 22, 3—21.)
Vēstulē galatiešiem 3 Pāvils sniedz par sevi šādas zi-

ņas:
*

Kad Dievam, kas mani izredzējis jau priekš dzim-

šanas un aicinājis ar savu žēlastību, patika atklāt savu

Dēlu iekš manis, lai es sludinātu evaņģēliju par viņu pa-

gānos, tad es tūlīt nemeklēju vis padomu pie cilvēkiem

un negāju arī uz Jeruzalemi pie tiem, kas priekš manis

bij apustuļi, bet aizgāju uz Arabiju un pēc atkal atgriezos
Damaskā. Tad pēc trim gadiem es nogāju uz Jerūzālemi,
lai iepazītos ar Kēfu, un paliku pie viņa piecpadsmit die-

nas. Bet no citiem apustuļiem es tiku redzējis, vienīgi
Jēkabu, Kunga brāli.

Tad es gāju uz Sirijas un Kilikijas apgabaliem. Bet

es biju nepazīstams pēc vaiga Kristus draudzēm Jūdejā;
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Apustuļu vie

nošūtus

Darbības

raksturojums

tās bija tikai dzirdējušas stāstām: ~Kas mus kādreiz va-

jāja, tas tagad sludina ticibu, ko viņš reiz gribēja izdeldēt"

— un tās slavēja par mani Dievu.

3. Pēc tam pa četrpadsmit gadiem es atkal • gāju uz

Jerūzālemi, kopā ar Barnabu, paņemdams līdz arī Titu.

Bet es gāju atklāsmes ierosināts. Es cēlu tiem priekšā

evaņģēliju, ko es sludinu pāgānos, sevišķi iecienītajiem

(apustuļiem), lai (noskaidrotu), ka es neteku, jeb nebūtu

tecējis veltīgi... 4 Un šie cienīgie man neko nav uzlikuši.

Turpretim viņi redzēja, ka man uzticēts evaņģēlijs pāgānu

pasaulē tāpat kā Pēterim jūdu tautā, jo tas, kas iedar-

bojas uz apustuļu amatu jūdu tautā, iedarbojas ari mani

pāgānu pasaulē. Viņi atzina arī žēlastību, kas man bij
dota. Un Jēkabs, Kēfas un Jānis, kas tika turēti par pī-

lāriem, deva man un Barnabam labo roku sadraudzībā,
ka mēs (esam izredzēti) pāgāniem, bet viņi jūdiem. (Viņi

atgādināja mums) tikai, lai atceramies (Jerūzālemes jūdu
kristiešu draudzes) nabagus, ko es arī esmu rūpējies iz-

darīt.* (Galat. 1, 15—2, 1. 2. 6—10)

1 Diasporas jūdiem parasti blakus jūdu vārdam bij arī otrs —

pāgānu vārds ar līdzīgu izrunu, piem. Jēsus = Jasons, Sauls =

Pauls.
* Ekstāzes stāvoklī cilvēks jūtas it kā aizrauts garā no ik-

dienas dzīves un pacelits tiešā sakarā ar Dievu. Viņa gara pār-
dzīvojumi ir tik spilgti, ka viņš it kā redz parādības acu priekšā
norisināmies, it kā tieši dzird Dieva balsi. Ekstāzē Pāvils re-

dzēja Kristu arī Damaskas tuvumā un piedzīvoja savu atgriešanos.
Ekstāzē Pāvils arī citās reizēs pieredz Dieva atklāsmi.

6 Galatiešu vēstuli Pāvils rakstījis Oalatijas provinces kri-

stīgām draudzēm Mazazijā.
4 Jūdi, pāriedami kristīgā draudzē, sākumā turpināja izpildīt

visas bauslības prasības. Apustuļi bij pārliecināti, ka arī viss

tas nepieciešams pestīšanas iegūšanai un prasīja to arī no pāgā-

niem, kas gribēja piebiedroties Kristus draudzei. Pāvils bij uz-

ņēmis draudzē pāgānus, neprasīdams no tiem jūdu bauslības

dzīvi, bet daži jūdu kristieši negribēja atzīt šādus pāgānu kri-

stiešus par pilntiesīgiem draudzes locekļiem. Tagad bij jāno-
skaidro, vai pāgāniem būs obligātoriska jūdu bauslība. Ja šo

jautājumu būtu izšķīruši pozitīvi, tad Pāvila līdzšinējais darbs

būtu atzīts par veltīgu. —
Tits bij kāds no Pāvila mācekļiem un

darba biedriem, kas neturējās pie jūdu bauslības.

2. Pāvila misijas darbība.

1. Antiochija palika par Pāvila darbības izejas punktu.

No šejienes iziedams, viņš apmeklējis visas ievērojamākās

Mazāzijas, Maķedonijas un Grieķijas pilsētas,. ilgāki uzka-
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Grūtības un

ciešanas

vēdamies Korintā un Efesā 5. Viņš mēdza griezties svešā

vietā vispirms pie jūdiem un kā rakstumācltājs uzstājās

viņu sinagogās. Sludinādams Jēzu Kristu, viņš gan ie-

gūst dažus draugus, bet jo vairāk pretiniekus un vajā-

tājus. Taču viņam rodas arvienu savs piekritēju pulciņš —

no jūdiem, prosēlitiem un „dievbijīgiem" pāgāniem, —

pie kura drīz tiek pievilkti ari citi pāgāni. Tā vienā pil-
sētā pēc otras nodibinās kristīgas draudzes ar dažiem

desmitiem locekļu.

Ap Pāvilu pulcējās vairāki darba biedri, kas te kopā
ar viņu, te atkal patstāvīgi veica misijas darbu: Barnaba

un Jānis Marks, Timotejs, Silas, Tits, Lūkas, Aristarchs,
Akvila ar savu sievu Prisku v. c.

Pāvila veselība nebij nekāda stiprā. Slimība traucēja

viņa darbību, bet viņš neatlaidīgi sekoja savam misionāra

uzdevumam visu savu mūžu.

No draudzēm viņš nesaņēma nekādu atlīdzību par sa-

vām pūlēm. Jau jaunībā viņš bij iemācījies telšu taisī-

tajā (telšu auduma piegriezēja) amatu un pārtika savos

misijas ceļojumos no sava roku darba. Viņš negribēja
dot citiem iespēju teikt, ka viņš sludina, savu labumu

meklēdams. Citādi viņš atzina, ka ~ikviens strādnieks ir

savas algas cienīgs" un ka draudzēm tādēļ būtu pienā-
kums ari apustuļus uzturēt (Sk. 1. Kor. 9, 4—6, 15—18).

Nodibinātās draudzes Pāvils cenšas arī vēlāk apmeklēt,
lai pamācītu un stiprinātu ticībā, novērstu ieviesušās ne-

kārtības un dotu padomus, kā iekārtot dzīvi. Un kur viņš

pats nespēj nokļūt vajadzīgā brīdī, turp viņš sūta kādu

no saviem darba biedriem, dodams bieži vien līdz vē-

stuli, adresētu visai draudzei vai atsevišķām personām.

Trīspadsmit no Jaunās Derības vēstulēm nes Pāvila vārdu.

levērojamākās to starpā ir četras vēstules: divas no tām

Pāvils rakstījis Korintas draudzei, vienu Romas draudzei

un vienu galatiešu draudzēm.

Dažādus citus draudžu uzdevumus (sapulču vadību, dā-

vanu vākšanu
un izdalīšanu, sazināšanos un sarakstīša-

nos ar Pāvilu un citām draudzēm) uzņēmās bez atlīdzības

pirmie draudzes locekļi jeb citi cienīgākie kristieši draudzē.

2. Pāvila darbs bij ļoti grūts. Braukt varēja tikai pa
jūru, un te satiksme bij diezgan laba. Bet lielus gabalus
Pāvils nostaigājis kājām. Nācās piedzīvot arī dažādas ne-

patikšanas un ciešanas.
Kad Listrā (Mazazijā) Pāvils dziedināja kādu tizlu vīru,

ļaudis noturēja viņu ar viņa pavadoni Barnabu par die-
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viem, kas nonākuši zemē, ļaužu vidū — Dzevu un Hennu.

Priesteri veda jau vaiņagotus vēršus, lai ziedotu tos vi-

ņiem. Tad apustuļi noprata ļaužu nodomus, saplēsa savas

drēbes un Pāvils pārliecināja tos, ka viņi tādi paši mir-

stīgi cilvēki, kā citi. — Pa tam bij pienākuši no kaimiņu

pilsētas judu musinātāji. Listrieši, saīguši par savu pār-

skatīšanos, ātri nosvērās tagad pret Pāvilu. Viņu apmē-

tāja akmeņiem un izvilka to no pilsētas ārā, domādami, ka

viņš miris. Kad mācekļi salasījās ap viņu, viņš atkal at-

žilba un varēja aiziet prom no turienes (Apd. 14, 8—20).

Filipos (Maķedonijā) Pāvilu ar Sīļu apsūdzēja par ne-

kārtības celšanu, sita un iemeta cietumā, liekot viņu kā-

jas siekstā 6
.

Nakts vidū zemes trīcē atvērās cietuma dur-

vis. Cietuma uzraugs, domādams, ka cietumnieki izbēguši,

gribēja sev padarīt galu, bet Pāvils viņu apsauca. Uz-

raugs uzņēma viņus tad savā namā un izmazgāja viņu
brūces. Pāvils sāka sludināt evaņģēliju un aizgrābtais uz-

raugs likās kristīties ar visu savu saimi. Otrā dienā pil-
sētas priekšnieki gribēja Pāvilu tāpat atlaist. Bet Pāvils

aizrādīja, ka viņam ir Romas pilsoņa tiesības un viņu
kā tādu nedrīkst sodīt bez tiesas sprieduma. Tad priekš-
nieki atvainojās un lūdza viņu aiziet no pilsētas. Drīz

pēc tam Pāvils apmeklēja Atēnas un sludināja Areopagā,
bet te viņam bij maz panākumu.

Sava otra vēstule korintiešiem Pavils piemin savus darba

grūtumus, sitienus, cietuma sodus un nāves bailes:

* „No jūdiem piecreiz esmu dabūjis četrdesmit (sitie-

nus) bez viena
7,

trīs reizes esmu šausts, vienreiz akme-

ņiem nomētāts, trīs reiz bijis ar kuģi ūdens briesmās,
nakti un dienu pavadījis dziļā jūrā. Daudzreiz esmu bijis

ceļā, pārdzīvojis briesmas ūdeņos, briesmas laupītāju ro-

kās, briesmas savu tautiešu vidū, briesmas pāgānu vidū,
briesmas pilsētā, briesmas tuksnesī, briesmas jūrā, bries-

mas viltīgu brāļu starpā, pūles un spaidus, daudzas bez-

miega naktis, izsalkumu un slāpes, daudzas gavēšanas, salu

un kailumu. Turklāt vēl man ikdienas spiežas klāt (ļau-

dis) un (jātur) raizes par visām draudzēm: kur kāds ir

vājš, tur esmu es arī, kur kādam piedauzība, tur degu
arī es. Ja jālielās, tad es lielīšos ar savu vājību. Mūsu

Kunga Jēzus Dievs un Tēvs, kas ir slavēts mūžu mūžos,

zin, ka es nemeloju." * (2. Kor. 11, 23—30)
* Kungs uz mani ir sacījis: ~Pietiek tev mana žēla-

stība, jo spēks nespēcībā parādās pilnā mērā." Tādēļ lab-

prāt vairāk lielīšos ar savu nespēcību, lai Kristus spēks

nolaistos uz mani. Tādēļ man ir labs prāts nespēcības,
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Bauslība un

evaņģēlijs

pārestības, bēdas, vajāšanas un spīles — Kristus laba

Jo kad es esmu vājš, tad esmu spēcīgs.
*

(2. Kor. 12, 9—10).

3. Kādus septiņus gadus turpinājās Pāvila rosīgā dar-

bība. Viņš loloja cerības apmeklēt vēl arī Romu un Spā-

niju. Bet papriekš vēl bij jānoved Jerūzālemes draudzei

pāgānu kristiešu dāvanas. Jerūzālemes svētnīcā Pāvilam

uzbruka fanātiskie jūdi, kas ienīda viņu kā ticības atkri-

tēju. Romiešu sargu pulks gan izglāba viņam dzīvību,
bet paturēja apcietinājumā un aizveda uz Cesareju, kur

viņš palika cietumā pāris gadus. Kad tiesāšana sāka pie-

ņemt Pāvilam nelabvēlīgu virzienu, viņš atsaucās kā Romas

pilsonis 8
uz ķeizara tiesu Romā.

Tā Pāvils ari nonāca Romā sargu pavadībā un palika
policijas uzraudzībā, kamēr viņa lietu iztiesāja. Miris viņš
Romā mocekļa nāvē ķeizara Nerona valdības laika (54—68),
otrā pusē, bet viņa nāves gadu nevar droši noteikt. Daži

aizrādījumi atbalsta domas, ka Pāvils būtu vēl ticis at-

svabināts no apcietinājuma un vēl reiz apceļojis Maķe-
donijas un Mazazijas draudzes, paspējis arī darboties Spā-

nijā un, Otru reizi apcietināts, nokļuvis atkal Romā, kur

tad beidzot notiesāts uz nāvi.

0 Korinta — ievērojama tirdzniecības pilsēta uz Korintas

(Istmas) zemes šauruma ar ostu uz divām jūrām. Efesa — viena

no vislielākām Mazazijas pilsētām, metāļu no Aigeja jūras.
6 Sieksta — koka bluķi ar izkaltiem robiem, kuros iesloga

apcietināto kājas, tā ka tie nevar ne no vietas pakustēties.
' Trīsdesmit deviņi sitieni bij augstākais miesas soda mērs,

ko piesprieda jūdu sinagogu tiesas.
b Romas pilsonim bij tiesības apellēt pie ķeizara tiesas Romā.

Šādā gadījumā provinces tiesas nedrīkstēja izspriest viņa lietu.

3. Gabali no Pāvila rakstiem.

* 1. Mēs zinām taču, ka bauslība ir gara bērns

bet es esmu miesas valgos,
pārdots grēka varā.

Proti: ko es izdaru, to es (nemaz) nezinu;
jo ne to, ko es gribu, to es (arī) daru,
bet ko es nīstu, to es daru.

Bet ja nu es daru to, ko es negribu,
tad es taču piebalsoju bauslībai, ka tā laba.

Un tādā gadījumā ne vairs es esmu darītājs,
bet manī iemitošais grēks.
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Dieva bērna

drošība

Jo es zinu, ka nemīt manī, t. i. manā miesā, nekas

labs:

gribēt gan es gribu labu,
bet darīt es to nedaru, —

proti: ne labu, ko es gribu, to es arī daru,
bet ļaunu, ko es negribu, to es padaru.
Taču ja to, ko es negribu, to es daru,
tad ne vairs es esmu darītājs, bet manī iemītošais

grēks.
Tā tad es atrodu likumu,
kā man, gribot labu darīt,

ļaunums padodas (iznāk).
Es gan pieķēros ar prieku Dieva bauslībai savā

iekšējā būtnē,
bet ieraugu kādu citu „bauslību" savos locekļos,
kas ved karu pret mana prāta bauslību

un saņem mani gūstā grēka bauslībā, kas manos

locekļos.
Es nelaimīgais cilvēks!

Kas izraus mani no šīs nāves miesas?

Paldies Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu!..

Tad nu nav vairs nekādas notiesāšanas tiem, kas iekš

Kristus Jēzus (dzīvo). Jo gara bauslība, ko iegūst dzī-

vojot iekš Kristus Jēzus, ir atsvabinājusi tevi no grēka

un nāves bauslības. Jo to, ko (Mozus) bauslība nespēja,
būdama nespēcīga miesas (pretestības) dēļ, — to (izdarīja)
Dievs, nosūtīdams savu Dēlu grēka miesas atveidā un

notiesādams grēka dēļ grēku gniesā, lai bauslības taisnī-

bas prasības tiktu izpildītas iekš mums, kas nestaigājam
miesas dziņās, bet gara centienos. Jo miesas cilvēki tiecas

uz miesas darbiem, bet gara cilvēki uz gara darbiem. Jo
miesas dziņas noved nāvē, bet gara centieni dzīvībā un

mierā.* (Rom. 7, 14—8, 6).

* 2. Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl,
viss nāk par labu,

proti: tiem, kas pēc viņa nodoma aicināti...

Ja Dievs par mums,

kas būs pret mums?

Viņš taču savu paša Dēlu nav taupījis,
bet par mums visiem ir viņu nodevis.

Kā tad lai viņš līdz ar to nedāvātu mums visu

(citu)?
Kas cels sūdzību pret Dieva izredzētiem?

Dievs pats, kas mūs taisno?
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Kristus Jēzus

paraugs

Kas būs sodītājs?
Kristus Jēzus, kas miris, '
bet vēl vairāk: kas augšāmcēlies,
kas ir pie Dieva labās rokas,
kas pat iestājas par mums?

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?

Spaidi jeb spīles, jeb vajāšanas?

jeb bads, jeb kailums, jeb briesmas, jeb zobens?

Nē, visos šinīs gadījumos mēs paturam virsroku

ar tā palīdzību, kas mūs ir mīlējis.
Es zinu tiešām,
ka ne nāve, ne dzīvība,
ne eņģeļi, ne garu virsnieki,

ne tagadne, ne nākotne,

ne spēki augstumos, ne dziļumos 9
,

ne arī cits kāds radījums

nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības,
kas ir iekš Kristus Jēzus mūsu Kunga. *

(Rom. 8, 28. 31—39.).

*3. Darait manu prieku pilnīgu un dzīvojiet labā sa-

skaņā, vienā un tanī pašā mīlestībā, saticīgi un vienis

prātis; nedarait neko, ķildas gara jeb liekas godkārības

dzīti, bet pazemībā turiet cits citu pārāku par sevi pašu,

neraugaities neviens uz savu labumu, bet ikkatrs uz to,
kas der citiem.

Tādu prātu turiet savā starpā, kāds ir iekš Kristus

Jēzus:
Dieva veidā būdams,
viņš netiecās pēc Dieva līdzības,
bet iztukšoja sevi,
pieņemdams kalpa veidu,
tapdams līdzīgs cilvēkiem.

Viņš izturējās pilnīgi kā cilvēks

un pazeminājās paklausībā līdz nāvei,

pat līdz krusta nāvei.

Tādēļ arī Dievs ir viņu augsti paaugstinājis,
un dāvinājis viņam vārdu,
kas iet pāri visiem vārdiem,
lai Jēzus vārdā liecas visi ceļi
tiem, kas ir debesīs un zemes virsū un apakš zemes,
un katra mēle apliecina,
ka Jēzus Kristus ir Kungs
Dievam Tēvam par godu.* (Filip. 2, 2—11).
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Mīlestības

augsta dziesma

* 4. Ja es runāju ar cilvēku un eņģeļu mēlēm,
bet man nav mīlestības,
tad es esmu skanošs varš un šķindošs zvārgulis.

Un ja man ir praviešu dāvanas,

un es zinu visus noslēpumus un visu atziņu,

un ja man ir visa ticība, ka varētu pārcelt kalnus,
bet man nav mīlestības,
tad es neesmu nekas.

Un ja es izdalu nabagu dāvanās visu savu mantu,
un ja es atdodu savu miesu, lai mani sadedzinātu,
bet man nav mīlestības,
tad nav man (no tam) nekāda labuma.

Mīlestība ir pacietīga un labsirdīga, mīlestība

neskauž,
mīlestība nelielās, nav uzpūtīga.
Tā netraucē pieklājību, nemeklē savu labumu,
tā nepukojas, netur prātā ļaunu,
tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas līdzi

patiesībai.
Tā panes visu, tic visu, cerē visu, pacieš visu.

Mīlestība nekad nebeidzas.

Praviešu dāvanas izbeigsies,
valodas 10 apklusīs,

atziņa izbeigsies,

jo nieka daļu mēs zinām un nieka daļu pravietojam.
Bet kad nāks pilnība, nieka lietas izbeigsies.

Kad es biju bērns, es runāju kā bērns,
es domāju kā bērns, spriedu kā" bērns.

Kad es tapu vīrs, es atmetu bērnišķību.

Tagad mēs redzam (visu) spogulī mīklainos

veidos,
bet tad vaigu vaigā.

Tagad es atzīstu nieka daļu,
bet tad es atzīšu pilnībā, tāpat kā Dievs mani

pilnīgi atzīs.

Tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība — šās

trīs,
bet lielākā no tām ir mīlestība.

(1. Korint. 13).

9 Te minētas dažādas garīgas būtnes, kuru varā toreiz do-

māja esam cilvēkus un redzamo pasauld.
10 Valodas — glosolalija, runāšana ekstāzē, nesaprotamos vār-

dos un skaņās, bez prāta apziņas līdzdalības.
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Pētera leģendas

Jāņa tradicijas

§ 5. Apustuļu laikmeta beigas.

1. Ziņas par 12 apustuļiem. Pēteris un Jānis.

1. Par lielākās apustuļu daļas darbību un likteni nav

uzglabātas nekādas drošas ziņas. Vēlāk zināja gan stā-

stīt, ka viņi esot izdalījuši savā starpā visu „pasauli"

un tad, darbodamies katrs savā apgabalā, apm. 25 gadu
laikā nodibinājuši kristīgo baznīcu. Tā, piem., katoļu baz-

nīca uzskata Pēteri par Romas draudzes dibinātāju un

pirmo vadītāju. Bet šīm ziņām nav vēsturiska pamata. Arī

par Pētera darbību ārpus Palestinas ir ļoti niecīgas drošas

ziņas; viss cits ir tikai leģendas. Mēs zinām tikai, ka

viņš ir bijis rosīgs misijas darbinieks, kas beidzot nonācis

arī Romā un tur miris mocekļa nāvē. Pētera vārdu nes

divas Jaunā Derībā uzņemtas vēstules.

Kāda leģenda stāsta par Pēteri:

Kad Romā ķeizara Nerona laikā izcēlās kristiešu vajā-

šana, brāļi skubināja Pēteri atstāt Romu un meklēt citur

drošāku dzīvi. Pēteris jau bij izgājis caur Romas vārtiem,
kad pa mazu gabaliņu satika kādu pretimnācēju, kurā

pazina Jēzu. Pēteris prasīja: „Kungs, kurp eji? (Quo
vadis Dominē?). Kungs atbildēja: „Es gribu Romā vēl

reiz likt sevi krustā sist." Tad Pēteris izbijies un no-

kaunējies griezās ar viņu atpakaļ un tika apcietināts un

notiesāts uz nāvi. — Par soda izpildīšanu stāsta, ka viņš
sists krustā, bet ar galvu uz leju, jo tā viņš pats lūdzis;

viņš neuzskatījis sevi par cienīgu mirt tādā pat veidā

kā Jēzus.

2. Par Jāni Cebedaja dēlu draudzes tradicija dalās.

Daži avoti min viņa mocekļa nāvi reizē ar paša brāli Jē-
kabu (ap 44. g.). Cita, vēlāk par valdošu atzīta tradicija
identificē viņu ar presbiteru Jāni, kas darbojies vēl otrā gs.
sākumā Efēsā un miris tur sirmā vecumā. Šī tradicija uz-

skata Jāni arī par ~Jāņa parādīšanas" grāmatas, triju Jāņa

vēstuļu un Jāņa evaņģēlija autoru. Leģenda stāsta, ka

ķeizars Domitiāns izsūtījis viņu trimdā uz Patmas salu,
no kurienes viņš atgriezies pēc Domitiāna nāves. Leģenda
stāsta par Efesas Jāni:

Sirmā vecumā Jānis nevarēja vairs pat aiziet uz draudzes

sapulcēm; tādēļ nēšus nesa viņu uz turieni. Bet ari izrunāt

viņš nespēja vairāk, kā tikai vārdus: ~Bērniņi, mīlējiet cits

citu!" Beidzot klātesošiem mācekļiem un brāļiem apnika
vienmēr to pašu klausīties un viņi teica: „Mācītājs, kādēļ
tu vienmēr to saki?" Tad viņš atbildēja: „Tas ir Kristus

bauslis, un kad tas tiek izpildīts, tad pietiek."
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D
jā

V

ņa™akstos
a Jāna evan Šeu ja un Jana vēstules augsti cildināta

dievišķā mīlestība:

* Tik ļoti Dievs mīlējis pasauli,
ka devis savu vienpiedzimušo dēlu,
lai ikviens, kas tic uz viņu, nepazustu,
bet dabūtu mūžīgu dzīvību.* (Jāņ. cv. 3, 16).

* Mīļie, mīlēsim cits citu,

jo mīlestība ir no Dieva,
un ikviens, kas mīl, tas ir no Dieva dzimis,

un atzīst Dievu.

Kas nemīl, tas nav atzinis Dievu,

jo Dievs ir mīlestība.

Redzama ir tikusi Dieva mīlestība mūsu vidū,
Dievam savu vienpiedzimušo dēlu nosūtot pasaulē,
lai mēs dzīvotu caur viņu.
Tas ir mīlestības pamats, —

nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu,
bet ka viņš iemīļoja mūs

un nosūtīja savu dēlu kā izlīdzinājumu par mūsu

grēkiem.

Mīļie, ja tā Dievs mīlējis mūs,

tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.

Dievu neviens ne mūžam nav redzējis:
kad mēs mīlam cits citu,
tad Dievs paliek iekš mums,

un viņa mīlestība ir sasniegusi pilnību iekš mums.

Tad mēs atzīstam, ka iekš viņa paliekam un viņš
iekš mums,

kad viņš mums dod (kādu daļu) no sava Gara;

un mēs esam redzējuši un apliecinām,
ka Tēvs ir nosūtījis Dēlu par pasaules pestītāju.

Kas nu apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls,
iekš tā Dievs paliek un viņš iekš Dieva.

Un mēs esam atzinuši un ticējuši,
ka Dievam ir mīlestība uz mums.

Dievs ir mīlestība,
un kas paliek mīlestībā,
tas paliek iekš Dieva un Dievs iekš viņa.
Mīlestība ir sasniegusi pilnību mūsu vidu,
tā ka mums ir paļāvība tiesas dienā...

Bailes nav mīlestībā,
bet pilnīga mīlestība izmet bailes,

jo bailes tur acu priekšā sodu,

un kas baidās, tas nav sasniedzis pilnību.
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Paganu kri

stieši

Mēs mīlam,

jo viņš pirmais mīlējis mūs.

Ja kas saka: es mīlu Dievu,
bet ienīst savu brāli,
tas ir melkulis.

Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis,
tas Dievu, ko viņš nav redzējis, nevar mīlēt.

Un šis bauslis ir mums no viņa,
lai tas, kas mīl Dievu,
mīlētu arī savu brāli.

Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus,
tas ir no Dieva dzimis;

un ikviens, kas mīl savu dzemdinātāju,
tas mīl arī viņa dzemdināto.

Tad mums rodas atziņa, ka mēs mīlam Dieva

bērnus,
kad mēs Dievu mīlam un darām viņa baušļus.

Jo tā ir Dieva mīlestība, ka mēs viņa baušļus
turam;

un viņa baušļi nav grūti,

jo viss, kas Dieva dzemdināts, uzvar pasauli.
Un tā ir uzvara, kas uzvar pasauli, —

mūsu ticība.

Pasaules uzvarētājs ir tikai tas, kas tic,
ka Jēzus ir Dieva Dēls. *

(1. Jāņ. vēst. 47—55 .)

2. Pāgānu kristiešu un jūdu kristiešu

draudzes.

1. Lielākā daļa apkārtceļotāju evaņģēlistu (evaņģēlija

sludinātāju), kas izplatīja pasaulē kristīgo ticību, mums

nav zināmi, ari pēc vārda nē. Dažā labā vietā kristīgā
ticība nonāca arī tāpat, bez evaņģēlistu starpniecības, dzī-

vas ļaužu satiksmes dēļ. Tā pirmā gadsimteņa beigās ne-

lieli kristiešu pulciņi bij sastopami jau daudzās pilsētas

ap Vidus jūru un tās apkārtnē.
Pirmā laikā kristīgās draudzēs, liekas, bij liels pārsvars

vidējām un zemākām šķirām (amatniekiem, tirgotājiem, kal-

potājiem, vergiem). Netrūka gan jau sākumā viens otrs

augstāko un bagātāko aprindu pārstāvis, bet lielākā skaitā

tādi ļaudis nāca klāt tikai vēlākā laikā. Arī izglītotie pāgāni
sāka lielākā skaitā iestāties kristīgās draudzēs tikai otrā

gadusimtenī.
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Judu kristieši

Pāgānu kristieši neturējās pie jūdu bauslības: nelikās

apgraizīties un neievēroja stingros ēšanas un šķīstīšanās
noteikumus v. t. t. Viņi paļāvās uz to, ka Dieva svētais

gars vadīs tos uz īstiem tikumības darbiem.

Viņi gribēja sekot Pāvila vārdiem:

Jūs esat aicināti uz brīvību, brāļi!
Tikai brīvība nedrīkst veicināt miesas vaļu,
bet kalpojiet cits citam mīlestībā.

Jo visa bauslība piepildās vienā bausli,

proti: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu.

(Gal. 5, 13. 14.)

Pāvils ne vienu reizi vien bij tiem licis pie sirds:

(Dieva) žēlastībā jūs esat izglābti savas ticības

dēļ,

un tas nav jusu nopelns, ta ir Dieva dāvana.

Ne no darbiem (nāk cilvēka taisnība),
lai neviens nevarētu lielīties.

Mēs esam viņa darbs. (Efes. 2, 8. 9.)

2. Kristieši, kas nāca no jūdiem, gan stingri izpildīja
visus bauslības noteikumus. Daudzi no viņiem prasīja to

pašu arī no pāgānu kristiešiem un uzstājās pret Pāvilu

un viņa domu biedriem, kas sludināja brīvību no bauslības.

Bet mērenākie jūdu kristieši meklēja izlīgšanu (sal. augšā
4. § 1, 3), un lai darītu iespējamu kopdzīvi jauktās drau-

dzēs, prasīja no pāgāniem, lai tie atturētos baudīt ziedo-

jumu (upuru) gaļu, asinis un gaļu, kas nav kauta pēc

jūdu noteikumiem, kā arī ievērotu jūdu stingrākās tiklības

prasības (sal. Apd. 15, 29).

66. g. p. Kr. jūdu tauta, romiešu pārvaldnieku var-

mācības saniknota, sacēlās pret romiešiem un cerēja no-

dibināt pati savu valsti ar savu mesianisku valdinieku priekš-

galā Jūdu kristieši šinī cīņā nepiedalījās. Kad Romas

ķeizara Vespasiāna kara pulki viņa dēla Tita vadībā ap-

lenca Romu, Jeruzalemes kristīgā draudze bij pilsētu at-

stājusi un pārcēlusies uz Austrumjordanas apgabalu. Tā

kristieši arī izglābās no šausmām, ko Jerūzālemes iedzī-

votāji dabūja ciest aplenkšanas laikā (bads, savstarpējās

cīņas), kā arī Tita kara pulkiem Jerūzālemi ieņemot un

izpostot (70. g.). Daudz jūdu gāja bojā, bet vēl vairāk

krita romiešu gūstā, tika nosūtīti pie spaidu darbiem kaln-

raktuvēs un uz cirku cīņām un dabūja arī piedalīties Tita

triumfa gājienā. Uz triumfa vārtiem attēlots gājiens ar

nolaupītiem Jerūzālemes svētnīcas rīkiem.
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2. zīm. Cilnis Tita triumfa arkas vārtu iekšpusē:
Tita triumfa gājiens iet caur arku (pa labi) — kaŗeivji nes laupījumu: galdu priekšā-
liekamām maizēm, kuŗam pievienotas 2 sudraba bazunes, ko pūta upuŗa laikā; tad

septiņžuburu zelta lukturi. Katram gabalam pa priekšu tabulas ar attiecīgiem uzrak-

stiem. Kareivju vidū arī jūdu gūstekņi nolaistām galvām.

Jēzus radinieki vēl līdz ceturtam augumam stāvēja jūdu
kristiešu draudzes priekšgalā. Pēc Jēzus brāļa Jēkaba nāves

Jēzus brālēns Simeons bij vairāk kā četrdesmit gadus Je-
rūzālemes draudzes vadonis; viņš mira pie krusta ap 106. g.

Divi Jēzus radinieki, viņa brāļa Jūdas bērnu bērni, bij ap-
sūdzēti ķeizaram Domitiānam kā troņa tīkotāji (Dāvīda

pēcnācēji). Viņi tika aizvesti ķeizara priekšā, bet izrādījās

par vienkāršiem zemkopjiem, sastrādātām tulznainām rokām,
kas gaida debesu valstību un Kristus atnākšanu uz pa-

staru tiesu, un tādēļ dabūja atļauju atgriezties atpakaļ
dzimtenē.

Uz izpostītās Jerūzālemes drupām atkal nometās blakus

pāgāniem un jūdiem jūdu kristiešu draudze. Bet plaisa
starp jūdiem un kristiešiem tagad tapa arvien dziļāka. Kri-

stieši novērsās no jūdiem un uzskatīja sevi par īstajiem
Vecās Derības solījumu mantiniekiem. Jūdi atkal nolā-

dēja kristiešus kā atkritējus un izslēdza pat jūdu kristie-

šus no sinagogu draudzēm. Kad vēl reiz jūdi guva uz

kādu laiku panākumus dumpī pret romiešiem (132 —135),

pulcēdamies ap savu vadoni Simonu, kas saucās par me-

siju — Zvaigznes dēlu (Bar Koch'bā), tad kristieši jau
tika nesaudzīgi vajāti. Ķeizars Hadriāns, apspiedis dumpi,
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pārvērta Jerūzālemi par pagānisku pilsētu, uzcēla jūdu svēt-

nīcas vietā pāgānu svētnīcu un aizliedza jūdiem dzīvot

Jerūzālemē. Šis aizliegums attiecās arī uz jūdu kristiešiem.

Brīvprātīgākie jūdu kristieši sakusa kopā ar pāgānu
kristiešiem. Bet viņu draudzes, kas vēl stingri turējās pie
dažādiem bauslības noteikumiem, nošķīrās savrup un pa-

lika ārpus kristīgās baznīcas. Tās vēl pastāvēja Austrum-

jardanas apgabalā līdz 7. gs., kad iebruka arābi un iz-

nīcināja tās.



Tuvošanās
draudzei

Katēchumenu
mācības

saturs

II. Kristīgās draudzes pāgāniskā
Romas ķeizarvalstī.

§ 6. Kristīgo draudžu dzīve pirmos gadsimteņos.

1. Sagatavošanās uz iestāšanos draudzē.

1. Pagāns, kas bij ieinteresējies par kristīgo ticību,
sāka apmeklēt kristīgās draudzes sapulces. Sākumā viņš

bij tikai katechumens (māceklis), kas tika iepazīstināts ar

galveniem kristīgās mācības gabaliem. Kad mācības kurss

bij nobeigts, katēchumenu uzņēma ar kristību kristīgā
draudzē.

Paganu misijas runas paraugs:
* Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tur iekšā, bū-

dams debess un zemes kungs, nedzīvo rokām taisītos tem-

pļos un neliekas cilvēku rokām apkalpoties, it kā viņam
ko vajadzētu, bet viņš pats ir tas, kas dod visiem dzī-

vību un dvašu un visas lietas. Viņš ir izdarījis, ka no

viena cēluma nākušas visas tautas un dzīvo (tagad) pa

visu zemes virsu. Viņš ir noteicis iepriekš nospriestus
laikus un ļaužu dzīves vietu robežas, lai viņi meklētu Dievu,
vai varētu viņu vērot un atrast; viņš nav tālu no katra

no mums. Jo viņā mēs dzīvojam, kustamies un esam, kā

ari daži no jūsu dzejniekiem ir teikuši:
„...

jo mēs esam

viņa rada".

Būdami Dieva radinieki, mēs nedrīkstam iedomāties,
ka dievība būtu līdzīga zeltam jeb sudrabam jeb akme-

nim, cilvēku mākslas un pārdomas veidojumam. Tagad
Dievs grib izturēties žēlīgi pret tiem, kas līdz šim dzī-

vojuši nezināšanā, un uzaicina visus ļaudis atgriezties. Tāpēc,
ka viņš ir nolicis dienu, kurā tiesās pasauli taisnā tiesā;
un viņš uzdos to cilvēkam, kuru viņš noteicis un aplie-
cinājis visu priekšā, uzmodinādams to no mirušiem. * (Apd.
17, 24—31).

2. Ta laika kristīgos rakstos uzglabāti dažādi katē-

chumenu mācības paraugi.
Katēchumenu ticības mācības saturu redzam no šādām

ticības apliecībām:
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*Es ticu uz Dievu, Tēvu, visuvareno,
un uz Kristu Jēzu, viņa Dēlu vienpiedzimušo,

mūsu Kungu,
un uz Svētu Garu, svētu bāznīcu, miesas augšām-

celšanos.*

(Kāda sena ticības apliecība.)
*Es ticu uz Dievu Tēvu, visuvareno;

un uz Kristu Jēzu, viņa Dēlu vienpiedzimušo,
mūsu Kungu,

kas piedzimis no Svēta Gara un jaunavas Marijas,
Pontija Pilāta laikā krustā sists un aprakts,
trešā dienā augšām cēlies no mirušiem,

uzkāpis debesīs, sēdies pie Tēva labās rokas,
no kurienes nāks tiesāt dzīvus un mirušus;

un uz Svētu Garu, svētu baznīcu,

grēku piedošanu un miesas augšāmcelšanos.*

(Sena Romas draudzes ticības apliecība

ap 200 g. p. Kr.). 1

Mācība par pastaro tiesu tuvāki attēlota ša § sestā

punktā.

Tikumības mācības paraugs:
* Ceļi ir divi: viens dzīvības un otrs nāves ceļš, bet

daudz atšķirības ir abu ceļu starpā.
Dzīvības ceļš ir šis: Pirmkārt — mīli Dievu, kas tevi

radījis, otrkārt — savu tuvāku kā sevi pašu. Bet visu,
ko tu gribi, lai tas tev nenotiktu, to nedari arī tu otram.

Šinīs vārdos ir šāda mācība: Svētījiet tos, kas jos

nolād, un lūdziet par saviem ienaidniekiem, bet gavējiet

par saviem vajātājiem. Jo kas tā par labvēlību, ja jūs
mīlat tos ,kas mīlē jūs? Vai pāgāni nedara to pašu? Bet

jūs, mīliet tos, kas jūs ienīst, tad jums nebūs naidnieka.

Klausies, kas tev jādara, lai glābtu savu dvēseli. Vis-

pirms atturies no miesas juteklīgām kārībām. Ja kāds tev

dod sitienu pa labo vaigu, piegriez viņam arī otru un tu

būsi pilnīgs. Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, ej ar viņu
divas. Ja kāds paņem tavu uzvalku, dod viņam arī svārku.

Ja kāds ņem no tevis to, kas tev pieder, neprasi to at-

pakaļ, jo tu to ari nevari. Katram, kas tevi lūdz, dod un

neprasi atpakaļ. Jo Tēvs grib, lai visiem tiktu -dots no

paša žēlastības dāvanām. Svētlaimīgs ir, kas dod kā bauslis

prasa, viņš ir nenoziedzīgs. Vai tam, kas ņem! Jo ja
kāds vajadzības dēļ ņem, tad viņš ir nenoziedzīgs, bet ja
bez vajadzības, tad viņam būs par to jāatbild, kāpēc viņš

ņēmis un kādam nolūkam; viņš tiks apcietināts un iztau-
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jāts par to, ko viņš darījis, un viņš netiks no turienes

ārā, tiekams samaksās pēdējo kvadrantu 2
.

Bet arī šinī

lietā ir gan sacīts: „Lai svīst tava dāvana tavās rokās,
tiekams tu atzīsti, kam tu dosi."

Mācības otrs bauslis:

Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs

netikli, dzīvot, tev nebūs zagt, tev nebūs burt, tev nebūs

indes (ģiftis) gatavot, tev nebūs nokaut bērnu mātes miesās,
nedz nonāvēt jaunpiedzimušu, tev nebūs iekārot to, kas

tuvākam pieder. Tev nebūs nepatiesi zvērēt, tev nebūs

nepatiesu liecību dot, tev nebūs ļauni aprunāt, tev nebūs

ļaunu turēt prātā. Neesi divkosīgs domās un vārdos, jo
divkosība ir nāves cilpa. Lai tavs vārds nav nepatiess, nav

tukšs, bet tiek izpildīts ar darbu. Neesi ne mantrausis,

ne laupītājs, ne liekulis, ne ļaunprātis, ne augstprātis. Ne-

turi ļaunu nodomu pret savu tuvāko. Neienīsti nevienu

cilvēku, bet vienu māci atzīt viņa ļauno darbu, par otru

aizlūdz Dievu, trešo mīli vairāk nekā savu dzīvību.

Mans bērns, bēdz no visa ļauna un no visa, kas tam

līdzīgs. (Seko biedinājumi — sargāties no dusmām, no

iekāres, no zīlēšanas, no meliem, no kurnēšanas v. t. t.;

tad pamācība — cienīt Dieva vārda sludinātājus kā pašu

Kungu, taisni spriest tiesu, mācīt bērniem no jaunības

dievbijību v. t. t.)

Nedod savam vergam jeb verdzenei, kas cerē uz to

pašu Dievu, pavēles savā īgnumā, jo citādi tie var aiz-

mirst Dievu, kas stāv pār abiem. Jo viņš nenāk aicināt

(uz pestīšanu), skatīdamies uz vaigu, bet pie tiem, kurus

Gars ir sagatavojis. Bet jūs vergi, esiet padevīgi saviem

kungiem kā Dieva attēlam kautrībā un bijībā.
lenīsti katru liekulību un visu, kas Kungam nav pa-

tīkams. Neatmet nekādā ziņā Kunga baušļus, bet glabā
to, ko esi saņēmis, nepielikdams neko klāt un arī neat-

ņemdams nost. Draudzē izsūdzi savus pārkāpumus un ne-

stājies pie savas Dieva lūgšanas ar ļaunu sirdsapziņu. Tāds

ir dzīvības ceļš.

Bet nāves ceļš ir šis: pār visām lietām tas ir ļauns
un lāsta pilns: slepkavības, laulības pārkāpšanas, iekāres,
netiklības, zādzības, elku kalpības, buršanas v. t. t. Kaut

jūs, bērni, tiktu izrauti no visām tādām lietām.

Uzmanies, ka neviens tevi nenomaldina no šīs mācības

ceļa, mācīdams tevi iztikt bez Dieva. Jo ja tu vari panest
visu Kunga jūgu, tad tu būsi pilnīgs. Bet ja tu to nevari,
tad dari, ko vari. Bet no ēšanas noteikumiem nes to, ko
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vari ; tik no elkupuru gaļas 3 ļoti sargies, jo tā ir kal-

pošana nedzīviem dieviem. *

(Divpadsmit apustuļu mācība, 1—0).!

1 Šī ticības apliecība bij jāiemācās katram katēchun.enam
Romā un tad jāapliecina priekš kristības svinīgi visas draudzes
priekša. Citas draudzēs bij līdzīgas apliecības, kas atšķīrās no
Romas apliecības tikai ar atsevišķiem izteicieniem. No senās Ro-
mas ticības apliecības ir izcēlusies tā sauktā apustuļu ticības ap-
liecība, ko vēl tagad atrodam mūsu katķismā. Apustuļu ticības
apliecība bijusi lietošanā ap 400. gadu Dienvidusgallijā un vēlāk

pieņemta visā rietumbaznīcā.
* Kvadrants = 1/4 asa == nepilni divi santimi Latvijas naudā.
5 Elkupuru gaļu pāgāni bieži sagatavoja par mielastu. Da-

žādos elku svētkos pat visu tirgu pārdodamo gaļu apslacīja ar

svētu ūdeni, lai katrs mielasts iņājās, kur ēdīs šādu gaļu, taptu
par upura mielastu. Tādēļ kristiešiem bij grūti izsargāties no

elkupuru gaļas, sevišķi ja kāds apmeklēja pāgānu radus un

draugus viņu mājās.
* „Divpadsmit apustuļu mācība" (Didachē) ir kāds pirmkri-

stīgās rakstniecības piemineklis, laikam apm. no 100. g.

2. Kristība.

*1. Par kristību. Kristīšana (pagremdēšana) jāizdara
tā: Pēc tam, kad jūs visu to (iepriekšējo mācību) esat iz-

stāstījuši (katēchumeniem) priekšā, kristījiet Dieva Teva

un Dēla un Svētā Gara vārdā dzīvā (tekošā) ūdenī. Bet

ja tev nav ne viena, ne otra, uzlej uz galvu trīsreiz ūdeni

Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.

Priekš kristības kristītājs 5 lai gavē kopā ar kristījamo
un, ja iespējams, arī kādi citi. Bet kristījamam liec gavēt
iepriekš vienu jeb divas dienas. *

(Divpadsmit apustuļu mācība, 7.)

*2. Tagad attēlosim, kādā-kārtā mēs esam tapuši caur

Kristu par jauniem cilvēkiem, esam veltījuši sevi Dievam...

Visi, kas ļāvās pārliecināties un tic, ka mūsu mācības un

izteicieni ir patiesi un ir devuši solījumu, ka spēs sevi

pārvarēt un dzīvot saskaņā ar šīm mācībām, tiek pa-
mācīti lūgt Dievu un gavējot izlūgties no viņa visu savu

agrāko grēku piedošanu, pie kam mēs lūdzam Dievu un

gavējam līdz ar viņiem. Tad mēs vedam viņus uz kādu

vietu, kur ir ūdens, un viņi piedzīvo tur tādu atdzimšanu,
kādā arī mēs esam atdzimuši. Mazgāšanos ūdenī viņi tur

izdara Visutēva un Kunga Dieva vārdā...'1. Apustuļi mums

ir mācījuši izskaidrot šo parašu šādā kārtā. Tā kā mēs
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esam uzauguši ļaunās parašās un nelabās mācībās, tad

mums vajaga dabūt mūsu iepriekšējo grēku piedošanu.

Tādēļ par kristījamo, kas stāv ūdenī ūn apņēmies atdzimt

no jauna un nožēlojis savus pārkāpumus, tiek izrunāts

Visutēva un Kunga Dieva vārds, pie kam tas, kas ved

kristījamo mazgāšanā, lieto tikai vienīgo šo nosaukumu...

Šo mazgāšanos sauc par apgaismošanu, jo tie, kas to

dzīvo cauri, tiek apgaismoti savā sirds prātā.

Pēc mazgāšanās mēs vedam to, kas ieguvis ticību un

pienācis klāt, pie tiem, kurus mēs saucam par brāļiem,

turp, kur tie ir sapulcēti, lai visi kopā sirsnīgi lūgtu Dievu

ir par mums, ir par to, kas ieguvis apgaismošanu, un par

visiem citiem pasaulē... Kad esam pabeiguši lūgšanu, tad

apsveicam cits citu ar skūpstu. *

(Justina Apoloģija, ap 150. g., 61, 1 —13; 65, 1—2.)

*3. Taisīdamies iet klāt pie ūdens, bet ari drusku

agrāk, draudzē, mēs zem priekšnieka rokas svinīgi pazi-

ņojam, ka mēs atsakāmies velnam, viņa krāšņumam un

eņģeļiem 7. Pec tam mes trīs reizes tiekam pagremdēti,
atbildēdami vēl kaut ko vairāk, nekā Kungs evaņģēlijā ir

noteicis 8. Tad baudām saņemta piena un medus garšas
saskaņu, un no šīs dienas atturamies no ikdienas mazgā-
šanās visu nedēļu. *

(No Tertulliāna dc corona militis, ap 200. g.)

4. Kristīt mēdza Lieldienu naktī jeb Vasarsvētkos. Kri-

stījamie ieradās baltās drēbēs. Pēc atteikšanās no velna

(pagānisma) deva solījumu staigāt pa dzīvības un gaismas
ceļu un apliecināja ticību Dievam un Jēzum Kristum, vēlāk

arī Svētam Garam. No ūdens izkāpušo svētīja, rokas uz-

liekot.

0 Kristīt varēja pirmā laikā kurš katrs draudzes loceklis.
Vēlāk to izdarīja draudzes amata personas: biskaps, jeb viņa uz-

devumā, presbiters.
b „Divpadsmit apustuļu mācība" un Mt. 28, 19, min kristību

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā; bet Justins pazīst īsāku
kristības formulu. Jaunā Derība vairākkārt min kristību Jēzus
jeb Kunga Jēzus Kristus vārdā (1. Kor. 1, 13; Apd. 2, 38;
8, 16 utt.). '

' Velna eņģeļi — pāgānu dievības.
b Te minēta kristījamo apliecība un solījumi.



36

Vieta un

laiks

Dokumentu

ziņas par
dievkalpojumu

saturu

3. Dievkalpojuma sapulces.

1. Draudzes sapulces noturēja privātās mājās jeb īrētās

telpās. Tikai ap 200. gadu sāka celt īpašas sapulču va

jadzībām piemērotas telpas.
Galvenā sapulču diena bij kristīgā svētdiena, ko toreiz

sauca par Kunga dienu (dominica scil. dies). Par šīs die

nas izvēli kādā rakstā lasām: „Tādēļ mēs ar»ī turam ne

dēļas astoto (pirmo) dienu ar prieku, jo tanī dienā Jēzus
ir augšāmcēlies no mirušiem un, parādījies, uzkāpis dc

besīs." (Barnab. vēst.)
Tuvākas ziņas par šīm sapulcēm atrodamas dažādo

senkristīgos rakstos.

*2. Kad jūs sanākat kopā, tad katram ir kāda dziesma,

jeb pamācība, jeb atklājums, jeb mēle (valoda) 9, jeb iz

tulkojums. Bet viss lai notiek uztaisīšanas (ierosināšanas)
labā. Ja kāds runā mēlē (valodā), tad (lai iet) vai pa di-

viem vai, vislielākais, trim — un pēc kārtas, un viens

lai iztulko. Ja nav tulkotājs, tad lai (mēles runātājs) cieš

klusu; lai viņš runā pats sev un Dievam. Bet pravieši lai

runā divi jeb trīs un citi lai pārbauda (viņu atklājumus).
Bet ja citam, kas sēž, nāk atklājums, tad lai pirmais ap-

klust... Un praviešu gari padodas praviešiem, jo Dievs

nav nekārtības, bet miera Dievs — kā tas ir visās svētajo
draudzēs... Tā tad, mani brāļi, tiecieties pēc praviešu dā-

vanām un netraucējiet runāt mēlēs. Bet viss lai notiek

pieklājīgi un kārtīgi.* (1. Kor. 14, 26—40, īsin.).

*3. Es vispirms skubinu turēt lūgumus, Dieva lūg-

šanas, aizlūgšanas un pateicības par visiem cilvēkiem, par

ķēniņiem un par visiem priekšniekiem.*

(1. Timot. 2, 1. 2.)

*4. Dienā, ko sauc par Saules dienu, notiek sapulce,
kur visi, kas dzīvo pa pilsētām un uz laukiem, sanāk kopā
vienā noteiktā vietā. Tad lasa priekšā apustuļu atmiņas

(evaņģēlijus) jeb praviešu rakstus (Veco Derību), cik ilgi
laiks to atļauj. Tad lasītājam apstājoties, priekšnieks teic

runu, kurā skubina un uzaicina sekot šīm svētām mācībām.

Tad visi kopā pieceļamies kājās un sūtam (Dievam) lūg-
šanas.

Bagātie un tie, kas vēlas, dod katrs pēc savas pa-

tikas, ko viņš grib dot. Savāktās lietas noliek pie priekš-

nieka, un viņš palīdz bāreņiem un atraitnēm un tiem, kas

slimības vai cita iemesla dēļ cieš trūkumu, un tiem, kas

cietumā, un svešniekiem, kas uzturas kādu laiku (draudzē),
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vienkārši — visiem, kam trūkums, priekšnieks ir par gād-
nieku. Bet Saules dienā mēs visi sanākam kopā tādēļ, ka

tā ir pirmā diena, kurā Dievs pārvērta tumsu un vielu

un radīja pasauli, un Jēzus Kristus, musu pestītājs, tanī

pašā dienā ir uzcēlies no mirušiem. Jo dienā priekš sa-

bata tie sita viņu krustā un dienā pēc sabata, t. i. Saules

dienā, viņš parādījās saviem apustuļiem un mācekļiem un

mācīja viņiem to, ko mēs cēlām jums priekšā ievērībai. *

(Justina Apoloģija, 67, 3—7.)

9 Sk. § 4., 3. p. 4. gabalu, 10. piezīmi.

4. Mielasta sapulces un svētais vakar-

ēdiens.

*t. Sanākuši kopā Kungam veltītā Kunga dienā, lau-

žiet maizi un pateicieties, iepriekš izstīdzējuši savus pār-

kāpumus, lai jūsu zieds (upuris) būtu šķīsts. Bet katrs,
kam ir ķilda ar savu biedru, lai nenāk kopā ar jums, tiekams

tie izlīdzinājušies, lai jūsu zieds (upuris) netiktu sagānīts.*

(Divpadsmit apustuļu mācība, 14.)

*2. Kad nu jūs sanākat kopā, tad nav iespējams ēst

Kunga mielastu (coena Domini). Jo katrs mielastā pa-

steidzas paņemt savu pašu ēdienu un cits tad paliek ne-

ēdis, bet cits atkal ir pilns. Vai tad jums nav pašu mājas,
kur varat ēst un dzert? Jeb jūs nicināt Dieva draudzi un

apkaunojat trūcīgos?

Es esmu saņēmis no Kunga un esmu to atkal jums
mācībā pasniedzis, proti:

„Kungs Jēzus tanī naktī, kad viņš tika nodots,
ņēma maizi

un pateicies (Dievam), pārlauza to un teica:

Tā ir mana miesa, kas par jums (dota);
to darait man par piemiņu.

Tāpat arī kausu pēc mielasta,
teikdams:

šis kauss ir jauna derība manās asinīs (dibināta);
to' darait, cikkārt jūs dzerat, man par piemiņu."

Jo cikkārt jūs nu ēdat šo maizi un dzerat kausu, jūs
pasludināt Kunga nāvi, — tiekams viņš nāks. Tad ja nu

kāds necienīgi ēd maizi un dzer Kunga kausu, tas ir

noziedzies pret Kunga miesu un asinīm (Kungu pašu). Tā-
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dēļ lai katrs pats sevi pārbauda un tā lai ēd no maizes

un dzer no kausa...

Tad nu, mani brāļi, sanākdami uz mielastu, pagai-
diet viens otru. Ja kāds ir izsalcis, lai ēd mājās, lai jūsu

sapulce neatnes jums sodu. *

(1. Kor. 11, 20—34, īsin.)

*3. Svētības kauss, ko mēs svētījam, vai tas nav sa-

vienība (kopība) ar Kristus asinīm?

Maize, ko laužam, vai tā nav savienība ar Kristus

miesu?

Tādēļ, ka tā ir viena maize, mēs daudzie esam viena

miesa, jo visi mēs dabūjam savu daļu no vienas maize?, *

(1. Kor. 10, 16. 17.)

*4. Pēc tam brāļu priekšniekam atnes maizi un kausu

ar ūdeni un jauktu dzērienu. Viņš saņem to un sūta slavu

ūn godu visu lietu Tēvam Dēla un Svētā Gara vārdā un

vēl ilgi turpina pateicības lūgšanas upuri par to, ka viņš

turējis mūs par cienīgiem šīs dāvanas saņemt. Kad viņš
nobeidzis šīs lūgšanas un pateicības lūgšanas, visi ļaudis,
kas klāt, piebilst: „Amen". „Amen" nozīmē ebreju valodā

„lai notiek". Bet kad priekšnieks izteicis pateicības lūg-
šanu un visi ļaudis atbildējuši Amen, tad diakoni, kā mēs

viņus saucam, pasniedz katram no klātesošiem, lai viņš
baudītu svētīto maizi un vīnu un Ūdeni; un aiznes arī tiem,
kas nav klāt.

Ari šo barību sauc pie mums par eucharistiju lo. Pie

tās piedalīties nav atļauts nevienam citam, kā tiem, kas

tic mūsu mācības patiesībai un kas ir nomazgāts mazgā-

šanā par grēku piedošanu un uz atdzimšanu un kas tā

dzīvo, kā Kristus ir atstājis savā mācībā. Jo mēs nesa-

ņemam to kā allažīgu maizi un kā allažīgu dzērienu. Bet

kā Jēzus Kristus, mūsu pestītājs, ir caur Dieva Vārdu

tapis par miesu un mūsu pestīšanas dēļ ir dabūjis ir miesu,
ir asinis, tā mēs esam mācīti, ka arī barība, kas iesvētīta

ar viņa paša noteiktiem lūgšanas vārdiem un kas pār-
vērsdamas baro mūsu asinis un miesu, ir tā paša, par

miesu tapušā Jēzus miesa un asinis. *

(Justina Apoloģija, 65, 3—5; 66, 1—2.)

*5. Par eucharistiju 10 (svēto vakariņu) sakiet pateicību
šādiem vārdiem.

Vispirms par kausu: „Mēs tev pateicamies, mūsu Tēvs,

par tava kalpa Dāvida svēto vīnkoku, ko tu mums esi zi-

nāmu darījis caur savu kalpu Jēzu. Tev lai gods mū-

ž ī g i/
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Tālāk par lauzto maizi: „Mēs pateicamies tev, mūsu

Tēvs, par dzīvību un atziņu, ko tu mums esi zināmu darījis
caur tavu kalpu Jēzu. Tev lai gods mūžīgi. Kā šī

lauzta maize bij izkaisīta pa kalnu virsu un, savākta kopā,

tapa par vienu (gabalu), tā lai tiek savākta kopā tava

draudze no zemes galiem tavā valstībā. Jo tev pieder

gods un spēks caur Jēzu Kristu mūžīgi."
Lai neviens cits nedabū ēst un dzert jūsu eucharistiju,

kā tikai tie, kas ir kristīti Kunga vārdā. Jo šinī ziņā Kungs
ir teicis: „Nedodiet svētumu suņiem!"

Pēc tam, kad jūs esat paēduši, sakiet pateicību šādiem

vārdiem: „Mēs tev pateicamies, svētais Tēvs, par tavu

svēto vārdu, kam tu esi mājas vietu sagatavojis mūsu

sirdīs, un par atziņu un ticību un nemirstību, ko tu mums

esi zināmu darījis caur savu kalpu Jēzu. Tev lai gods

mūžīgi! Tu, visuvarenais valdnieks, esi visu radījis sava

vārda dēļ, esi devis cilvēkiem ēdienu un dzērienu baudī-

šanai, lai viņi tev pateiktos, bet mūs esi apveltījis ar garīgu
ēdienu un dzērienu un mūžīgu dzīvību caur savu kalpu.
Tev lai gods mūžīgi! Piemini, Kungs, savu draudzi

un izglāb to no visa ļauna un dari to pilnīgu tavā mīlestībā

un savāci to svētotu kopā „no četriem vējiem" savā val-

stībā, ko tu tai esi sataisījis. Jo tev pieder spēks
un gods mūžīgi.

(Vairāku himnu sākuma vārdi:) ~Lai nāk žēlastība, lai

iet bojā šī pasaule..." „H6sannā Dāvīda Dievam..." „Kas
svēts, lai nāk šurp; kas nav, lai atgriežas..." „Mārānathā"

(„Kungs ir atnācis" jeb: „Kungs, nāc!") n
.

Amen.

Bet praviešiem atļaujiet pateikties, cik viņi grib. *

(„Divpadsmit apustuļu mācība", 10 un 11.)

6. Ziņas par draudzes sapulcēm otra gadsimtenī at-

rodamas vel arī Plīnija vēstulē Trajānam, 7 (sk. tālāk

7- §, 1).
Draudzēm pieaugot, mielastu sapulcēm nebij vairs tā

nozīme, kas agrāk. Nevarēja jau vairs sanākt kopā visa
draudze. Mielastu sapulces, laikam, arī tika visvairāk va-

jātas, jo tās bij slēgtas un tur nedrīkstēja neviens no ārienes

piedalīties. Arī katēchumenus tur nepielaida. Tādēļ agapes
vēlāk pārvērtās par šaurāku pulciņu kopmielastiem.

Eucharistija jau otrā gadsimteņa otrā pusē tika atdalīta

no mielasta sapulces un pievienota dievkalpojumam. Ap
200. g. draudzei jau ir viens dievkalpojums, kas sadalās

divās daļās. Pirmā daļa ir atklāta, pieejama tiklab katē-

chumeniem un grēku nožēlotajiem, kā arī pagāniem. Tās
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saturs: sv. rakstu lasīšana, sprediķis, himnas. Otra daļa
ir slēgta, tikai kristītie un pilntiesīgie draudzes locekļi

var palik* klāt. Te noturēja vispārējo baznīcas lūgšanu

un eucharistiju, kas tika saistīta arvien vairāk ar sarežģītu

liturģisku ceremoniālu.

10 Eucharistija (= pateicība, pateicības lūgšana) bij vēlāk vi-

sas svētvakarēdiena ceremonijas kopnosaukums.
11 Maranatha = aramiešu izteiciens, atrodams grieķu valodā

sarakstītā Jaunā Derībā un arī „Divpadsmit apustuļu mācībā"

šinī vietā. Sis izteiciens norāda uz pastaro tiesu. Apvienošanās
ar Kristu svētā vakariņā noder kā viņa pastarās atnākšanas ķīla.

5. Draudzes tikums.

1. Savā dzīvē kristīgās draudzes centās visā nopietnībā
un stingrībā izpildīt Jēzus mācības (skat. piem. kaln-

sprediķi). Sludinātāji, mācītāji un skolotāji atgādināja sa-

pulcēs ļaudīm viņu pienākumus. Dažādi raksti liecina, cik

svētu turēja kristīgo darba un mīlestības tikumu, piem.
2. tesaloniķiešu vēstule 3, 6—12; efesiešu vēstule 4, 17—

6, Q, divpadsmit apustuļu mācība I—6.1 —6. (Sk. augšā.)

Tuvāku mīlestības piemēri:

*2. Katru, kas nāk Kunga vārdā, būs uzņemt. Bet

tad pārbaudiet viņu un jūs to pazīsit. Jums 'taču vajaga
zināt pa labi un pa kreisi. Ja pienācējs ir ceļinieks, tad

pabalstiet viņu, cik jūs varat. Bet viņš var palikt pie jums
tikai 2 jeb 3 dienas, ja vajadzīgs. Ja viņš grib pie jums

apmesties, varbūt kā amatnieks, tad lai viņš strādā un ēd

savu maizi. Bet ja viņš neprot amatu, tad gādājiet pēc
sava prāts, lai kristietis nedzīvo ar jums kopā bez darba.

Bet ja viņš negrib sekot, tad lai viņš iet Kristus vārdā

übagot. No tādiem sargaities!*
(„Divpadsmit apustuļu mācība", 12.)

*3. Kad kristieši redz svešinieku, viņi ved to pajumtē
un priecājas par to kā par īstu brāli, jo viņi nesaucas par

brāļiem pēc miesas, bet pēc dvēseles. Bet kad kāds no

viņu nabagiem šķiras no pasaules un kāds no viņiem to

redz, tad viņš samērā ar saviem spēkiem rūpējas par viņa
apbedīšanu. Un kad viņi dabū dzirdēt, ka kāds no tiem

ir apcietināts, vai tiek spaidīts viņu Kristus vārda dēļ, tad

viņi visi rūpējas par viņa vajadzībām; un ja ir iespējams
to atsvabināt, tad viņi atsvabina to ar izpirkuma maksu.
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Un ja kāds viņu starpā ir nabags jeb trūcīgs un viņiem

nav lieku līdzekļu, tad viņi gavē divas jeb trīs dienas, lai

viņi varētu (palīdzēt) nabagiem apmierināt viņu barības

prasības. Atraitni viņi neaizmirst, bāreni viņi pasargā no

tā, kas dara viņam pāri. *

(Aristeida Apoloģija, 15, 7—9.)

*4. Mēs zinām, ka daudzi mUsu starpā ir brīvprātīgi
devušies gūstā, lai varētu citus atpirkt. Daudzi ir pārdevu-
šies verdzībā un ir ar iegūto maksu citus pabarojuši. *

(1. Klementa vēstule, 55, 2.)

*5. Pie mums jūs varētu atrast neizglītotus ļaudis,
amatniekus un vecas māmiņas, kas varbūt gan nevarētu

izteikt vārdos mācības derīgumu, bet pierāda darbos savu

principu derīgumu. Jo netik vien vārdus viņi patur at-

miņā, bet dara labus darbus: kad viņus sit, tie nesit at-

pakaļ; kad viņus izlaupa, viņi neiet pie tiesas; kas lūdz,
tam viņi dod un tuvāku viņi mīl kā sevi pašu. *

(Atēnagora lūgumraksts, 11.)

*6. Tagad tēlošu kristiešu partijas dzīvi un darbību...

Mēs esam miesa, ko tur kopā ticības apziņa, parašu vienība

un cerības saites. Mēs sanākam kopā un sapulcējamies,
lai lūgdami aplenktu Dievu ar savām lūgšanām. Tāda

varmācība Dievam ir patīkama. Mēs lūdzam Dievu arī

par ķeizariem, par viņu palīgiem un varas nesējiem, par

pasaules stāvokli, par valsts mieru un pasaules gala at-

bīdīšanu. Mēs sapulcējamies, lai atcerētos dievišķos rak-

stus, kad laika apstākļi mūs nopietni skubina biedināt un

atgādināt. Droši mēs barojam savu ticību svētiem vār-

diem, uzmundrinām savu cerību, stiprinām savu paļāvību
un ievedām ciešas parašas, likdami pie sirds Kristus baušļus.
Tur notiek ari pamudinājumi, nosodījumi un dievišķa smā-

dēšana. Jo tiesa tiek spriesta ar lielu svaru, jo mēs ap-
zināmies it kā Dieva priekšā stāvam. Un tā ir visno-

pietnākais iepriekšējais paraugs nākošai pastarai tiesai, ja
kāds tā ir noziedzies, ka viņš tiek izslēgts no kopības lūg-
šanā, sapulcē un katrā svētā satiksmē...

Mērenu iemaksu katrs ieliek (kopkasē) noteiktā mē-

neša dienā, jeb kad viņš vēlas, un ja viņš vispār vēlas un

spēj. Jo neviens netiek spiests, bet katrs labprātīgi pienes.
Tie ir it kā svētbijības noguldījumi, jo no tiem netiek

samaksāti izdevumi par goda mielastiem, iedzeršanām jeb
riebīgām plītēšanām, bet tiek dota nauda trūcīgo uzturai un

apbedīšanai, nabagiem bāriem zēniem un meitenēm, sirm-

galvjiem, kas saistīti pie mājas, tāpat cietušiem, kuģim bojā
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Tikumiska

stmgriba

ejot, un tādiem, kam jāstrādā kalnraktuvēs jeb kas iz-

sūtīti trimdā uz salām jeb smok cietumos 12
,

cik tāl tie

pieder pie Dieva tautas (kristīgās draudzes); tie ir savu

ticības biedru apgādājamie. Bet taisni tāda mīlestības dar-

bība it sevišķi iededzina mums zīmi dažu cilvēku acīs.

~Skat," tie saka, „kā tie mīl cits citu un kā tie gatavi
cits par citu mirt..."

Mūsu mielasts rāda jau ar savu vārdu, ko tas nozīme:

mēs saucam to ar grieķu vārdu: mīlestība — agape...

Visiem, arī nabagiem mēs palīdzam ar šo atspirdzinājumu...
Tā kā mielasta'svinēšanas iemesls ir cēls, tad jūs varat no-

teikt arī svinības tālāko gaitu... Mēs neejam agrāk pie

galda, kamēr neesam atspirdzinājušies ar Dieva lūgšanu.
Ēd tik daudz, cik izsalkušam vajadzīgs; dzer tik daudz, cik

pieklājīgam cilvēkam ir labi... Kad rokas nomazgātas un

sveces aizdegtas, tad katru atsevišķu (dalībnieku) uzaicina

sludināt Dieva slavu no svētiem rakstiem jeb pēc paša
spēkiem. Tāpat lūgšana noslēdz mielastu. Tad dalībnieki

šķiras, lai tāpat koptu stingras parašas un tikumus, jo
netik vien barība ir baudīta, bet uzņemta arī *

(Tertulliāna aizstāvēšanas raksts, 39.)

*7. Jūsu gavēņiem nebūs notikt vienā reizē ar liekuļu

(jūdu) gavēņiem. Viņi gavē pirmdienās un ceturtdienās,
bet jūs gavējiet trešdienās un piektdienās. *

(„Divpadsmit apustuļu mācība", 8, 1.)

*8. Jūs neprotat gavēt Kungam; nelietderīgais gavēnis,
ko jūs viņam turat, nav arī nekāds īsts gavēnis...

Dievs negrib šādu veltīgu gavēni, jo kas tā gavē, tas

vēl nekādu taisnības darbu nav darījis Dieva priekšā. Turi

labāk Dievam šādu gavēni: Nedari nekā ļaunā sava dzīvē

un kalpo Kungam ar skaidru sirdi. Turi viņa baušļus un

staigā pēc viņa noteikumiem, neļauj celties savā sirdī ļau-
nai kairei, bet tici Dievam, ka ja tu to dari, viņu bīsties

un atturies no katra ļauna darba, tad tu slavēsi Dievu.

Dari tā: ...baudi tanī dienā, kad tu gavē, tikai maizi

un ūdeni un pēc ēdienu vērtības, ko tu gribējis ēst, ap-

rēķini sev naudas summas lielumu, ko tu katru dienu

taisījies izdot, un dod to kādai atraitnei, kādam bāreņam

jeb "kādam nabagam. *

(No Hennas grām. — līdzības V 1, 3.)

9. Draudzes disciplina bij ļoti stingra. Vieglākos pār-

k Umuspā gan me(ļza piedot, kad tie bij izsūdzēti draudzes

sapulcē. (Sk. augšā 4. punkta 1. gabalu. Divpadsmit apu-

stuļu māciba, 14.) Bet ja kāds bij izdarījis pēc kristības
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Pastarā tiesa
un jaunais

laikmets

rupjākus noziegumus (slepkavību, laulības pārkāpšanu, at-

krišanu no draudzes), tad tādu izslēdza no draudzes. Drau-

dzes locekļi saucās par svētiem un tādēļ negribēja ciest

savā vidū grēciniekus. Draudzei vajadzēja būt kā šķīstai

nevainīgai līgavai, kas kuru katru brīdi gatava saņemt

savu debesu līgavaini — Kristu. Tuvā pastarā gala gaidas

uzturēja neatlaidīgu tikumisku stingrību.
Daži kristieši tā sajūsminājās par pastarām izredzēm,

ka sāka niecināt dabiskās dzīves prasības un vajadzības.

Jau Pāvila vēstulēs atrodam šādas pamācības.
*Es gribētu, lai visi būtu kā es (neprecēti). Bet katram

ir sava dāvana no Dieva, vienam šā, otram tā. Bet nepre-
cētiem un atraitnēm es saku, ka viņi dara labi, ja paliek
kā es.* (1. Kor. 7, 7—8.)

* Vienam viņa ticība atļauj ēst visu, vājais turpretim
ēd tikai stādu barību... Labi ir neēst gaļu un nedzert vīnu,

nedz arī ko citu, kas tavam brālim ir par piedauzību. *

(Rom. 14, 2.)

155 Spaidu darbus kalnraktuvēs, trimdu un cietumu piesprieda
par piederību pie kristīgās draudzes. Sk. tāļāk §7.

6. Pastaras gaidas un aizmūža cerības.

*1. Es redzēju lielu baltu troni un to, kas uz tā sēž,
kura vaiga priekšā atkāpās zeme un debesis un neatrada

vairs nekur sev vietas.

Un es redzēju mirušos, lielus un mazus, stāvam troņa
priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Un kāda cita grāmata
tika atvērta, proti: dzīvības grāmata. Un mirušie tika tie-

sāti, pamatojoties uz ierakstiem grāmatās, pēc viņu darbiem.

Un jūra atdeva mirušos, kas bij viņā, un Nāve un Pazeme 13

atdeva mirušos, kas bij viņu varā, un katrs tika tiesāts pēc
saviem darbiem. Un Nāve un Pazeme tika iemestas uguns

zaņķī; tā ir otrā nāve — uguns zaņķis. Un ja kāds netika

atrasts ierakstīts dzīvības grāmatā, tad viņš tika iemests

uguns zaņķī.

Tad es redzēju jaunu debesi un jaunu zemi, jo pirmā
debess un pirmā zeme bij pazudušas, un jūra nav vairs.

Un svēto pilsētu Jerūzālemi, jaunā veidā, es redzēju
nonākam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas

izgreznota savam vīram. Un es dzirdēju varenu balsi no

troņa sakām: „Lūk, Dieva mājoklis — pie cilvēkiem, un

viņš mājos pie tiem, un tie būs viņa tautas un pats Dievs
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Augšāmcelša

nās cerība

bus pie tiem. Tad viņš nožāvēs katru asaru no viņu acīm,

un nāve nebūs vairs, ne bēdas, ne sāpes, ne raizes nebūs

vairs... un nekāds lāsts nebūs vairs."

Un Dieva un Jēra 14 tronis bus tur iekšā, un viņa kalpi

kalpos viņam un skatīs viņa vaigu, un viņa vārds bus

uz viņu pierēm. Un nakts nebūs vairs, un tiem nevajaga
ne lampas, ne saules gaismas, jo Kungs Dievs spīdēs pār

tiem. Un viņi kalpos mūžu mūžos. *

(Jāņa parād. gr. 20, 11—15; 21, I—4;

22, 3-5.)

w Nāve un Hādies (pazeme, pazemes vaMinieks grieķu mito-

loģijā) tēloti kā personificētas būtnes.
11 Jērs — Kristus apzīmējums Jāņa parādīšanas grāmatā.

*2. Tagad Kristus ir uzmodināts no mirušiem, pir-
mais no aizmigušiem. Jo pēc tam, kad caur cilvēku nāve

(ir nākusi, nāk) arī caur cilvēku augšāmcelšanās no miru-

šiem. Jo kā Adāma personā visi mirst, tāpat ari Kristus

personā visi tiks atdzīvināti. Bet ikviens savā kārtā. Pir-

mais ir (uzmodināts) Kristus, tad (tiks uzmodināti) tie, kas

Kristum pieder, viņam atnākot (pastaros), pēc tam (būs)
gals, kad viņš nodos valdību Dievam un Tēvam, pēc tam,
kad būs iznīcinājis katru (citu) valdību, varu un spēku.

Jo viņam jāvalda, tiekams viņš noliek visus naidniekus

apakš viņa kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiek iznīcināta

nāve, jo (ir teikts, ka) visu viņš ir pakārtojis apakš viņa

kājām. Bet ja saka, ka viss ir pakārtots (viņam), tad,

protams, izņemot to, kas viņam visu ir pakārtojis. Bet kad

būs pakārtots viņam viss, tad arī pats Dēls stāsies apakš

tā, kas ir viņam pakārtojis visu, lai Dievs būtu viss iekš

visa. (1. Korint. 15, 20—28.)

Bet ja nu kāds teiks: kā mirušie ceļas augšā? kādā

miesā viņi nāk? Tu nesapraša: ko tu sēj, tas netiek at-

dzīvināts, ja nenomirst; un ko tu sēj, tas nav nākošais (la-
bības auga) ķermenis, bet kails (labības) grauds, vai nu

kviešu, vai kādas citas labības sugas. Bet Dievs dod tam

ķermeni, kā viņš to gribējis, un katrai sēklas sugai īpašu

ķermeni. Ne katra miesa ir tā pati miesa: cita ir cilvēka

miesa, bet cita — lopu miesa, bet cita — putnu miesa,
bet cita — zivju miesa. Un ir debesu ķermeņi, un ir zemes

ķermeņi, bet citāds ir debesu ķermeņu spožums un citāds

atkal zemes ķermeņu spožums. Cits ir saules spožums, un

cits ir mēness spožums, un cits ir zvaigžņu spožums;

proti, (viena) zvaigzne atšķiras no (otras) zvaigznes spo-

žuma ziņā.
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Mūžības

ieskaņas

Dusas vietas

Tāpat ir arī mirušo augšāmcelšanas:

Sēts tiek iznīcībā, augšā ceļas neiznīcībā,
sēts tiek negodā, augšā ceļas godībā,
sēts tiek vājībā, augšā ceļas spēkā,
sēta tiek dabīga miesa, augšā ceļas garīga miesa.

Ja ir dabiska miesa, tad ir ari garīga miesa... Un

kā mēs esam nesuši zemes cilvēka attēlu, tā mēs arī nesīsim

debesu cilvēka attēlu. Bet to es saku, brāļi:

miesa un asinis Dieva valstību iemantot nevar,
nedz arī iznīkstošais manto neiznīcību.

Redz, es jums saku noslēpumu: Visi mēs neaizmigsim,
bet visi mēs tiksim pārvērsti — vienā brīdī, acumirkli,
pēdējai bazūnei atskanot. Proti: bazūne atskanēs un mi-

rušie celsies augšā neiznīcīgi, bet mēs (dzīvie) tiksim pār-
vērsti. Jo vajadzīgs Šim iznīcīgam apvilkt neiznīcību un

šim mirstīgam apvilkt nemirstību. Bet kad šis iznīcīgais

apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad

piepildīsies vārdi, kas rakstīti (svētos rakstos):

Nāve ir aprīta uzvarā!

Kur ir, nāve, tava uzvara?

Kur ir, nāve, tavs dzelons?...

Bet paldies Dievam, kas mums dod uzvaru

caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Tā tad, mani mīļie brāļi, esiet pastāvīgi, nesatricināmi,
vienmēr bagāti Kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūliņš iekš

Kunga nav veltīgs.* (1. Kor. 15, 35—58.)

*3. Katrā laikā viņi pateicas Dievam par ēdienu un

dzērienu un citiem labumiem. Ja kāds taisnais šķiras no

pasaules, viņi priecājas un pateicas Dievam un pavada
viņa miesu, it kā viņš pārietu dzīvot no vienas vietas uz

otru. Ja kādam no viņiem piedzimst bērns, tad viņi slavē

Dievu; bet ja tas bērna gados mirst, tad viņi ļoti slavē
Dievu par to, ka viņš tam licis iet caur pasauli bez grēka. *

(Aristeida Apoloģija, 15.)

.

4
.*

v
.^" Un romieši savus mirušos sadedzināja. Bet

kristieši, tāpat kā jūdi, apraka tos zemē. Kur zemes sa-

stāvs to atļāva, tur iztaisīja plašas apakšzemes kapenes,
sākumā privātas — atsevišķām ģimenēm, rietumos vēlāk

slēgtas kopīgi pārvaldītas draudžu kapenes. Toreiz tās
sauca par „dusas vietām" (koimētērijām, cimitērijām), tagad
apzīmē ar vārdu katakombas. Sevišķi daudz katakombu
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Romas apkārtne, kur visu eju kopgarumu skaita pari. par
1000 km.

3.

zīm.

Eja

Pamfila

katakombā
Romā.

Abās

pusēs

aizmūrētas

neaizkārtas
kapu

vietas.

4.

zīm.

Pāvestu
kapu

istabiņa

(tagadējā
veidā)

Kalliksta

katakombā
Romā.

Kapu

plāksnes

sadauzītas.
Augšā

gaismas
aile.
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Katakombu ejas apakš zemes izcirstas pat vairākos stā-

vos. Svaigu gaismu un mazliet gaismas ievada stāvus uz

augšu izcirstas ailes. Šauro eju malās izkalti vairākās rin-

dās, viena virs otras, iedobumi plauktu veidā. Tur ieliek

miroņus, dodot līdz dažādus priekšmetus, un tad dobumu

aiztaisa ar īpašu plānu akmens jeb māla plāksni, aiz-

mūrējot visas šķirbas. Uz plāksnes uzrakstīja mirušā vārdu

un citas ziņas. Pielika arī dažādus novēlējumus un ie-

priecinājumus.

5. zīm. Kapa plāksne ar uzrakstu Pamfila katakombā.

Teksts latiņu valodā: FL PRIMA AURELI SEMNI AMEVANIA. DOM REFR SPIR
TUUM MICCIRITA KARA. Otrā rindā saīsinājums lasāms: dominus refrigeret spiri-

tum tuum (Kungs atspirdzinās tavu garu).

Katakombu uzrakstu paraugi:
* Vecāki vissaldajam bērnam. — Še dus N.N. — Še

dus mierā N.N. —- Vislaimīgākā še nolikta. — N.N. mierā.

N.N. miers ar tevi. — Mierā N.N. gars. — N.N. saldā

dvēsele Kunga mierā. — lekš Dieva. — lekš Kunga. —

Tu dzīvosi iekš Dieva. — Tu dzīvosi mūžīgi. — Tu dzīvo.

— Aizgājis pie Dieva. — Kārodams Dievu redzēt, redz. —

Uzņemts Kunga gaismā. — Dievs atspirdzinās tavu garu.
— Tavs gars ir atspirdzinājumā. — Uzņemts pie svētajiem
gariem augšāmcelšanas cerībā. — Viņš ticēja uz vienu

Dievu. *
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Pie ejām izcirstas vietām arī nelielas istabiņas, vai nu

veselai ģimenei kopā, vai kādiem ievērojamākiem miru-

šiem: asinslieciniekiem, garīdzniekiem v. t. t. Visslavenākā

ir pāvestu kapu istabiņa (krvpta) Kaliksta katakombā —

4,5 m. X 3,5 m. plaša ar 12 plauktu kapiem, uz kuriem

atrasti 9 Romas biskapu vārdi no 3. gs. Ceturtā gad-

simteņa beigās šo istabiņu izklāja marmora plāksnēm ar

cildinošām dzejām. Bet vēlāk plāksnes sadauzītas un kapu
atliekas izlaupītas. — Istabiņās apbedīšanas dobumus tai-

sīja parasti ar lokveidīgu velvi (arkosolijus). Kad citur

vairs nebij vietas, mirušos sāka apbedīt arī eju grīdā.
Dažās istabiņās nostādīja arī īpašus akmens sarkofagus,
kuru sienas izrotāja ciļņu tēliem. Šādus sarkofagus uzstā-

dīja arī baznīcās un īpašās kapličās.

6. zīm. Istabiņa Domitillas katakombā Romā.

Trīs Izlaupīti arkosoliju kapi un daudz citu. Uz sienas pa labi Erotaun Psīches scēna.

Mirušos pieminot, piem. gadskārtējās nāves dienās, pie-

derīgie un draugi noturēja pie viņu kapiem īpašus mielastus.

Dažās katakombās iekārtotas pat sevišķas mielasta telpas.
Pie asinsliecinieku kapiem cēla altārus un turēja dievkal-

pojumus. Ceturtā gadsimtenī ceļ katakombu vietās pat

veselas baznīcas, tā ka viņu altāra vietā nāk kāda ievēro-
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sākumi

jama asinsliecinieka kaps. Vēlāk šādu asinsliecinieku at-

liekas pārnesa pat uz citurieni.

Kapu vietas katakombās izcirta un izgreznoja īpaši amat-

nieki (fossores = racēji). — Cienība pret aizgājušiem

ierosināja kristīgās mākslas sākumus.

7. Draudzes pārvalde.

1. Draudzes locekļiem visiem bij vienādas tiesības. Ne-

vienai tautībai, nevienai šķirai, ne kārtai nebij nekādas

garīgas priekšrocības. Sākumā nebij arī nekādu sevišķu

algotu priekšniecības amatu. Dažādus pienākumus un dar-

bus draudzes labā varēja uzņemties kurš katrs, kam bij
draudzes uzticība. Un tā tas bija arī ar priekšnieka pie-
nākumiem.

Bet draudzēm augot, vairojās arī pārvaldes pienākumi.
Te vajadzēja sagādāt un sakārtot telpas draudzes sapulcēm,
te uzraudzīt kārtību. Te vajadzēja pārvaldīt draudzes mantu,
pārzināt nabagu apgādību un uzturēt sakarus ar citām

draudzēm. Šie uzdevumi dabiski nāca rokās draudzes pir-
miem locekļiem, vai tādiem, kas ar savu stāvokli un rak-

sturu pelnīja īpašu cienību. Viņus tad sauca par episkopiem

(uzraugiem) jeb presbiteriem (vecākiem). Bet bij arī da-

žādi mazāk atbildīgi darbi, piem. dāvanu savākšana, apkal-
pošana pie draudzes mielastiem, slimnieku apmeklēšana
v. t. 1. Šo darbu darītājus sauca par diakoniem (kalpo-
tājiem) un diakonisēm (kalpotājām).

īpaši uzdevumi bij izplatīt kristīgo mācību pāgānos,
mācīt katēchumenus, sludināt, runāt un Dievu lūgt draudžu

sapulcēs. Bet arī par apustuli (evaņģēlistu), skolotāju, mā-

cītāju un sludinātāju varēja būt katrs draudzes loceklis,
kam bij vajadzīgās dāvanas un griba. Pats svētais gars

bij tas, kas izdalīja savas dāvanas, un ar tām apbalvotie
pneumatiķi (garīgie) jeb charismatiķi (apdāvinātie) bij ļoti
iecienīti draudzēs. Sevišķi augstu cienīja pneumatiķi, kas

bij dabūjis dāvanas un laimi apliecināt savu ticību ar cie-

šanām un asinīm (martvr, confessor).
Visas draudzes uzticības personas bij atbildīgas drau-

dzes priekšā. Draudze varēja viņas pārbaudīt un tiesāt.

Un daudzreiz arī, liekas, pati draudze uzticēja vienam otram
kādu amatu, ievēlējot viņu ar roku pacelšanu.

Dažādam draudzēm bij pa daļai arī dažādas vajadzības.
Tādēļ amatu darbība droši vien nebūs sākusies visās vietās
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Kiēriķi un laji

vienādi. Uzskati par amatu sākumiem ir tikai lēzējumi. Bet

otrā gadu simteņa laikā notiek dažādas pārgrozības amatu

iekārtā un nodibinās viscaur vienāda kārtība.

2. Sadursmēs ar pagāniem un cīņās ar dažādām malc

mācībām pašā draudzē bij liela nozīme stingrai apvienota
vadībai. Tā iznāca, ka katrā draudzē visa vara nostiprināja
viena priekšnieka rokās, kas pārzināja pārvaldi un saim

niecību, sprieda tiesu, noteica pareizo mācību un vadi

dievkalpojumus un citas ceremonijas. Šo monarchisko drau

dzes galvu sauca par episkopu (biskapu). Tā kā visi viena

pilsētas kristieši skaitījās pie vienas draudzes, tad katra

pilsētai bija arī tikai viens biskaps. Laucinieku pulciņi pie
derēja pie tuvākās pilsētas biskapa draudzes. — Biskap
nozīme sevišķi pieauga, kad nodibinājās pārliecība, k

biskapi savu varu mantojuši tieši no apustuļiem (apustulisk
sukcesija). Biskapa rokās bija arī tiesība atraisīt no grē

kiem („debesu valstības atslēgas", sk. Mt. 16, 19).
Biskapa uzdevumā rīkojās dievkalpojumos un dažādo

mācības pienākumos vairāki presbiteri. Tieši biskapa palīgi
dievkalpojumā un saimniecībā bij diakoni.

Biskapu, presbiterus un diakonus sauca vēlāk par aug-
stākiem garīdzniekiem. Zemākie garīdznieki bij — apakš-
diakoni (subdiakoni), priekšā lasītāji, psalmu dziedātāji,
durvju sargi un biskapu pavadoņi (akolūti).

Provinču galvas pilsētu biskapus sauca par metropolītiem;
viņiem bij virsbiskapu (archiepiskopu) tiesības. Tanīs pil-

sētās, kur bij darbojušies kādreiz apustuļi, biskapus sauca

par patriarchiem. Patriarcha tituli 5. gs. dabūja pieci biskapi
— Antiochijas, Aleksandrijas, Romas, Jerūzālemes un Kon-

stantinopoles.
Šādu vairāk pakāpenisku garīgu amatu sistēmu sauc

par hierarchiju. Augstākās pakāpes varēja sasniegt tikai

tas, kas iepriekš bij izgājis cauri zemākām pakāpēm. Uz-

ņemšana garīdzniecībā un pāreja no zemākās pakāpes aug-
stākā bij saistīta ar zināmiem noteikumiem. lesvētīšanu

amatā izdarīja biskaps, roku uzliekot. Mēdza parasti skaitīt

pavisam 7 garīga amata pakāpes.

Pneumatiķi palika ārpus hierarchijas. Ar laiku viņu
darbība pavisam izbeidzās; viņu mācības un sludināšanas

pienākumi pārgāja pilnīgi uz pārvaldes amatpersonām.

3. Līdz ar hierarchijas attīstības sākumiem nāca arī

pārgrozības garīga amata novērtējumā un tiesiskā stāvoklī.

Garīdzniekus sāka uzskatīt par īpašu garīgu kārtu, kuras

darbība nepieciešama draudzes locekļiem, lai tie varētu
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iegūt pestīšanu. Garīdznieki tapa par starpiniekiem starp
Dievu un draudzes locekļiem. Viņi uzņēma draudzē un

izslēdza no tās. Viņi bij priesteri, kas upurēja eucharistijā
Dievam īpašu upuri draudzes vārdā, viņi bij Dieva gara

apveltīti vadoņi un nepieciešami palīgi ļaudīm viņu pestī-
šanas gaitā.

Garīdzniekus sāka jau otrā gadsimtenī saukt par klēru,

klēriķiem un vienkāršos draudzes locekļus par lajiem ls
.

Garīdznieku darbs tapa par atalgojamu baznīcas amatu.

Piederība pie baznīcas draudzes un ar to saistītā prie-
steru starpniecības izmantošana un baznīcas svētības ie-

gūšana likās vienīgā iespēja, lai varētu iegūt un nodrošināt

pestīšanu un svētlaimibu. Cipriāna rakstos (ap 250. g.)
lasām: „Pestīšana nav ārpus baznīcas" un „Dievs nevar

būt Tēvs tam, kam baznīca nav māte". Tā baznīca bij

tapusi ļaužu acīs par vienīgo svētu darošo pestīšanas ie-

stādi.

Tagad nebij vairs vietā rupju grēcinieku izslēgšana no

draudzes uz visiem laikiem. Baznīca sāka iekārtot īpašu
nožēlas disciplinu: izslēgtiem uzlika pienākumu rādīt, ka

viņi patiesi nožēlo savus noziegumus, un kas izturēja vairāk

gadus garu pārbaudījumu un noteiktā dienā atklāti iz-

sūdzēja savus grēkus visas draudzes priekšā, to atkal uz-

ņēma par draudzes locekli. Tā arī laulības pārkāpējiem un

atkritējiem atvērās trešā gadsimtenī ceļš atpakaļ draudzē.

Baznīcu tagad mēdza salīdzināt ar Noas šķirstu, kur

izglābušies ir šķīsti, ir nešķīsti dzīvnieki.

10 Klērs, no grieķu klēros = loze, iegūta daļa, kārta; lajs
no grieķu laos = tauta, pūlis.

8. Svētie raksti.

1. Sākumā kristieši lietoja kā svētus rakstus Veco De-

rību grieķu tulkojumā (Septuaginta, LXX). Ziņas par Kungu
Jezu un viņa mācību sniedza mutes vārdiem. Drīz radās
arī pašā kristīgā draudzē sava rakstniecība. Pirmie ra-

žoJu.
v

mi
'

kas radās Palēstinas judu kristiešu draudzēs, ir

bijuši sarakstīti aramiešu valodā. Bet viss tas, kas no

pirmkristīgās rakstniecības uzglabājies līdz mūsu dienām,
ir jau rakstīts grieķu valodā. — Evaņģēliju tradicija (stā-
stījumi) ir visvērtīgākais mantojums, ko kristīgā baznīca

saņēmusi no jūdu kristiešu pirmdraudzes.
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Jau pirmā gadsimteņa beigās sāka sakopot šo rakstnie-

cību — apustuļu (īpaši Pāvila) vēstules un stāstus par

Kunga Jēzus dzīvi un mācību (evaņģēlijus). Dažādām drau-

dzēm bij dažādi rakstu krājumi, arī evaņģēliju lietoja katra

savu. Kad satiksme atsevišķu draudžu starpā tapa dzīvāka

un nodibinājās arī ciešāki savstarpēji sakari, tad radās arī

plašāki krājumi. Nepieciešamība atvairīt dažādas maldu mā-

cības, kas tika sludinātas ari līdzīgos rakstos (evaņģēlijos,
viltotās apustuļu vēstulēs v. t. t.), pamudināja draudžu va-

doņus sastādīt vispārēju rakstu krājumu, kam būtu kano-

niska nozīme, t. i. kas noderētu par oficiālu mērauklu ti-

cības un likumības dzīvē. Kanona kodols bij evaņģēlijs
un apustulis (apustuļu darbu apraksti un vēstules).

Ap otrā gadsimteņa vidu jau bij pazīstami visi tie raksti,
kas ietilpst tagad Jaunā Derībā. Bet blakus tiem vēl ir

daudz citu radniecīgu rakstu, un lietošanā vēl nav stingri
novilktas vēlākās robežas starp kanonisko un ārpuskanonisko
literatūru. „Divpadsmit apustuļu mācību", pirmo Klementa

vēstuli (Romas draudzes vēstuli Korintas draudzei no 1. gs.

beigām), Hennas grāmatu, Barnabas vēstuli v. c. grāmatas
dažās vietās tur par kanoniskām, bet dažas no mūsu kano-

niskām grāmatām (Jēkaba vēstule, Jāņa vēstules, Pētera

vēstules) vēl nav viscaur atzītas.

Ap 200. g. jau noteikts viss galvenais kanona saturs,
un strīdīgs ir vel tikai dažu rakstu stāvoklis. Valda uz-

skats, ka jāuzņem tas, kas ir apustulisks: pašu apustuļu
sarakstīts jeb viņu mācības izteicējs. Rietumos visilgāki
cēla iebildumus pret ebreju vēstuli, austrumos pret Jāņa
parādīšanas grāmatu (apokalipsi).

Galīgi noteica Jaunās Derības kanonu tikai 4. gs., kad

kristīgā ticība bij oficiāli atzīta. Austrumos visus 27 rak-

stus kā vienīgos ar kanonisku nozīmi min kopā pirmo reizi

Aleksandrijas biskaps Atanasijs 367. g. Romā noteica ka-

nona apmērus un saturu tādā pat veidā Romas biskaps Da-

mazs Romas sinodē 382. g. Ziemeļafrikas provincē atkal

sinodes Hipo pilsētā 393. un Kartagā 397. g.

Kanonisko rakstu nosaukumi ir šie:

1. 4 evaņģēliji: Mateus, Markus, Lūkas un Jāņa evaņ-

ģēliji.
2. Apustuļu darbi.

3. 13 vēstules, kas nes Pāvila vārdu: romiešiem, 2 ko-

rintiešiem, galatiešiem, efesiešiem, filipiešiem, kolo-

siešiem, 2 tesaloniķiešiem, 2 Timoteum, Titum un

Filemonam. — Vēstules Timoteum un Titum sauc

par gana vēstulēm; tās ir savu tagadējo veidu da-



7. zīm. Vātīkāna kodekss.

Marka evanģelija pēdējā sleja.
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būjušas no kāda redaktora pēc Pāvila. Arī dažas

citas Pāvila vēstules (efesiešu un 2. tesaloniķiešu

vēstuli) vairāki teologi neatzīst par īstām.

4. 7 katoliskas (vispārējas) vēstules: 2 Pētera vēstu-

les, 3 Jāņa vēstules, Jēkaba vēstule un Jūdas vē-

stule; turklāt vēstule ebrējiem. Par šo vēstuļu au-

toriem valda dažādas domas. Sk. augšā par Jāni.
5. Jāņa parādīšanas grāmata.

Pārējie kristīgās rakstniecības darbi nedabūja kanonisku

nozīmi.

2. Pirmrakstā nav uzglabājies neviens no Jaunās De-

rības rakstiem, tikai vēlākos norakstos. Vecākie Jaunās De-

rības rokraksti (kodeksi) pirmvalodā ir uzglabājušies no

laika ap 400. g. Vecāki ir tikai atsevišķi sīki fragmenti.
Kodeksi rakstīti uz pergamenta ar unciālburtiem (lieliem

burtiem) vienlaidu rakstībā (scriptio continua), nenodalot

atsevišķus vārdus un teikumus. Viens no vecākiem glabājas
Vatikāna bibliotēkā Romā (Vatikāna kodekss), otrs Pēter-

pils publiskā bibliotēkā (Sinaja kodekss).

Ap 400. g. Jaunā Derība bij jau pārtulkota siriešu,

koptu (ēģiptiešu), latiņu un gotu valodā. 5. gs. nāca

klāt armēņu un etiopiešu tulkojumi, drīz arī vēl daudz citu.

Tagad Jaunā Derība, mazākais dažas tās daļas, ir izdotas

579 dažādās valodās un izloksnēs.

§ 7. Pāgāniskās valsts un sabiedrības attiecības pret
kristiešiem.

1. Dokumenti par kristiešu vajāšanām
1. un 2. gs.

1. Kristiešu vajāšanu Romā ķeizara Nerona (54 —68)
laikā raksturo šādas ziņas:

*Ne cilvēka palīdzīgā roka, ne arī valdinieka plašā
labdarība un salīdzināšanās ar dieviem nenoņēma no viņa
kauna pilnās aizdomas, jo pastāvēja ticība, ka ugunsgrēks 1

ir cēlies pēc viņa pavēles. Lai dabūtu pie malas šīs bau-

mas, Nerons uzvēla vainu uz ļaudīm, kas savu kauna darbu

dēļ bij vispār ienīsti, — pūlis sauca tos par kristiešiem

(chrestiāni); tos nu apkrāva ar augstā mērā izmeklētiem

sodiem. Kristiešu vārdu atvasina no Kristus, ko ķeizara

Tiberija laikā (Judējas) prokurators Pontijs Pīlāts notic-
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sāja uz nāvi. Tobrīd tika postošā māņticība apspiesta,
bet tad viņa izlauzās atkal no jauna ne tikai Jūdejā, kur

bij šī ļaunuma sākums, bet arī galvas pilsētā (Romā),
kur saplūst kopā no visām pusēm visādas šausmu un

kauna lietas un atrod savus piekritējus. Tad nu vispirms
tika saķerti tie, kas atzinās; tad, viņiem uzrādot, milzīgs
vairums. Taču viņiem nevarēja pierādīt ugunsgrēka no-

ziegumu, bet gan naidu pret visu cilvēci 2
.

Ar notiesātiem

uz nāvi sarīkoja laika kavēkļa rotaļas: citi tika ievīstīti

zvēru ādās un, suņu saplosīti, gāja bojā; daudzi tika pie-

nagloti pie krustiem jeb sadedzināti liesmās; citi, kad diena

beidzās, tika sadedzināti kā lāpas nakts apgaismošanai.
Šai izrādei Nerons deva savus dārzus un sarīkoja cirka

rotaļas; bet pats viņš, pārģērbies par ratu vadītāju un stā-

vēdams savos ratos, maisījās pūlī. — Gan jau viņi bij

vainīgi un pelnīja visasāko pārmācību, tomēr pret tiem

pamodās līdzcietība, jo viņi bij izdeldēti nevis valsts la-

buma, bet viena paša cilvēka nežēlības dēļ. *

(No romiešu vēsturnieka Tacita annaļiem.)

1 Romā bij plosījies 64. g. 6 dienas no vietas šausmīgs uguns-

grēks, kas bij izpostījis lielu pilsētas daļu: no 14 iecirkņiem
tikai 4 bij neaizkārti, 3 bija pavisam, un 7 pa lielākai daļai
izdeguši. Nerons bij cietušiem pilsoņiem sāais izsniegt pabalstus

no valsts līdzekļiem.
* Kristiešu atturēšanās un atraušanās no visa tā, kas pagā-

niem bij pirmā vietā (valsts ārēja godība, uzvaras svinības,
cirka sacīkstes, teātra izrādes, svinīgie dievkalpojumi), un pasau-
les gala gaidas deva iemeslu uzskatīt viņus par cilvēces laimes

naidniekiem.

2. Par kristiešu prāvam Bitīnija dod liecību sekojoši
dokumenti:

* Kajs Plīnijs ķeizaram Trajānam 3
.

1. Esmu paradis, mans pavēlniek, ziņot tev visu, par ko

man ceļas šaubas. Kas gan spētu labāki mani vadīt, kad

nejūtos drošs, vai pamācīt mani, kad nezinu, ko darīt?

Izmeklēšanās par kristiešiem nekad agrāk neesmu bijis
klāt; tādēļ arī nezinu, ko īsti un cik lielā mērā tur mēdz

sodīt vai iztaujāt.

?' Nevaru arī lāgā izlemt jautājumus: vai jādara kādi,

izšķirība starp vecumiem, jeb vai atkal jāizturas vienādi

pret tiem, kas vēl maigā vecumā, un pret pieaugušiem?
vai drīkst piedot tiem, kas nožēlo, jeb vai tam, kas reiz

bijis kristietis, atkāpšanās neko nepalīdz? Vai jau kri-

stieša nosaukums pats par sevi sodāms, jebšu arī nebūtu

uzrādāmi nekādi noziegumi, jeb jāsoda tikai tie nozie-

gumi, ko izdarījis šā nosaukuma nesējs.



56

Pagaidām esmu ieturējis šādu rīcības veidu pret vi-

siem tiem, kas man bij apsūdzēti par kristiešiem: 3. Es

tiem noprasīju, vai viņi ir kristieši. Ja tie atzinās, nopra-

sīju tiem vēl otru un trešu reizi, piedraudēdams nāves sodu;

ja tie pastāvēja pie sava izteiciena, tad liku tos novest

(uz nāves sodu). Jo es nešaubījos par to, ka katrā ziņā
ir jāsoda viņu ietiepība un nelokāmā stūrgalvība, lai būtu

kāds būdams viņu atzīšanās saturs. 4. Dažus, kuri bij
tikpat neprātīgi, es gan nolēmu sūtīt uz Romu, jo tiem

bij Romas pilsoņu tiesības 4
.

— Kad vēlāk, kā tas jau pa-

rasti mēdz būt, pašā tiesas izmeklēšanā atklājās nozie-

gums visā savā plašumā, tad nāca zināmi dažādi nozie-

guma veidi. 5. lenāca bez paraksta sūdzības raksts, kas

minēja daudzu personu vārdus. Tos, kas noliedza, ka viņi

būtu, vai būtu bijuši kristieši, man šķita varēja atlaist

(brīvībā), kad viņi pēc mana parauga piesauca dievus un

ar vīraka un vīna upuri pielūdza tavu tēlu, ko es šādam

nolūkam liku atgādāt kopā ar dievu tēliem 5
,

un turklāt

zaimoja Kristu; uz visu šo, kā runā, nekādā ziņā nevarot

piespiest tos, kas patiesi ir kristieši. 6. Citi, kas bij ap-

sūdzēti, sacīja: viņi esot kristieši, bet drīz pēc tam to no-

liedza; viņi gan esot (kādreiz) bijuši, bet tad esot atstā-

jušies, — daži pirms trijiem gadiem, daži pirms vēl vai-

rākiem, viens otrs pat jau pirms divdesmit gadiem. Arī

šie visi pielūdza tavu tēlu un dievu tēlus, kā arī zaimoja
Kristu.

7. Bet viņi apgalvoja, ka visa viņu vaina jeb visa viņu
kļūda bijusi tā, ka viņi kārtīgi noteiktā dienā pirms gaismas
sapulcējušies, dziedājuši savā starpā pamīšus (slavas)
dziesmu Kristum it kā dievam 6

un ar zvērastu sevi sai-

stījuši — nevis pie kāda nozieguma, bet (pie solījuma),
ka neizdarīs zādzības, laupīšanas, laulības pārkāpšanas, ne-

pievils (citu) uzticību, nenoliegs uzietu mantu, kad to at-

prasa. Pēc tam tie parasti aizgājuši uz visām pusēm un

atkal sanākuši, lai ieņemtu barību, taču tikai allažīgu un

nevainojamu; bet arī visu to viņi vairs neesot darījuši pēc

manas pavēles, kas tavā uzdevumā aizliedza sadraudzības 7.
8. Toties jo nepieciešami man likās iztaujāt, pat spīdzinot,
divas kalpones, ko sauc par diakonisēm, lai izzinātu, kas

tur patiesība. Neatradu nekā cita, kā aplamu bezmēra

māņticību 8.
9. Tādēļ es atliku izmeklēšanu un griezos pie tevis

pēc padoma. Jo lieta man likās pieprasījuma cienīga, vis-

vairāk apdraudēto personu skaita dēļ. Jo daudzi visādos

vecumos, no visādām šķirām, arī no abējiem dzimumiem

atrodas briesmās un vēl nāks briesmās. Un netik vien pa
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pilsētām, bet ari pa ciemiem uz laukiem ir izplatījusies
šis māņticības lipīgā sērga; taču vēl, liekas, var to sa-

valdīt un ārstēt. 10. Vismaz ir pietiekoši droši zināms,
ka ļaudis atkal sāk apmeklēt svētnīcas, kas gandrīz jau

bij palikušas tukšas, ka uzsāk ilgi pārtrauktās svinīgās diev-

kalpošanas, ka var pārdot upuru lopu barību, kurai līdz

šim ļoti reti iegadījās kāds pircējs 9
. Tādēļ ir viegli ie-

domāties, cik daudz ļaužu varētu labot, ja dotu iespēju
nožēlot.

Trajans Plīnijam.

Tu, mans Sekund 10
,

esi rīkojies, kā tev pienācās, iz-

meklējot to (pilsoņu) lietas, kas tev bij apsūdzēti par kri-

stiešiem. Nav, proti, iespējams nosacīt kaut kādu cieši

noteiktu veidu, kā rīkoties visos gadījumos. Meklēt rokā

viņus nevajaga. Kad viņus apsūdz un viņu vainu pierāda,
tad tie ir jāsoda. Taču tas, kurš ir noliedzis, ka viņš būtu

kristietis, un to ir apliecinājis ar darbiem, t. i. piesaukdams
mūsu dievus, — lai arī viņam būtu diezin cik aizdomīga

pagātne, tas iegūst nožēlas dēļ piedošanu.
Bet bez paraksta (anonimi) iesūtītus sūdzības rakstus

nedrīkst ievērot nevienā apsūdzībā; jo tas būtu ļoti ļauns

paraugs un mūsu laikmeta necienīgs darbs.

* Ķeizars Trajāns — valda mo 98.—117. g. p. Kr., viens no

krietnākiem Romas valdniekiem. — Kajs Plīnijs Cecilijs Sekunds

(Jaunākais), izglītots romietis, Trajāna draugs, iecelts par pār-
valdnieku Bitīnijā, Mazazijas ziemeļrietumu daļā, iepretim
tijai (tagadējai Konstantinopolei). Uzglabājušās vēstules, ko Plī-

nijs rakstījis Trajānam. Vēstule par kristiešu lietām rakstīta starp
111.—113. g. p. Kristus.

4 Romas pilsonis, privileģēta šķira Romas ķeizarvalstī. Romas

pilsonim bij tiesības apellēt pie ķeizara tiesas Romā, un ja viņi
to darīja, tad viņu lietas provinču pārvaldnieki vairs nevarēja
izspriest.

3 Tiesas zālē uzstādīti romiešu dievu tēli (laikam Kapitola
Jupiters un dieve Roma) un ķeizara Trajāna tēls. Ķeizara, kā

visas valsts galvas un pārstāvja tēlam ir celtas arī īpašas svētnī-

cas, ķeizara tēlu godina kā dieva tēlu un šo godināšanu uzskata

par katra valsts pilsoņa patriotisku pienākumu. Kas izvairās no

ķeizaru godināšanas, tiek turēts par valsts pretinieku un sodīts
ar nāves sodu. Vīrāku (smaržīgus sveķus) kvēpina uz oglēm,
vīna lāses tāpat lej uz altāra.

6
_Kristīgo sapulces notiek rītos agri un mielasti vēlāk, liekas,

vakara, lai vergi un citi darba ļaudis varētu sapulcēs piedalītiesl
Vai nu dziedājuši pamīšus priekšdziedātājs ar draudzi, vai draudze

bijusi sadalījusies divos koros. Par mielastu barību Plīnijs se-

višķi apprasās tādēļ, ka romiešu aprindās bij izplatītas baumas,
it ka kristieši savās sapulcēs ēstu cilvēku (mazu bērnu) gaļu un

asinis.

' Trajāns bij izdevis kādu rīkojumu, ar kuru aizliedza visas
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Polikarpa tie-

sāšana un nāve

slepenas sadraudzības un biedrības, uzskatīdams tās par valstij
bīstamām.

b Plīnijs, kā sava laika izglītots cilvēks, neticēja vairs stā-

stiem par dievu darbību (mītiem) un turēja par māņu nostāstiem

ari ziņas par Jēzu Kristu un kristīgas mācības.
y Upuru lopiem pirkt barību un pabarot tos (piem. baložus

ar graudiem) — to turēja par dieviem patīkamu darbu.
10 Sekunds

— Plīnija pievārds.

3. Otra gadusimteņa pirmā puse darbojas Smirnas drau-

dzē Mazazijā biskaps Polikarps. Viņš bija nosirmojis savā

vieta un daudz paganu piegriezis draudzei un daudz drau-

dzes locekļus stiprinājis uzticīgā ticībā. Tādēļ pāgāni viņu

neieredzēja, bet pilsētas pārvaldnieks nebij uzdrošinājies
ķerties klāt cienījamam sirmgalvim.

*Te kādu dienu, noskatoties amfiteātrī dažu kristiešu

nosodīšanā, saniknotais pūlis pieprasīja kristīgās draudzes

vadoņa nāvi. Pārvaldnieks lika Polikarpu apcietināt. Drau-

dze -bij viņu pierunājusi pārcelties uz pilsētas apkārtni, kur

viņš slēpās te vienā, te otrā vasarnīcā. Beidzot viņš at-

teicās bēgt, sacīdams: Kunga prāts lai notiek.

Polikarps pats gāja atnākušiem gūstītājiem pretīm. Viņš

mierīgi sarunājās ar tiem, lika tiem padot ēst un dzert

un lūdza stundu laika — Dievu pielūgt. — Tad viņš sekoja
tiem uz pilsētu.

Polikarpa tiesāšana notika cirkā. Prokonsuls viņam pra-

sīja, vai viņš esot Polikarps. Kad Polikarps apstiprināja to,

prokonsuls teica: „Saudzē savu vecumu! Dod zvērastu ķei-

zara ģēnijam! — Atgriezies! Saki: nost bezdievjus!" Po-

likarps stingri paskatījās uz ļaudīm cirkā, izstiepa roku pār

tiem, nopūtās, paskatījās uz debesīm un teica: „Lai no-

tiek! nost bezdievjus!" 11

Tad prokonsuls uzmācās viņam un teica: „Zvērē, tad es

tevi atlaidīšu vaļā, zaimo Kristu!" Polikarps atbildēja:

„Astoņdesmit sešus gadus es kalpoju viņam un viņš man

nekā ļauna nav darījis. Kā lai es zaimotu savu ķēniņu,
kas mani pestījis?" Kad prokonsuls vēl vairāk uzmācās,
Polikarps atteica: „Es esmu kristietis. Ja tu gribi kristīgo
mācību dzirdēt, tad dod man vienu dienu laika un es tev

to izstāstīšu."

Prokonsuls teica: „Man ir plēsīgi zvēri. Es likšu mest

tevi viņiem priekšā, ja tu negrozīsi savu sirdsprātu." Bet

viņš atbildēja: „Pasauc tos!" Tad prokonsuls atkal teica:

„Es likšu tevi ar uguni iznīcināt, ja tu negrozīsi savu sirds-

prātu." Bet Polikarps teica: „Tu draudē ar uguni, kas deg
tik kādu laiciņu un drīz izdziest, bet tu nepazīsti tiesas

un soda uguni, kas sataisīta bezdievīgiem. Bet kādēļ tu
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vilcinies? Lai notiek, kā tev patīk!" Tad prokonsuls sūtīja
heroldu un lika stadija (sacīkstes laukuma) vidū trīs reizes

izsaukt: „Polikarps ir pats atzinies, ka viņš ir kristietis."

Tad viss pāgānu un jūdu pūlis kliedza nevaldāmā niknumā:

„Viņš ir Āzijas skolotājs, kristiešu tēvs, mūsu dievu iz-

nīcinātājs, kas māca daudzus, lai tie neziedotu dieviem

un nepielūgtu tos." Viņi lūdza prokonsulu, lai viņš laistu

lauvu vaļā pret Polikarpu. Bet viņš atbildēja: to viņš

nedrīkstot, jo medību skaits esot jau pilns. Tad visi klie-

dza vienis prātis, lai viņš Polikarpu sadedzinātu dzīvu.

Tūlīt pūlis sanesa no darbnīcām un pirtīm kokus un

žagarus.

Kad sārts bij uzcelts un Polikarpu gribēja pienaglot

pie staba, viņš teica: „Atstājiet tāpat. Kas man dod spēku
izciest uguni, tas man dos spēku arī bez jūsu naglu dro-

šības palikt nekustoties uz sārta." Tad viņu tikai pie-

sēja pie staba. Viņš salika rokas uz muguras un tika

tā piesiets. Viņš teica: „Dievs Kungs, visu varenais, Tava

mīļā un augsti slavējamā kalpa Jēzus Kristus tēvs! Es

tev pateicos, ka tu man ļāvis piedzīvot šo dienu un šo

stundu, ka es varu kļūt par dalībnieku asinsliecinieku skaitā.

Kaut es tiktu šodien uzņemts viņu vidū tava vaiga priekšā
kā patīkams upuris. Tādēļ es slavēju tevi par visu."

Kad viņš bij beidzis lūgšanu, vīri aizdedzināja uguni.
Beidzot, kad bezdievīgie redzēja, ka uguns neķēra viņa

miesu, tie pavēlēja bendēm nodurt viņu ar zobiņu.

Tā mira asinsliecinieka nāvē Polikarps un citi vienpadsmit
no Filadelfijas.

Bet mēs vēlāk savācām kopā viņa kaulus, kas dārgāki
par dārgakmeņiem un vērtīgāki nekā zelts un paglabājām
cienīgā vietā. Gan Dievs mums ļaus priekā un gavilēs
sapulcēties un svinēt asinsliecinieka dzimšanas dienu12

, par

piemiņu tiem, kas cīnījušies, par vingrināšanos un rūdī-

šanos tiem, kam būs jācīnās. *

(No Smvrnas draudzes apkārtraksta)

* 3. Kad Tibra uzplūst līdz pilsētas mūriem, kad Nila ne-

pārpludina tīrumus, kad debessvārti stāv aizslēgti un lietus

nelīst, kad
zeme trīc, kad nāk bads, kad sērga 13

,
tūlīt

atskan saucieni: „(Metiet) kristiešus lauvam priekšā!.."
Bet mūsu skaits top vienmēr lielāks, kaut gan bieži

mēs tiekam nopļauti. Kristiešu asinis ir sēkla. Daudzi no

jums skubina panest pacietīgi sāpes un nāvi. Tā, piem.,
Cicerons un Seneka. Taču viņu vārdiem nav tikdaudz se-

kotāju, kā kristiešiem, kas māca ar darbiem. *

(No Tertulliana Aizstāvēšanas raksta)
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Vajāšanas Dc

cija un Vale-

riana laikā

11 Pāgāni sauca kristiešus par bezdievjiem, tādēļ ka viņu
dievkalpojumu vietās nebij redzamu dievu tēlu. Polikarps lieto

šo vārdu citā nozīmē. Bij pat izplatītas tenkas, ka kristieši kau-

noties sava Dieva, jo tam esot ēzeja galva.
Asinsliecinieku nāves dienu sauca par „dzimšanas dienu",

kurā viņi iegājuši mūžīgā dzīvībā.
i;i Dažādus nelaimes gadījumus uzskatīja par sodu, kurus

pāgānu dievi uzsūtījuši tādēļ, ka sabiedrība cieš savā vidū bez-

dievjus kristiešus.

2. Vispārējas kristiešu vajāšanas.

1. Kristiešu tiesiskais stāvoklis bij ļoti nedrošs. Tik-

līdz ko ienāca kādas sūdzības, viņus varēja saukt tiesas

priekšā. Un ja kristietis neziedoja ķeizara tēlam jeb valsts

dieviem, tad viņam draudēja nāves sods un mantas konfis-

kācija, vai aizsūtīšana uz spaidu darbiem kalnraktuvēs, vai

trimda kādā vientuļā vietā. Tādēļ nu otrā gadsimtenī un

trešā gadsimteņa pirmā pusē arvien gadījās, ka kādam

kristietim bij atkal jāapliecina ar asinīm sava ticība. Bet

šīs vajāšanas pagaidām neaizņēma visu valsti.

Kad draudzes bija lielā mērā pieaugušas un viņu ie-

kārta bij nostiprinājusies, daži Romas valdinieki uzskatīja
tās par bīstamām valsts un kultūras vienībai. Nu gribēja
tās pavisam iznīcināt un izdeva noteiktus rīkojumus, kas

visiem kristiešiem draudēja ar nāves sodu. Tā sākās va-

jāšanas visā valstī. It īpaši dabūja ciest draudžu vadoņi.
Pirmā vispārējā vajāšana bij trešā gadsimteņa vidu -

ķeizara Decija (249 —251) un tad ķeizara Valeriāna (253 —

260) valdības laikā. Valeriāna dēls atcēla vajāšanas un

līdz trešā gadsimteņa beigām kristiešiem bija miers. Daudzi

bij miruši mocekļu nāvē un vārguši cietumā. Romas draudze

pazaudēja 4 biskapus pēc kārtas. levērojamais Kartāgas

biskaps Cipriāns tika pēc tiesas sprieduma nonāvēts ar

zobenu. Slavenais rakstnieks un zinātnieks Origens mira

no pārciestām spīdzinājumu sekām. — Daudzi gan bij

arī vajāšanas brīdī atkrituši no draudzes: citi nesuši upu-

rus jeb kaisījuši vīraku pāgānu valsts dieviem, citi pie-

kukuļojuši valsts ieceltos kontroles ierēdņus un dabūjuši
viltotas apliecības. Bet vēlāk viņi lūdzās, lai viņus atkal

uzņemtu atpakaļ draudzē. Un draudžu vadošās aprindas
uzlika viņiem grūtus pārbaudījumus, bet neliedza galīgi

iespēju atgriezties.
Miera laikos naca klat jaunas draudzes un jauni drau-

dzes locekļi, un trešā gadsimteņa beigās kristīgās draudzes
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Vajāšanas
Dioklētiāna un

Galerija laika

bija sastopamas gandrīz itin viscaur pa Romas valsti. Da-

žās pilsētās bija jau kristiešiem pārsvars par pāgāniem, un

vispār viņu skaitu lēzē ap 100/o no visiem valsts iedzī-

votājiem.

2. Tad 303. g. ķeizars Dioklētiāns, viens no ievēro-

jamākiem un krietnākiem Romas valdiniekiem, sāka cīņu

pret kristiešiem. Iznāca vairākas pavēles: izpostīt baznī-

cas, sadedzināt svētos rakstus, aizliegt draudžu sapulces un

atņemt īpašumus, izslēgt kristiešus no visiem valsts ama-

tiem un atņemt tiem pilsoņu tiesības; tad apcietināt biska-

pus, presbiterus un diakonus un spiest tos ziedot valsts

dieviem; beidzot pavēle visiem pavalstniekiem ziedot die-

viem, piedraudot sodu pie miesas un dzīvības. Tos, kas

nepadevās rīkojumiem, sodīja, un atsevišķās vietās vajā-
šanas bij šausmīgas un nežēlīgas. Kristiešus spīdzināja,

šauta, sakropļoja, ar varu grūda tos aizbāstām mutēm un

sasietām rokām pie pāgānu altāriem uti. Šinīs vajāšanās arī

kritis vislielākais asinsliecinieku skaits.

Bet ne Dioklētiānam, ne viņa tuvākiem pēcnācējiem

nebij lemts panākt uzvaru par kristīgo baznīcu. 311. gadā
tika izdots tolerances (iecietības) likums, kas atcēla kri-

stiešu vajāšanu pavēles un atļāva kristiešu dievkalpojumu
sapulces. 313. g. Milānā tiek sastādīts valdības rīkojums,
tā saucamais Milānas edikts, kas deva kristiešiem pilnīgu
brīvību ticības lietās. Milānas edikta izdošana ir Konstan-

tīna Lielā nopelns.



III. Kristīgās ticības uzvara par

pāgānismu Romas ķeizarvalstī.

§ 8. Kristīgā ticība tiek oficiāli atzīta.

1. Ticības brīvība. Milānas edikts.

Milānas edikts Konstantina tēvs, Konstantijs Chlors, bij ķeizara Dio-

klētiāna līdzvaldinieks, bet atturējās vajāt kristiešus. Kad

pēc tēva nāves kara vīri izsauca jauno Konstantinu par

valdinieku, 306. g., viņam bij sākumā jāiztur nikna sacen-

sība ar citiem valdiniekiem. Ar vienu no tiem, Likiniju,
viņš beidzot izlīga, ar otru, Maksentiju viņš uzsāka ieroču

cīņu. Šinī cīņā viņš ieveda savam karaspēkam krusta ka-

rogu un lika uz kareivju vairogiem un bruņu cepurēm Kri-

8. zīm. Konstantīna Lielā nauda,

kalta 335 — 337. Mugurpusē krusta

karogs ar Kristus monogrammu starp
diviem kaŗeivjiem. Uzraksts: gloria
exercitus (kaŗa spēka slava). Burts
X virs krusta kaŗoga pilnīgi krusta

veidā.

9. zīm. Konstantīna dēla Konstantija II.

nauda,

kalta 350 — 353. Mugurpusē uzraksts: Hoc

signo victor eris (ar šo zīmi tu būsi uzva-

rētājs). Zīmējums: uzvaras dieve vaiņago

ķeizaru, kas tur rokā krusta karogu (la-
barum).

stus monogrammu. Tas ļoti sajūsmināja kristīgos kareivjus

viņa pulkos. leguvis uzvaru, viņš izdeva kopā ar Likiniju
Milānas ediktu un izsūtīja to visiem provinču pār-
valdniekiem:

* levērodami, ka reliģijas brīvība nav liedzama, bet katra

cilvēka sajēgai un gribai dodamas tiesības katram godināt

dievišķas būtnes pēc paša izvēles, mēs jau agrāk esam

izdevuši pavēli l
,

pasargāt arī kristiešu virziena un ticības

ieturēšanu. Bet tā kā tanī dokumentā, kur viņiem šīs

tiesības bij piešķirtas, skaidri bij pielikti, kā izrādījās,
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daudz un dažādi ierobežojumi, tad daži no viņiem, varbūt,

pēc neilga laika atkal atrāvās no šīs reliģijas.
Kad nu es Augusts 2 Konstantīns un es Augusts Liki-

nijs nonācām laimīgi Milānā un apspriedām visu, kas val-

stij derīgs un labs, mēs nolēmām — līdz ar citām lietām,
kas mums šķita noderīgas ļoti daudziem cilvēkiem, —

nokārtot pašā pirmā rindā to, kur izpaužas cienība un

godbijība pret dievību. Mēs nolēmām dot ir kristiešiem,
ir visiem citiem brīvu izvēli turēties pie tādas reliģijas,

pie kādas viņi katrs grib, un ceram, ka dievība un debesu

vara, lai viņa būtu kāda būdama, varēs tad būt labvēlīga

mums un visiem mūsu pavalstniekiem. Tad nu mes no-

lēmām veselā un vistaisnākā prātā šo mūsu gribu, ka

nevienam nekādā ziņā nav liedzamas tiesības turēties pie
kristiešu observances jeb reliģijas, un ka katram ir dotas

tiesības izšķirties par to reliģiju, ko viņš pats uzskata par

sev piemērotu, lai dievība mums varētu visās lietās pie-

šķirt parasto labvēlību un labsirdību. To vajadzēja mums

tādā kārtā no savas puses noteikt, lai tiktu pilnīgi atcelti

ierobežojumi, kas bij atrodami mūsu agrākos rakstos, kas

nosūtīti tavai pārvaldei par kristiešiem un kas likās pa-

visam nejēdzīgi un nesaskanīgi ar mūsu laipnību. Tas

lai tiek atcelts un lai nu brīvi un vienkārši katrs no vi-

ņiem, kas vēlas turēties pie kristīgās reliģijas, izpilda šo

pašu (ticību) bez jebkāda apgrūtinājuma. To mēs esam

nolēmuši atklāt tavai gādībai, lai tu zinātu, ka mēs esam

devuši šiem kristiešiem brīvu un absolūtu vaļu kopt savu

reliģiju...
Bet to mēs esam darījuši, lai neliktos, ka mēs jebkādai

godināšanai jeb reliģijai kaut ko būtu atņēmuši.
Turklāt mēs vēl arī noteicam, attiecoties uz kristie-

šiem, lai viņu vietas, kur viņi agrāk mēdza sapulcēties
un par kurām arī agrāk tavai pārvaldei dotos rakstos

agrākā laikā bij izdots cits noteikums, — lai tās tiek

atkal atpakaļ atdotas pašiem kristiešiem, ja izrādītos, ka

kādi būtu nopirkuši tās vai nu no mūsu mantas pārvaldes
vai no kāda cita. (Atpakaļ jāatdod) neprasot samaksas,
nedz jebkādu maksas atlīdzību, izvairoties no kūtrības un

divdomības. Un ja kādi butu varbūt saņēmuši šādas vietas

kā dāvanu, tad lai viņi atdod tās atpakaļ jo drīz. Ja tie,
kas pirkuši šās vietas jeb kas saņēmuši tās kā dāvanas,
vēlētos kaut ko dabūt no mūsu labsirdības, tad lai viņi
iet pie pārvaldnieka, kas pārzin šis vietas, lai arī viņiem
nak kāds labums no mūsu labsirdības. Bet tā kā ir zināms,
ka kristiešiem piederējušas netik vien tās vietas, kur viņi
mēdza sapulcēties, bet arī citas vietas, un pie tam ne kā
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atsevišķu personu privātīpašums, bet viņu — kristiešu sa-

biedrības juridisks kopīpašums, tad pavēli saskaņā ar augšā
minēto likumu, atdot visu to atpakaļ kristiešiem, t. i. viņu
sabiedrībai un viņu sapulcei (kopībai), pilnīgi bez jeb-
kāda strīda. Pie tam noteikti paliek spēkā augšā minētais

lēmums, ka tie, kas atdod šīs vietas, neprasot samaksas, kā

to augšā minējām, var cerēt, ka nepaliks bez atlīdzības no

mūsu labsirdības puses.

Visās šinīs lietās tev pienākas parādīt kristiešu sabie-

drībai pēc iespējas lielu labvēlību, lai mūsu pavēle vis-

drīzākā laikā tiktu izpildīta, lai šinī ziņā mūsu labsirdībā

tiktu gādāts par vispārēju publisku mieru. Tādā kārtā,
kā jau agrāk teikts, dievības labvēlība, ko mēs jau dau-

dzās lietās esam pieredzējuši, paliks mums pastāvīgi visu

laiku.

Bet lai šīs mūsu likumdošanas un labsirdības apmēri
varētu nākt visiem zināmi, tad pienākas visur celt priekšā
un izziņot visiem mūsu rakstītos tavas pavēles priekšli-

kumus, lai mūsu labsirdības dotais likums nepaliktu ne-

vienam apslēpts. *

(Eusebija Baznīcas vēsture X, 5, 2—14).

1 Tolerances likumu 311. g. bij parakstījuši Galērijs (Dio-
kletiāna znots un pēcnācējs) un viņa lklzvaldītāji — Konstantins

un Likinijs.
2 Augusts (latīniski: Augustus = dižens, svēts, cēls, cienī-

jams) bij Romas ķeizaru titulis.

2. Kristīgā ticība top par valsts ticību.

1. Konstantins palika valdinieks Romas valsts rietum-

daļā. Likinijs valdīja austrumos un uzvarēja pēdējo sacensi

Maksiminu Daca, kas bija naidīgs kristiešiem. Bet kamēr

Konstantins atklāti rādīja kristiešiem labvēlību, Likinijs sāka

nosvērties atkal uz pāgānisma pusi.
Dzīdamies pēc vienvaldības, Konstantins beidzot uzva-

rēja Likiniju un iznīcināja to (324. g.). Tagad viņš visā

valstī sāka piešķirt kristiešiem dažādas privilēģijas. Deva

viņiem priekšroku uz augstākiem amatiem, atsvabināja viņu

priesterus no nodokļiem, kara klausības un valsts kalpības,
deva līdzekļus baznīcu celšanai, gādāja par to, ka izbeig-
tos dažādās šķelšanās kristīgā baznīcā, lika audzināt sa-

vus bērnus kristietībā utt. Bet pagānismam viņš arī atļāva
vēl brīvību (ar sīkiem ierobežojumiem), un ievesdams svēt-

dienas svētīšanu (321. g.), viņš to sauca par Saules dienu.

Konstantīns dodļ
kristiešiem

privilēģijas
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Nīkajas koncils

Konstantins pats palika katēchumens visu mūžu un li-

kās kristīties tikai īsi priekš nāves (337. g.). Savā perso-

nīgā dzīvē viņš ne visur un ne vienmēr turēja godā kri-

stīgu tikumu.

Konstantīna Lielā laikā dzīvoja Eusebijs (j 339,340),

Cesarejas biskaps Palestinā, kas sarakstīja pirmo baznīcas

vēsturi. Tai liela vēsturiska vērtība, jo tur uzglabāti iz-

raksti no daudziem dokumentiem un rakstiem, kas vēlāk

gājuši bojā. Viņš piedalījās arī Nīkajas koncilā.

2. 325. g. viņš aicināja visas valsts biskapus uz sapulci

(koncilu, sinodi) Nīkajas pilsētā, Mazazijā, lai tie kopīgi
izlemtu strīdu mācībā par Kristus dievišķo būtību un no-

kārtotu dažādus citus baznīcas dzīves jautājumus. Sānāca

vairāk kā 300 biskapu, gandrīz visi gan no valsts austrumu

daļas. Viņi ceļoja ar valsts pastu, uzturs bij uz valsts

rēķina. Ķeizars pats svinīgi atklāja pirmo sēdi, goda sar-

dzes pavadībā, kas godbijīgi sveicināja sapulcējušos. Kon-

stantins piedalījās visās sēdēs un izveda lēmumos savu

gribu. Sinodes lēmumi, ķeizara apstiprināti, bij tikpat ka

valsts likumi.

Nīkajas sinode pieņēma šādu ticības apliecību, lai iz-

beigtu strīdus par Jēzus attiecību pret Dievu:
* Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, visuvareno, visu

redzamo un neredzamo lietu radītāju.
Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, kas Tēva

dzemdināts, vienpiedzimušais, t. i. no Tēva būtības, Dievs

no Dieva, gaisma no gaismas, patiess Dievs no patiesa
Dieva, kas dzemdināts, ne radīts, tanī pašā būtībā ar

Tēvu; caur kuru viss ir izcēlies, kā debesīs, tā uz zemes;
kas mūsu dēļ, cilvēku dēļ, un mūsu pestīšanas dēļ zemē

nonācis un miesa tapis un iecilvēkojies, cietis un augšām-
cēlies trešā dienā, uzgājis augšā debesīs un nāks tiesāt

dzīvus un mirušus.

Un uz Svēto Garu.

Bet kas saka: „bija laiks, kad viņš nebija" un „pirms
dzemdināšanas viņš nebija", nu „viņš ir izcēlies no nee-

soša", jeb teic, ka „viņš ir no citas substances jeb bū-

tības", jeb, ka „Dieva Dēls ir radīts" jeb „pārvērsts"
jeb „mainīgs" — tos nolād katoliskā un apostoliskā baz-
nīca 3. *

' Visi šie izteicieni, kas apliecības beigās tiek nolādēti, ir
ņemti no presbitera Arēja (Ārija) un viņa domu biedru rakstiem.
Ārijs atzina Kristu par dievišķo Logošu (Vārdu, Saprātu), ko Dievs
radījis priekš visa laika sākuma, lai radītu caur viņu pasauli. Šis
Logoss bijis Jēzum dvēseles vietā un tādēļ Dievs jau iepriekš zi-
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Kristīga ticība

top par valsts
ticību

Konstantinopo
ies ticības

apliecība

najis, ka Jēzus pastāvīgi paliks pie laba un_ par paredzamo no-

pelnu piešķīris viņam dievišķu godību. Sava būtība viņš ir cits

neka Dievs un tikai pārnestā nozīmē var viņu par Dievu saukt. —

Ārijs savu uzskatu dcl bij izslēgts no Aleksandrijas draudzes.

Konstantinam nebij ari izdevies samierināt viņu ar Aleksandrijas
biskapu Aleksandru. Nīkajas sinode Ārijs un vēl_ kāds biskaps
neparakstīja koncila pieņemto apliecību un tika tādēļ izslēgti no

baznīcas.

Par Nīkajas apliecību strīdi turpinājās vēl gadu desmi-

tiem, bet 4. gs. beigās izbeidzās ar apliecības mācības

uzvaru.

Viens no visdedzīgākiem Nīkajas apliecības aizstāvjiem

bij Atanasijs, Aleksandrijas biskaps no 328. līdz 373. g.,
bet šinī laikā 5 reizes izsūtīts trimdā savu dogmatisko
uzskatu dēļ un pavadījis dažādās vietās svešumā 17i/2
gadus.

3. Konstantīna dēli sāka ierobežot pagānisma tiesības

(slēdza svētnīcas, aizliedza upurus) un sāka skatīties uz

Kristietību, kā vienīgo valsts ticību. Bet pēc viņu nāves

Juliāns Atkritējs (361 —363) atkal mēģināja celt godā

pāgānu ticību un dievkalpojumus. Beidzot, ķeizara Teo-

dosija Lielā laikā (379 —395) kristīgā ticība tika izsludi-

nāta par valsts ticību. Par upurēšanu elkiem draudēja

bārgs sods. Svētnīcas pārtaisīja par baznīcām jeb slēdza

un izpostīja. Tagad radās kristīgai baznīcai arvien vairāk

locekļi, un beidzot varēja teikt, ka Romas valstī kristiā-

nisms galīgi uzvarējis pāgānismu.

Valsts tagad uzņēmās kristīgās baznīcas un ticības aiz-

stāvēšanu. Valsts likumi noteica arī baznīcas dzīvi un mā-

cību. Priesteri bija tapuši it kā par privileģētiem valsts

ierēdņiem. Sevišķi cieši sakari starp valsti un baznīcu no-

dibinājās Bizantijas valstī, kur ķeizars bij kļuvis it kā par

baznīcas galvu (cēsaropapisms) un sāka visu baznīcas

dzīvi rīkot pēc sava prāta.
Rietumos turpretim par baznīcas galvu tapa ar laiku

Romas biskaps, kurš saucās par papu-tēvu, jeb pāvestu.

4. Papriekš austrumos un vēlāk arī rietumos pieņēma

vispārīgā oficiālā lietošanā šādu ar Nīkajas apliecību rad-

niecīgu apliecību, kas nepareizi tiek saukta par Nikejas,

jeb Nikejas-Konstantinopoles apliecību:
* Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu visuvareno, debess

un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju.
Un uz vienu Kungu Jezu Kristu, Dieva Delu vienpie-

dzimušo, kas Tēva dzemdināts priekš visiem mūžiem (laik-
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Baznīcas lab

darība

Kristīgie svētki

metiem), gaisma no gaismas, patiess Dievs no patiesa

Dieva, kas dzemdināts, ne radīts, tanī pašā būtībā ar Tēvu,

caur kuru viss ir izcēlies, kas mūsu dēļ, cilvēku dēļ, un

mūsu pestīšanas dēļ no debesim zemē nonācis un miesa

tapis no Svētā Gara un jaunavas Marijas un iecilvēkojies,
krustā sists mūsu labā Pontija Pīlāta laikā un cietis un

aprakts un augšāmcēlies trešā dienā pēc raksij-em un uz-

gājis augšā debesīs un sēž pie Tēva labās rokas un atkal

nāks ar godību — tiesāt dzīvus un mirušus; kura valstī-

bai nebūs gals.
Un uz Svēto Garu, Kungu, dzīvu darītāju, kas no Tēva

iziet, kas līdz ar Tēvu un Dēlu pielūdzams un slavējams,
kas runājis caur praviešiem. Uz vienu, svētu, katolisku,

un apustuiisku baznīcu. Mēs apliecinām vienu kristību uz

grēku piedošanu, gaidām mirušo augšāmcelšanos un nā-

košā laikmeta dzīvību. Āmen. *

Rietumos trešo locekli papildināja šada veida:
„

...
kas

no Tēva un Dēla iziet (filioque)..

5. Kristīgā valsts baznīca tapa bagāta. Viņa sāka at-

tīstīt plašos apmēros labdarību. Austrumos īpašu vērību

pelna Cesarejas (Mazazijā) biskapa Basilija (f 379) nodi-

binātās patversmes svešiniekiem, nabagiem, atraitnēm, sirm-

galvjiem, slimniekiem, spitālīgiem, atrastiem bērniem utt.

Visas atsevišķās mājas bij uzceltas ap baznīcu ārpus pil-
sētas vārtiem (369. g.) un kopā tika sauktas par Basiliādu.

Tā ir „jauna pilsēta mazumā," saka kāds no laika biedriem.

Attīstījās arī privāta labdarība, jo to uzskatīja par Die-

vam patīkamu darbu, ar kuru var izpelnīties īpašus no-

pelnus Dieva priekšā. Bet trūka īstas kristīgas sirsnības.

Tādēļ ari joprojām vēl pastāvēja verdzība un patij baznīcai

bij arī savi vergi viņas plašajos zemes īpašumos.

3. Baznīcas gads. Svēto kults.

I. Kristīgais baznīcas gads ir izveidojies pakāpeniski.
Visvecākie kristīgie svētki ir Lieldienas, kuras svētīja, lai-

kam, jau apustuļu laikos, kā Kristus nāves piemiņas svēt-

Līdz 4. gs. pastāvēja vēl dažādība Lieldienu termiņa
aprēķināšanā: Mazazijā svētīja jūdu paschas dienu, Romā
un citur svētdienu pēc paschas. Piecdesmit dienas pēc
Lieldienām bij gaviļu dienas (Pentekoste): ikdienas tad

baudīja eucharistiju, lūdzot nemetās ceļos un neturēja ga-

vēņus. No šī laikmeta noslēguma ir attīstījušies Vasarsvētki.
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Svētie un

renkvijas

Kā Kristus piedzimšanas svētkus svētīja sākumā 6. jan-
vāri — Epifanijas svētkus (austrumos). 25. decembra svi-

nēšana noteikti zināma Romā ap 4. gs. vidu. Te kristīgi
Ziemassvētki stājās pāgānu prieka svētku saturnāliju un

saulgriežu svētku vietā un drīz vien ieviesās visā kristīgā
baznīcā.

Galīgi baznīcas gads izveidojās tikai 4. gs. Lieldienas

tapa par Augšāmcelšanās svētkiem, ko ievadīja „lielā ne-

dēļa" ar īpaši atzīmētām ceturtdienu, piektdienu un sest-

dienu. lepriekšējās nedēļās noteica 40 dienu stingru ga-
vēni. Lieldienu termiņu noteica uz svētdienu pēc dienas

un nakts vienāda garuma pavasarī un pirmā pilnā mēneša.

Pentekoste (vāciski: Pfingsten) vārdu paturēja piecdes-
mit dienu garā gaviļu laika noslēgums, izveidodamies par

kristīgiem Vasarsvētkiem, Svētā Gara izliešanas piemiņai.
Klāt nāca vēl Debesbraukšanas svētki.

Visu ievērojamāko svētku priekšvakarā arī noturēja diev-

kalpojumus (vigilijas).
Blakus Kristus svētkiem sāka ieviesties arī svēto pie-

miņas dienu svinēšana. Visvairāk piemiņas svētku vēlāk

svinēja Marijai — Dievmātei par godu: dzimšanas dienu

(8. septembrī), nāves un debesbraukšanas dienu (15. au-

gustā) uti

2. Svētos uzskatīja kā kristīgās draudzes aizbildņus

(patronus) un griezās pie viņiem, lai tie aizlūgtu Dieva

priekšā un pasargātu no visāda ļaunuma, īpaši no dai-

moniem. Teologi gan izšķīra Dieva godināšanu un lūg-
šanu (latreia, adoratio) un svēto piesaukšanu (duleia, invo-

catio), bet vienkāršiem ļaudīm svētie likās tuvāk stāvam

un viņi savās vajadzībās griezās galvenā kārtā pie tiem.

Svēto tēlus un ģīmetnes uzstādīja baznīcās un mājās. Viņu
miesas un piemiņas lietas glabāja ar lielu godbijību un

turēja par svētām, brīnišķu spēku pilnām. Svēto pulkā

ieskaitīja visus asinslieciniekus, askētus un citus ievēro-

jamus draudžu darbiniekus. Viņu dzīves stāstus labprāt

lasīja- tie tika izpušķoti cildinošām leģendām.
Svēto un relikviju (atlieku) kulta attīstību stiprā mērā

iespaidoja tā laika pāgānisms. Vispār kopš Konstantina

laikiem, ļaužu masām ieplūstot privileģētā kristīgā baznīcā,
tur sāka ieviesties rupjas māņticības gars un masīva ma-

teriālistiski fiziska reliģijas, izpratne, kas pieķērās pirmā
kārtā dažādiem svētiem priekšmetiem, vietām, ceremonijām

un svētām personām un ierobežoja garīgo, reliģiski tiku-

misko kalpošanu Dievam. Nodibinājās uzskats, ka katrā

altārī jāieliek kada relikvija. Saka rīkot ceļojumus uz sve-
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Gleznas, ciļņi

mazeikas

tām vietām, īpaši uz Jerūzālemi pie Kristus kapa. Viena

no visvairāk iecienītām relikvijām bij Kristus krusts, kuru

domājās atraduši 4. gs.: ar viņa šķēpelēm lepojās daudzi

amuleti. — Svētbilžu kults īpaši uzplauka ar 5. gs. sākot.

Bilžu priekšā krita ceļos un skūpstīja tās, dedzināja sve-

ces un kvēpināja vīraku. ledomājās, ka svētais pats ar savu

dievišķo spēku iemājojot savā attēlā.

Radās atsevišķi rakstnieki, kas apkaroja visus šos jaun-

ievedumus, bet baznīca aizstāvēja tos. 8. un 9. gs. Bi-

zantes ķeizari iesāka cīņu pret svētbilžu kultu un atcēla

to. Galu galā tomēr mūku un ļaužu pūļa atbalstītie bilžu

cienītāji paturēja virsroku. 7. oikumeniskā sinode 787. g.

atzina, ka bildēm pienākoties godināšana līdzšinējā veidā.

4. Kristīgas mākslas sākumi.

1. Sākumā zīmējumi kristīgās katakombās un uz sarko-

fagiem neko neatšķīrās no paraugiem pagāniskās kapenēs.
Nekautrējoties lietoja pat pāgānu mitoloģiskās ainas, pie-
mēram, koklētāju Orfeju. Drīz tomēr sāka parādīties da-

žādi īpatnēji kristīgi simboli un sižeti.

10. zīm. Pravietis Jona.

Sienas glezna no Kalliksta katakombas.

Kapu plāksnēs iegrieztie jeb iekaltie zīmējumi reizēm

•āda dažādus amata rīkus, lai apzīmētu aizgājušā darbību,
bieži sastopami dažādi izrotājumi (ornamenti), bez īpašas
nozīmes, bet daudziem zīmējumiem ir arī sava simboliska

nozīme. Visbiežāk sastopamie simboli — labais gars ar

avi uz pleciem, lūdzējas dvēseles tēls, avs, balodis (atse-
višķs draudzes loceklis), pāvis (aiznešana uz viņu sauli),
lapa (atspirdzinājums), vīnstīga (Es esmu vīnkoks uti),
palmas zars, vaiņags (uzvara), kuģis (izglābšana), enkurs

(ticības drošība) uti Kristus vārda vietā lieto monogrammu,
kurā salikti kopā vārda grieķiskie pirmie burti X un P.
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Ticības apliecības vietā zīmē zivi, jo grieķu vārdā ichthvs =

= zivs atsevišķie burti I, X, G, V, C tiek uzskatīti kā

saīsināts izteiciens Jēsūs Christos Theū Hy6s Sotēr (= Jē-
zus Kristus Dieva Dēls Pestītājs). Vēlāk sāk lietot arī

krusta zīmi T un 4- veidā.

11. zīm. Kapa plāksne ar vārdu un simboliem.

Pamfila katakombā Romā.

12. zīm. Bībeles ainas.

Griestu gleznas katakombā (4. gs.). Virzienā ar sauli: Krišana grēkā, Mozus dabū

ūdeni no klints, Jona koka pavēnī, dievlūdzēja.



71

Katakombu eju un istabiņu sienas un griestus sāk ari

izkrāsot. Gleznoja dažādus ornamentus un jau minētos

simbolus, bet nāca klāt vēl ari ainas no bībeles stāstiem

un no reliģiskās dzīves pasaules (svēto mielasti, paaug-

stinātais Kristus) un no apbedīto personu dzīves. Tie paši
temati atkārtojās arī sarkofagu ciļņos. — Ar laiku izstrā-

dājās zināmi tipi un šabloniski tēlošanas paņēmieni: Kri-

stus — sākumā bez bārdas, vēlāk ar bārdu, Pēteris, Pāvils

utt. Vēlāk šī māksla pāriet uz baznīcām, kristāmām baznī-

ciņām un kapličām. Tur blakus glezniecībai un tēlniecībai

ļoti iemīlēta ir mozaika (ar piemērotiem krāsainiem akmenti-

ņiem izliktas ģīmetnes un ainas). Ceturtā gadsimtenī spē-

cīgi attīstījās arī "kristīgā celtniecība.

13. zīm. Ainas no Kristus dzīves.

(5. gs.). Griestu glezna Sv. Pētera un Marcellīna katakombā Romā. Divos stūros
labais gans, otros divos lūdzēja (orante) ar lūgšanas žestu. Vidū Kristus un mācekļi.
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Celtnes

14. zīm. Kristīga sarkofaga ciļņi
(4. gs.) Laterāna muzejā. Vidū vairogā apbedītā laulātā pāŗa krūšu tēlu skicējumi.
Ainas augšrindā no kreisās uz labo pusi: sievas radīšana, grēkos krišana un darbu
sadalīšana (vīram pasniedz vārpas, sievai jēru), ūdens pārvēršana par vīnu, maizes
pavairošana un Lācāra uzmodinašana. Apakšrindā: gudrieno austrumiem, aklā dzie-

dināšana, Daniels lauvu bedrē, Pēteris aizliedz Jēzu, Pēteri ved cietumā, Mozus dabū
ūdeni no klints.

15. zīm. Ravennas virsbiskapa Teodora sarkofags (6. gs.).

Izrotājumu starpā Kristus monogrami.

2. Baznīcas, kā draudžu sapulces telpas, cēla sākumā

basiliku veidā. Tās bij iegarenas četrstūru celtnes ar ie-

dobtu padziļinājumu dibengalā un lēzeniem griestiem vai

pat vaļējām sijām bez griestiem. ledobuma (apsīdas)

grīda bij paaugstināta, tā priekšā bij altāris akmens galda
veidā un dibenā aiz altāra biskapa sēdeklis un presbiteru
sēdekļi gar apsīdas malām. Apsīdas apaļā dibensiena, tri-
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umfa loks, kas nošķīra apsīdu no draudzes telpām, un

arī citas sienas bij izrotātas ar mozaikas zīmējumiem vai

gleznām. Logu vietā bij caurumotas akmens plāksnēs. —

Basilikas priekšā bij šaurs priekšnams (narthēx) un bieži

arī pagalms (atrium) ar stabu galerijām. Lielākās basilikas

sapulces telpa tika ar stabu rindām sadalīta vairākās jomās

(kuģos). Galvenā joma vidu bij augstāka, sānu jomas, pa

vienai vai divām katrā pusē, bij zemākas. Basilikas tika

orientētas, t. i. celtas ar altāra galu pret rītiem. Vislie-

lākās basilikas cēla Romā — uz Pētera kapa un uz Pāvila

kapa (4. gs.). Krāšņas celtnes bija arī Kristus kapa baznīca

Jeruzalemē un dzimšanas baznīca Bētlēmē.

16. zīm. Labais gans (3. gs.).

Statuja.
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17. zīm. Sv. Apollinārija basilika

Ravennas tuvumā 6. gs. Skats no galvenās ieejas puses.

18. zīm. Sv. Apollinarija basilikas iekšpuse.
Galvenā joma. Dibenā apsīda. Apsīdas griesti un triumfa arka izgreznoti ar mozaiku.
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19. zīm. Vecās Pētera baznīcas plāns Romā.

Piecu jomu basilika, celta 4. gs., noplēsta 15. gs. Pa kreisi pagalms ar stabu ailēm.

Pa labi apsīda.

20. zīm. Vecās Pētera baznīcas šķērsgriezums.

Galvenās jomas jumts ar vaļējām sijām. Logi virs sānu jomām.

No basilikām vēlāk attīstījās romāņu stils un beidzot

t. s. gotu stils. Romāņu stilu raksturo smagas velves un

gotu stilu slaidie pīlāri un lauztās loku velves, vispār smai-

las
un asas uz augšu tiekdamās līnijas.
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Lietišķā māksla

Kristāmās baznīciņas un kapličas taisīja centrālceltņu
veidā — ar kristāmo baseinu jeb kapa vietu centrā. Cen-

trālceltnes bij apaļas, četrstūrainas jeb ari vairākstūrainas.
Vēlāk arī lielākās baznīcas cēla centrālceltņu veidā. Tā
radās jumolu celtnes, kas reprezentē bizantiešu stilu.

3. Baznīcu piederumus — krēslus, solus un altāra rī-

kus utī. arī izstrādāja ar māksliniecisku gaumi. Tāpat
altāra segas un priesteru uzvalkus. Arī svēto grāmatu
rokraksti reizēm darināti kā īsti mākslas paraugi un bagātīgi
illustrēti.

21. zīm. Kristījama baznīciņa (baptisterijs) Ravennā.

(5. gs.). Vidū kristījamais baseins. Griesti un sienas ar mozaiku.
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Mūzika

Askēti un baz

nicas pār-
pasaujošanas

4. Dievkalpojumi krāšņajās telpās ari izvērtās arvien

krāšņāki. Nāca klāt dažādas sarežģītas ceremonijas. Iz-

kopa garīdznieku un draudzes dziedāšanu, un beidzot ie-

veda īpašus dziedātāju korus. Ērģeles esot ievestas lieto-

šanā baznīcā tikai 7. gs. vidū.

§ 9. Cenšanās pēc tikumiskās pilnības.

1. Askēti un anachōrēti.

1. Kristīgās draudzēs jau pirmos sākumos bij ļaudis,
kas, tiekdamies pēc augstāka dzīves ideāla, atturējās un

atteicās no tādām lietām, ko parasti uzskata par dabiskām

un atļautām: no gaļas ēšanas, reibinošu dzērienu lietoša-

nas, mantas un no laulības kopdzīves. Šādus ļaudis sauc

par askētiem un viņu atturības dzīvi par askēsi

nāšanos'').

Kristīga baznīca neskubināja uz askesi, bet atļāva kri-

stīgiem askētiem mierīgi dzīvot draudzēs.

3. gadsimtenī draudzes dzīvē sāka izzust pirmatnējā
tikumu stingrība. Sajūsmas gara vietā draudžu dzīvi sāka

vadīt noteikumi un parašas. Draudzes bij tapušas lielas.

Viņu locekļi piederēja visdažādākām aprindām, un arī pec
kristības turpināja agrāko nodarbošanos. Pastarais gals ne-

nāca, un ilgas pēc tā tapa nedrošākas un remdenākas.

Viss tas spieda ievērot pasaulīgās intereses un dažādās

ārējās lietas vairāk, nekā tas bija sākumā. Trešā gadsim-

teņa otrā pusē šīs parādības bija jau jūtamas. Cipriāns
raksta 251. gadā: „Hgais miers ir kaitējis mums Dieva

dotai (stingrai) disciplinai... Katrs rūpējās tikai par sava

īpašuma pavairošanos un, aizmirsis, ko ticīgie darīja agrāk

apustuļu laikos, un ko tiem vienmēr pienākas darīt, likās

ar nepiesātināmu mantkārības dedzību uz savu līdzekļu
pavairošanu. Nav vairs priesteros īstas svētbijlbas, nav

draudzes amata personām sirsnīgas ticības, nav darbos

žēlsirdības, nav parašās disciplinas. Vīrieši valkā izķēmo-
tas bārdas, sievietēm — .krāsots skaistums: acis viltotas

pēc Dieva roku darba, mati mākslīgi nokrāsoti. Veikli.di

māņiem krāpj vientiešu sirdis, krāpīgiem nolūkiem apvārdo
brāļus. Slēdz laulības ar neticīgiem, atdod pāgāniem Kri-

stus (draudzes) locekļus. Ne tik vien bez rūpēm zvērē,
bet turklāt arī nepatiesi zvērē, priekšniekus nicina lepnā

uzpūtībā, ar saindētu muti apmelo viens otru, stūrgalvīgu
naidu dēļ šķeļas savā starpā. Daudzi biskapi, kam derētu
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Antonijs un citi

vientuļnieki

būt citiem ir par pamudinājumu, ir par piemēru, likdami

novārtā savu dievišķo amatu, top par laicīgu amatu ko-

pējiem, atstāj savu katedru, pamet ļaudis vienus un klaiņo

pa svešām provincēm, dzīdamies pakaļ nedēļas tirgum ar

ienesīgu veikalu; brāļiem draudzē badu ciešot, tur savā

rīcībā plašas naudas summas, ierauj zemes gabalus ar

viltīgām mānīšanām, pavairojot augļus, palielina ienākumus

no kapitāla."

Ciprians uzskatīja Decija-Valeriāna vajāšanas par Dieva

sūtītu līdzekli pacelt atkal ticības dzīvi. Bet pēc šīm va-

jāšanām nākušais garais brīvības laiks taču atkal radīja
labvēlīgus apstākļus nupat nosodītām parādībām. — Kad

Konstantīna un viņa pēcnācēju laikā tapa izdevīgi būt par

kristieti, sāka draudzē bariem ieplūst tādi ļaudis, kas

meklēja tur tikai privilēģijas un priekšrocības, un draudzes

dzīves līmenis slīdēja vēl jo vairāk lejup.

Visvērīgāki izturējās pret šīm pārgrozībām draudzes

dzīvē askēti. Viņiem likās, ka draudzes palikušas pasaulīgas,
uti viņi paši sāka aiziet no pasaules vientulībā, lai tur va-

rētu netraucēti nodoties Dievam patīkamai dzīvei. Pirmie

kristīgie vientuļnieki jeb aizgājēji (anachorēti) rodas 3. g. s.

pēdējā ceturksnī. Viens no visvecākiem un visslavenākiem

vientuļniekiem ir sv. Antonijs.

2. Antonijs ir ēģiptietis (kopts), bagātu vecāku bērns,
bet vecāki viņam miruši jaunībā. Kādu dienu viņš noklau-

sās baznīcā evaņģēliju par bagāto jaunekli. Jēzus vārdi:

„Ja tu gribi pilnīgs būt, tad ej, pārdod savu mantu un

dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs — un nāc,
seko man!" atstāja viņā dziļu iespaidu. Antonijs nodroši-

nāja ar kadu mantas daļu iztikšanu savai māsai, bet pārējo
visu izdalīja nabagiem. Pats viņš aizgāja kādā vientuļā

vietā, dzimtenes ciema tuvumā, lai dzīvotu vienīgi Dievam.

Drīz vien viņš bij pieradis pie jaunās dzīves un aizgāja
vēl tāļāk, kādā kapa alā. Beidzot viņš ieslēdzās kādā at-

stātā pussagruvušā cietoksnī, kur viņam tikai ik pa 6 mē-

nešiem piegādāja maizi un pasniedza caur jumtu.

Antonija slava izplatījās tāļu ļaudīs, nāca pie viņa pēc

padoma, radās viņam arī daudz sekotāju. Viņš pats tikai

divas reizes apm. septiņdesmit gadu laikā atstājis vientu-

lību un atkal parādījies ļaudīs, kas viņu saņēma it kā

brīnumu no citas pasaules. Pirmo reizi viņš nāca vajā-
šanu laikā, lai skubinātu uz pastāvību, otrreiz ticības strīdu

gados, lai skubinātu uz vienprātību. Mūža pēdējos gadus

Antonijs pavadījis gandrīz nepieejamā klints kalnājā, kur

viņu neviens netraucēja. Leģenda stāsta, ka Antonijs uz-
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Klosteru
sākumi

Basilijs un

Benedikts

skatījis par kaunu ēst, gulēt un apmierināt citas miesas

vajadzības un izvairījies no tām, citiem klātesot; ka „viņš
nekad nav mazgājis savu miesu, lai notīrītu no tās svie-

drus un putekļus, nav arī nekad mazgājis kājas un licis

tās ūdenī, izņemot gadījumus, kad viņš bij spiests brist

caur ūdeni."

Savas dienas viņš pavadīja pastāvīgās dievlūgšanās, paš-
mocībās un iekšējās cīņās ar miesas iegribām, kas viņam
uzmācās ļaunu garu un dažādu vilinātāju un kārdinātāju
tēlu veidā. Miris Antonijs vairāk nekā 100 gadus vecs

(356. g.).
Pa šo laiku bij Ēģiptē plašos apmēros pieaudzis vien-

tuļnieku ciemu un atsevišķu nometņu skaits. Tur viņi dzī-

voja — pārtraukuši sakarus ar pasauli, atsacīdamies no

mantas un pārtikdami no pašu roku darba, atraisījušies
no piederīgiem, — un ierobežoja savas dzīves vajadzības
līdz pēdējai iespējai. Miesas dziņas un prasības centās

apspiest visādiem līdzekļiem: gavēja, palika naktīs nomodā,
gulēja sēdus, jeb lika asus klučus un akmeņus pagalvī,
valkāja spalvainas un rupjas drēbes, apkrāvās smagām dzelzs

važām jeb krustiem, atteicās pat no miesas tīrības. Daži

likās pat uz visu mūžu ieslēgties šaurās, neērtās istabiņās.

2. Klosteri un mūku dzīves noteikumi.

1. Ap 320. g. vientuļnieks Pachomijs nodibināja vien-

tuļnieku (mūku) sabiedrību un kopdzīvi. Šāda sabiedrība

ar savu priekšnieku (abtu, archimandritu) priekšgalā dzī-

voja ar mūri noslēgtā nometnē — klosterī (claustrum),
kur katram bij sava istabiņa (kellija). Visiem bij vienāds

vienkāršs uzvalks, manta piederēja visiem kopā, ēšana un

dievkalpojumi notika kopā, strādāja vienkāršus rokdarbus:

pina segas un kurvjus, kopa zemi un dārzu. Katram bij
absolūti jāklausa priekšniekam un jāpadodas stingrai dis-

ciplinai. Pachomija sabiedrībai pēc pāris desmit gadiem
bij jau 11 klosteru. Dibinājās ari vēl citas plašas sabie-
drības ar līdzīgu iekārtu.

Sieviešu klosteri nodibinājās par sevi, to iemītnieces

sauca par normām (= šķīstām).

2. Pec Ēģiptes klosteru parauga sāka dibināt tādus

vispirms Palēstinā un Sirijā, tāļāk arī citās kristīgās zemēs.
Vēlāk izstrādāja pat īpašus klosteru dzīves noteikumus.

Austrumos palika par vispārēju paraugu noteikumi, ko bij
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Klosteru dzīves

raksturs

Bērnība

sastādījis biskaps Basilijs Lielais (Cesarejā Kapadokijā),
t 379. g. Rietumos bij liela lomā Nursijas Benedikta (f
543 ?) dibināto klosteru paraugiem un viņa izstrādātiem

noteikumiem. Klosteros varēja iestāties tikai tas, kas bij

iepriekš bijis veselu gadu par novici (mācekli). lestājoties

bij jādod mūku solījums, kas saistīja uz visu mūžu pie
klostera. Galvenās dzīves prasības bij: nabadzība, šķīstība

un paklausība. Zināmās stundās dienu un nakti notika

dievkalpojumi visiem kopā. Blakus roku darbiem vēlāk

sāka nodarboties arī ar zinātni, bērnu skološanu un grā-

matu pārrakstīšanu. Klosteros vairs neuzstādīja tik stingras

prasības, kā vientuļnieku dzīvē. Daudzi askēti tādēļ vēl

vienmēr turējās savrup un vingrinājās vientuļnieku garīgos

varoņdarbos. Daži sāka pat gadiem ilgi uzturēties uz stabu

galā iekārtotām platformām (Sirijas stabu svētie 5. gs.).

Daži klosteri arī ir ieveduši jo stingrus noteikumus,

piem. aizlieguši mūkiem sarunāties savā starpā.

3. Klosteru raksturs izveidojās citādāki austrumos un

rietumos. Austrumnieku klosteri vairāk noslēdzās no ļau-
dīm un mūki atturējās no darba draudzē, nododamies

galvenā kārtā svētbijīgai apcerei. Rietumos mūki tapa it

kā par garīgiem kareivjiem baznīcas kalpībā. Te arī klo-

steri turējās ciešāki kopā savās sabiedrībās jeb ordeņos.
Plaši pazīstami ir benediktiešu un cisterciešu ordeņi.

Mūku dzīvi vispār vērtēja augstāki, nekā ikdienas darba

dzīvi, jo mūki netik vien izpildīja vispārīgos pienākumus,
bet sekoja vēl arī īpašiem „evanģelija padomiem" un tā

ieguva nopelnus Dieva priekšā.

§ 10. Augustins un viņa laikmets.

1. Augustina autobiografija: Izglītota pā-

gāna aizspriedumi un šaubas.

Visievērojamākais senās baznīcas darbinieks rietumos ir

Aurelijs Augustins (354—430). Kādus četrdesmit sešus ga-

dus vecs, viņš uzrakstījis savu attīstības gaitu. Viņš uzrunā

Dievu un sūdz tam savus dzīves maldus un uzsver Dieva

vadību un gādību. Šo Augustina sacerējumu sauc par

viņa „grēku sūdzēšanu" (Confessiones):
*1. Liels esi tu, Kungs, un augsti slavējams. Liels ir

tavs spēks un neaprobežota tava gudrība.
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Slavēt grib tevi cilvēks, niecīga tava radījuma daļa, cil-

vēks, kas vazā sev līdzi savu mirstību, vazā sev līdz sava

grēka liecību un liecību, ka tu pretojies lepnajiem.
Un taču grib tevi slavēt cilvēks, niecīga tava radījuma

daļa.
Tu viņu dzeni

;
ka tevi slavēt ir viņam svēts prieks.

Jo tu esi radījis mUs ar tieksmi uz tevi, un nemierīga
ir mūsu sirds, tiekams atrod mieru tevī.

Dievs, mans Dievs, kadu postu es esmu piedzīvojis un

rūgtāko vilšanos!..

Mani sūtīja skolā — mācīties lasīt un rakstīt. Es na-

bags nenopratu, kam tas vajadzīgs; bet kad nu reiz biju
kūtrs mācībās, tad mani sita. Jo tā tas patika pieaugušiem.

Bet mēs sastapām arī cilvēkus, Kungs, kas lūdza tevi.

Un mēs mācījāmies no viņiem nojaust tevi, kā mēs toreiz

spējām tevi nojaust, ka tu esi kaut kas ļoti liels, ka tu,

gan nerādīdamies mūsu jutekļiem, tomēr varētu mūs dzir-

dēt un mums palīdzēt. Tā es iesāku tad jau kā zēns tevi

žēli lūgties, tu mans palīgs un mans sargs, un lūgšanā uz

tevi atraisījās mana grūtā mēle, un es lūdzu tevi, lai

mani skolā taču nesistu; mazs es biju toreiz un tik liela

bija manas sirds dedzība. Un kad tu man pašam par
labu neklausīji mani, kad mani tomēr sasniedza sods, tad

pieaugušie smējās par sitieniem, ko es dabūju, pat mani

vecāki, kas man taču nekā ļauna nevarēja vēlēt, — un

tās man toreiz bij lielas rūgtas ciešanas.

Kā spīdzināšanas mēs baidījāmies skolotāja sitienu, un

it kā mums būtu jāizbēg visļaunākām mokām, tā mēs

žēli lūdzāmies tevi. Un taču mēs grēkojām: mēs mazāk

lasījām, rakstījām, mācījāmies, nekā no mums prasīja. Ne

atmiņas, Kungs, ne saprašas mums netrūka, — tās tu
mūsu vecumam bagātīgi biji devis; bet vairāk prieka, nekā

mācības, darīja mums rotaļas... Man bij lepns prieks uz-

varēt sporta sacīkstēs, man patika, kad pasaku tenkas man

kutināja ausis, kamēr tās sāka arvien dedzīgāki prasīt pēc
tam un ne mazāk karsta bija ar laiku ziņkāre, kas spīdēja
manās acīs, kad

es redzēju teātra izrādes 1
.

Kas tas bij par iemeslu, kādēļ es ienīdu grieķu valodu,
kas man kā iten mazam zēnam jau bij jāmācās, to es

vēl tagad skaidri nesajēdzu. Latiņu valoda bij man mīļa
tapusi, gan ne tā, ko mācījos elementārskolā, bet tikai

tā, ko māca augstākās skolas skolotāji. Jo tā pirmā mā-

cība, māca lasīt, rakstīt un rēķināt, bij man tikpat
apgrūtinoša un nepanesama, kā visa grieķu valoda. Un
kas tur bij cits par iemeslu, ja ne grēks un dzīves tukša
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Jaunība

niecība? Jo mācības sākumi, — kas mani ievingrināja, kā

varu lasīt, ko atrodu uzrakstītu, un rakstu, ko es gribu

rakstīt, — nodarbojas ar drošāku priekšmetu, nekā tā-

ļākā mācība, kas mani spieda staigāt pa mītu tekām un

līdzi just to varoņiem.

Es vairāk baidījos no valodas kļūdām, nekā no skau-

dības pret labākiem skolēniem, kas nekļūdījās... Jo es

neredzēju, ka es tieku iegrūsts kauna vaļējā bezdibenī,
kur tava acs vairs neieskatās. Kas gan varēja būt ta-

vās acīs riebīgāks par mani? Pat saviem audzinātājiem,

skolotājiem un vecākiem es nepatiku, jo neskaitāmas rei-

zes es mānīju un krāpu viņus, jo es ilgojos tikai rotaļā-
ties; teātri skatīties un, aizrauts ar izrādes kaislību, arī

pats kādas lomas tēlot.

Pat zādzības es izdarīju vecāku pagrabā un virtuvē,

pa daļai mēli lutinādams, pa daļai, lai atpirktu zēniem

viņu rotaļlietas. Pat rotaļās es bieži krāpu un ieguvu ar

viltu uzvaru, tukšas godkārības aizrauts un nespēdams pre-

toties. Pie tam nekas cits nebij man tik nepanesams un

neierosināja mani uz mežonīgākām dusmām, kā ja es no-

ķēru citus pie krāpšanas. Bet ja noķēra mani pašu, tad

es drīzāk sāku trakot, nekā padevos.

Vai tā ir varbūt „bērnu nevajnība"? Nē, Kungs, tā

gan tiešām na,v. Visu to paņem no zēnu gadiem līdzi

vīru gados. Tikai tad nesaceļas vairs pret audzinātājiem
un skolotājiem, bet pret ķēniņiem un priekšniekiem. Tad

vairs nav darīšana ar riekstiem, murkšķiem un zvirbu-

ļiem, bet ar naudu, zemes īpašumiem un vergiem, un rīkšķu
sitienu vietā dabū citus sodus.

2. Piecpadsmit gadus vecs es pārtraucu studijas. Mani

atsauca atpakaļ no Mandauras, kaimiņu pilsētas, kur es

biju apmeties, lai iesāktu izglītoties zinātnēs un retorikā

(runāšanas mākslā), un iekārtojās, lai es varētu uzturēties

tāļākā pilsētā, Kartāgā. Tā to gribēja mana tēva lepnā

godkārība, bet nevis aprobežotie līdzekļi, kas bij viņa,

Tagastes pilsoņa, rīcībā. Ar uzslavu viņi visi toreiz apbēra

manu tēvu, tādēļ ka viņš gribēja izdot naudu pāri par

saviem līdzekļiem, lai dēls varētu studēt tāļumā no dzim-

tenes. Jo daudzi pilsoņi, kas bij krietni bagātāki par manu

tēvu, nerūpējās tā par saviem bērniem. Taču par to ne-

raizējās mans tēvs, ka es augu tavās acīs, un kā bij ar

manu sirdsskaidrību, — kad tikai es biju izglītots un

veikls runāšanā, nē, mežonīgs un novērsies no tevis, Dievs»
kas esi manas sirds vienīgais, patiesais labais Kungs.
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Patiesības

meklēšana

Bet toreiz, savā sešpadsmitā dzīves gadā, kad man

naudas trūkuma dēļ bij jāstaigā bez darba un es bez

jebkādas mācības dzīvoju pie vecākiem, tad izauga kupli

pār manu galvu saldkāres ērkšķi un nebij nevienas rokas,
kas tos izravētu...

Bet tu jau biji iesācis celt sev svētnīcu manas mātes

sirdi, likt tur pamatakmeni svētam Dieva mājoklim. Tēvs

gan bija katēchumens un arī tik kopš dažām nedēļām. Tad

nu mana māte sāka trīsēt bailēs un svētbijigās izbailēs, un

kaut gan es vēl nebiju kristīts, viņa taču baiļojās par mani,
ka es varētu iet ačgārnos ceļus, pa kuriem staigā tie, kas

uzgriež tev muguru, bet ne seju.

Tagad arī atlaida man vaļīgākus grožus un deva man

pilnu vaļu rotaļām un sacīkstēm. Ja būtu agrāko stingrību

padarījuši vieglāku, tas būtu bijis labi; bet nu atlaida gro-

žus pārāk vaļīgus un es atdevos tūkstoš kaislībām. Un vis-

caur bij bieza tumsa, mans Dievs, apklāta bij tavas patie-
sības skaidrā gaisma un krāšņi, kā no treknas augsnes, uz-

zēla mans grēks.
Es metos virpuli tādā stulbumā, ka kaunējos savu biedru

starpā palikt viņiem pakaļ kauna darbos. Es dzirdēju, ka

viņi lielījās ar saviem kauna darbiem, un jo vairāk, jo ne-

lietīgāki tie bija; un tā mani kairināja ne tikai nevaldāmie

darbi, bet arī slava. Es taisījos zagt un nevis aiz trūkuma

jeb vajadzības, bet tikai aiz riebuma pret taisnību. Mēs ne-

lieši jaunekļi vēlā nakts stundā, pēc ievilkušās samaitājošas
spēles, izgājām laukā un nopurinājām kādu bumbieri, aiz-

nesām prom milzīgu augļu nastu — nevis pašiem ēšanai,
bet lai mestu cūkām priekšā. Jo mūs kairināja darīt kaut ko

aizliegtu. Riebīga bij šī ļaunprātība, bet es to mīlēju, es

mīlēju savu grēku, nevis savu grēku mērķi, bet pašu grēku.*
Arī savai studenta dzīvei Kartagā Augustins veltī asus

pārmetumus. Viņš pārmet sev netiklību un sakarus ar kādu

zemāko aprindu jaunavu, ar kuru pēc tā laika likuma ne-

varēja noslēgt likumīgu laulību. Viņš nosoda savu aizrau-

šanos ar teātri, kas attīstījis viņā „šķietamu līdzjūtību" un

paviršību pret dziļiem pārdzīvojumiem. Viņš ir nemierā ar

saviem toreizējiem panākumiem runāšanas mākslā, kas veici-

nājuši viņa augstprātību. Tomēr Augustins nav bijis ļau-
nāks par citiem studentiem. Viņā snauda jau toreiz cēlākas

dziņas. Savai kopdzīvei viņš palika uzticīgs ilgus gadus
arī bez laulības saitēm un savam dēlam deva vārdu Adeo-

dats (== Dieva dots).

*3. Toreiz, vel nepiedzīvojis jauns cilvēks "būdams, es

mācījos pazīt retorikas mācības grāmatas; retorikā es gri-
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Augustins
manichietis

bēju spīdēt, jo mani vadīja ļauns un tukšs nodoms satvert

ar to zemes slavas priekus. Parastās studiju kārtības gaitā

es dabūju rokās kādu Cicerona grāmatu ar virsrakstu Hor-

tensijs. Tās saturs ir uzaicinājums veltīt sevi filosofijai.
Un šī grāmata izdarīja manā sirdī pārmaiņu: uz tavu pusi,

Kungs, tā virzīja manas lūgšanas un deva jaunu saturu

manām vēlēšanām un iegribām.
Toreiz es vēl nepazinu apustuļu rakstus. Bet tas vien

jau iepriecināja mani, ka Cicerons skubina mūs ne vienu

jeb otru filosofijas virzienu, bet pašu gudrību, lai tā būtu

kāda būdama, mīlēt un meklēt un tai sekot, to turēt cieti

un neatlaisties no tās godīgā spēkā. Un tā es tapu dedzīgas
karstas sajūsmas pilns. Tik viena lieta atvēsināja manu

ugunīgo sajūsmu, — ka es neatradu šinī grāmatā Kristus

vārdu. Jo šo vārdu es tavas žēlastības dēļ biju jau reize

ar mātes pienu uzņēmis manā bērnišķi vājā sirdī un dziļi
iekšā es to turēju cieti. Un kas nebij sakarā ar šo vārdu,
lai tas butu jo gudrs un skaists un patiess, tas nespēja mani

pilnā mērā saistīt.

Tādēļ es nolēmu piegriezt uzmanību svētiem rakstiem

un paskatīties, kādi tie būtu. Un lūk, ko es Vēroju, tā bij

patiesība, bet aizslēgta lepnajam un atklāta bērnam; na-

badzīga un zema tā liekas tam, kas tai tuvojas, bet vareni

liela un noslēpumaini smaga tam, kas tai grib līdzi iet.

Bet es toreiz nebiju spējīgs ieiet tās svētnīcā un pazemīgu
galvu sekot tās soļiem. Jo toreiz, kad sāku svētos rakstus

lasīt, es nejutu tā, kā tagad runāju. Tie likās man necie-

nīgi, lai tos varētu kaut salīdzināt ar Cicerona cienību.

Mans lepnums nepanesa rakstu veidu un mēru un mana

asprātība nespiedās to dziļumos. Un taču tie auga līdzi

ar mazajiem. Bet es toreiz turēju par kaunu piederēt pie

mazajiem un ticēju, ka es esmu liels, jo es biju uzpūties

lepnumā un augstprātībā 2
.

*

4. Augustinam patika labāki manichiešu mācība, kas

no Persijas bij atnākusi uz rietumiem. Manichieši stā-

stīja, ka no paša sākuma blakus labai gaismas valstij pa-

stāvējusi ļauna tumsības valsts, kas saistās ar vielu un

visu vielisko. Pravietis Mani un Jēzus atnesuši cilvēkiem

atziņu, ka katram esot sava dievišķa dzirkstelīte un ka

tādēļ pienākoties palīdzēt gaismai izrauties no tumsības

varas. Panākt to varot ar atturību no gaļas barības un rei-

binošiem dzērieniem, no laulības, ļauniem vārdiem utī.,

vispā; noslēdzoties no jebkuras satiksmes ar ļauno vielas

pasauli un atraujoties arī no zemkopības, amatniecības uti,
lai neaptraipītos ar ļauno matēriju un neskaldītu gaismas



85

Milāna

spēkus. Kas uzņēmās visus šos noteikumus, tas bij iz-
vēlētais" (pilntiesīgs loceklis); ķas atzina mācības patiesību,
bet pats vēl pēc tās nedzīvoja, to sauca par klausītāju.

Visas savas mācības manichieši ietērpa krāšņos plašos mitos.

Augustins bij 9 gadus manichiešu „klausītājs". Pa to

laiku viņš nobeidza studijas un sāka pats darboties kā re-

torikas skolotājs papriekš dzimtenes pilsētā, tad Kartagā.
Māte dziļi skuma par viņa novēršanos no katoliskās drau-

dzes un viņa vieglprātīgo dzīvi. Kādu laiku pat pārtrauca

ar viņu sakarus.

Manichiešu mācības viņu drīz vien vairs neapmierināja.
Tās viņam likās nepamatotas un pārāk fantastiskas. Savas

karjeras dēļ viņš pārcēlās uz Romu, ar meliem izbēgdams
mātes pavadībai. No Romas viņš devās tālāk uz Milānu,
kur tobrīd bij ķeizara rezidence. Viņa pasaules uzskats bij
nonācis līdz šaubām par to, vai vispār iespējama patiesības
atzīšana.

*Tā es nonācu Milānā pie biskapa Ambrosija, kas pa-

zīstams kā viens no pirmiem plašā pasaulē. Tu mani vadīji

pie viņa. Šis Dieva vīrs uzņēma mani tēvišķi un apsveica
manu atnākšanu ar īstu priestera mīlestību. Bet es sāku

viņu mīlēt, vispirms ne kā patiesības skolotāju, bet kā cil-

vēku, kas bija pret mani laipns. Un es dedzīgi klausījos

viņu, kad viņš runāja uz ļaudīm, gan ne ar cienību, kas

viņam pienācās, bet tikai lai pārbaudītu viņa runas dā-

vanas. Tā es uzmanīgi sekoju viņa valodai, bet neievēroju

to, ko viņš teica, pat nicināju to. Un es priecājos par viņa
svētrunas skaistumu. Taču līdz ar vārdiem, kas man pa-

tiki,, ienāca manā dvēselē arī svētrunas saturs un priekšmets,
ko es nicināju. Jo tie nebij viens no otra šķirami. Kamēr

mana sirds atvērās dzirdēt, cik daiļrunīgi viņš runā, iespiedās
līdz ar to manā dvēselē, cik patiesi viņš runāja, gan tikai

palēnām. Vispirms es piekāpos, ka tas, ko viņš stāsta, gan
būtu labi aizstāvams. Ja es agrāk biju tanīs domās, ka

pret manichiešiem un par labu katoļu mācībai nekas nav

iebilstams, tad nu es sāku noprast, ka katolisko mācību var

ļoti labi aizstāvēt, un ka nevajaga tās kaunēties. It sevišķi
man patika, kad dzirdēju, kā viņš izskaidroja vienu otru

Vecās Derības vietu, kas man vienmēr bij palikušas tumšas,
jo es sapratu tās burtiski un tā biju garu nokāvis 3

.
Un kad

man vairākas šīs grāmatas vietas tā bij skaidras tapušas,
tad es nosodīju savu agrāko uzskatu, kas bij mani vedis

izsamisumā, ka nekad nebūs iespējams atspēkot tos, kas

atmeta un izsmēja bauslību un praviešus. Bet tamdēļ es

vēl nebiju pārliecināts, ka nu jāiet ceļš uz katolisko mā-
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čību 4. Katoliska mācība gan nelikās man uzvarēta, bet arī

ne uzvarētāja.
Es nolēmu tik ilgi vēl palikt katēchumens katoļu baz-

nīcā, ko mani vecāki man bij ieteikuši, kamēr man atspīdēs
droša gaisma, kurp man iet savu ceļu.

Māte bij atnākusi pie manis. Viņa atrada mani postā
un ļaunās briesmās, izsamisumā, ka nevarēšu atrast pa-

tiesību. Un taču, kad es viņai teicu, ka neesmu vairs

manichietis, bet neesmu arī vēl katolisks kristietis, tad viņa

neuzgavilēja priekā, it kā dzirdēdama kaut ko negaidītu,

jo par šo manas nelaimes pusi viņa jau sen bij apmierināta.

Mierīgi un paļāvīgi viņa man atbildēja: viņa ticot Kristus

dēļ, ka viņa vēl redzēšot mani kā katoli, iekams šķiršoties

no šīs dzīves. — —

Es priecājos, ka biju dabūjis pamācību lasīt vecos bauslī-

bas un praviešu rakstus ar citām acīm nekā agrāk, kad tie

man likās nesakarīgi, jo es iedomājos, ka tavi svētie do-

mātu tik nesakarīgi. Un taču patiesībā viņi tā nedomāja.
Ar prieku es ari klausījos, ka Ambrosijs bieži savās svēt-

runās ļaužu priekšā izteica un kā likumu lika visiem cieši

pie sirds: Burts nokauj, bet gars ir tas, kas dara dzīvu. Un

ja kāda vieta, burtiski saprasta, likās mācām maldus, tad

viņš noņēma noslēpuma plīvuri no šīs vietas garīgas iz-

pratnes. Un viņš neteica nekā tāda, kas būtu mani varējis

atgrūst, kaut gan daudz viņš teica tādas lietas, par ko

es vēl nezināju, vai tā ir patiesība. Es turējos vēl tālu no

piesliešanās; es baidījos krist maldu bezdibenī, bet gaidī-
dams es biju taču nāvei tuvāki.

Toreiz es lasīju (jaun)platoniešu rakstus un tie mani

pamācīja, ka man jāmeklē patiesība gara pasaulē. Tad es

redzēju un atzinu tavu neredzamo (garīgo) būtību no lie-

tām, kas ir radītas. Spiests nodziļināties sevī pašā, es jutu

to, ko es nevarēju redzēt savas dvēseles tumsā: ka tu esi,
un ka tu esi bez gala un taču neesi izplatīts bezgalīgās un

galīgi šaurās telpās, ka tu esi patiesībā, kas palieci vien-

mēr tas pats, un nekur un nekādā kārtā neesi citāds un

kāds cits, un ka viss cits ir katrā ziņā no tevis, vienīgi no

šī pamata, kas ciets kā klints 5
.

Šī patiesība nu man bija
droša, bet es vēl biju par daudz vājš, lai baudītu tevi.

Un es runāju par to šurp un turp, it kā es to pamatīgi

pārzinātu, bet kad es nebūtu meklējis tavu ceļu iekš mūsu

Pestītāja Kristus, tad es nebūtu pamatīgi pamācīts, bet

būtu gājis bojā. *
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Pāvila un An-

tonijaiespaids

Atgriešanās
cīņa

2. Augustina atgriešanās un vēlākā darbība.

*r. Lielā kārē es ķēros pie tava gara cienīgajiem vār-

diem, vistim pie apustuļa Pāvila rakstiem. Tad izzuda visi

tie jautājumi, kuros es agrāk atradu pretrunas viņa sludinā-

jumā un nesaskaņu ar bauslības liecību un praviešu vārdiem

(t. i. ai Veco Derību). Man mirdzēja pretim viena un tā

pati seja no visiem skaidriem vientiesīgiem rakstiem un es

mācījos priecāties, gavilēdams trīsās.

Es turpināju parasto darbu, bet mans iekšējs nemiers

augi un ikdienas es raidīju uz tevi nopūtas. Bieži es

meklēju baznīcu, kad tik man darba nasta atļāva kādu brīvu

stundu. Alipijs, mans agrākais māceklis, bij pie manis.

Kādu dienu nu atnāca pie mums ciemā Pontiāns, kāds

mūsu puses cilvēks, jo viņš bij afrikanietis, kāds augsts
virsnieks pie galma. Mēs apsēdāmies, lai parunātos. Te

Pontiāns ievēroja uz maza galda mūsu priekšā kādu grā-

matu, ķēra pēc tās, atvēra un atrada sev par pārsteigumu

apustuli Pāvilu. Smaidīdams viņš paskatījās uz mani un,
mazliet izbrīnējies, novēlēja man laimes, ka viņš negaidot
atradis šos: rakstus, un taisni tikai šos manās rokās. Jo viņš

bij kristietis un ticīgs un nereti metās ceļos, Dievs, tavā

priekša baznīcā biežai ikdienas lūgšanai.

Kad es nu viņam teicu, ka es lasu šinīs rakstos ar vis-

lielāko dedzību, valoda novirzījās, viņam stāstot, uz An-

toniju, ēģiptiešu vientuļnieku, kura vārds toreiz jau gaiši

spīdēja visu tavu kalpu priekšā, bet mums līdz tam laikam

bija palicis nepazīstams. Kad viņš to ievēroja, tad paka-

vējas vēl ilgāki sarunā un tēloja mums šo lielo vīru un

brīrījās, kd mēs par viņu nekā nezinājām.
Tad viņš stāstīja par klosteru skaitu un viņu parašām,

par ko mēs vēl neko nezinājām. Un taču arī Milānā jau bija
klosteris, dievbijīgu brāļu pilns, ārpus pilsētas mūriem, Am-

brosija aizbildnībā, bet mēs tik nekā nezinājām.*
— Beidzot Pontiāns stāsta par diviem saviem draugiem,

kas, sajūsmināti par Antonija dzīvi, atstājuši galma amatus

un līgavas un iesākuši dzīvot vientuļnieku dzīvi. —

*2. Viskarstākā cīņā savā mājā, cīņā, ko es vedu dziļi
visslepenākā istabiņā, savā sirdī, pret savu dvēseli, es sa-

ķēru Alipiju, sajucis savā sejā un dvēselē, un uzkliedzu

viņam: „Vai tas zīmējas uz mums? Ko tas nozīmē? Vai

tu dzirdēji. Nemācītie saceļas un iekaro debesis, bet mēs

ar visu savu gudrību bez sirds, skat', cik dziļi mēs saistīti

asinīs un miesā! Vai mēs kaunamies viņiem sekot, kad

mums vajadzētu kaunēties, ka viņiem neskrejam pakaļ."
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Tā es ar viņu runāju un vēl citu, ko es vairs nezinu. Un

mana iekšējā kvēle dzina mani prom no viņa, kas klusu-

ciezdams un izbijies skatījās uz mani.

Kāds dārzs piederēja pie mūsu mājas, kas bij mūsu

lietošana tāpat kā visa māja. Turp mani aizrāva manas

dvēseles vētras, lai neviens mani netraucētu šinī kārstā

cīņā, ko es vedu ar savu dvēseli. Es drebēju garā un griezu

pret sevi zobus mežonīgā niknumā, ka es nevarēju nokļūt

tiktāl, lai tev patiktu, mans Dievs, un ar tevi stātos derībā.

Un taču, lai turp nonāktu, nevajaga ne kuģa, ne ratu un

nevajadzēja ne tiktāl kājām iet, kā no mājas līdz turienei,
kur es sēdēju. Lai turp ietu un tur nonāktu, vajaga tikai

gribēt iet Vajaga stipri gribēt un nekavēties un nesvaidīt

pusievainoto gribu šurp un turp un neļaut vienai pusei pa-

celties un cīnīties pret otru, lai gāztu to pie zemes.

Es plēsu sev matus, situ pie krūtīm, apķēru ceļus savītām

rokām. Es darīju to, tādēļ ka gribēju. Ja locekļu kustība

nebūtu manā rīcībā bijusi, tad es būtu gan varējis to gribēt,
bet ne izdarīt. Tik daudz lietas es darīju, kur gribēšana
nav tas pats kā varēšana. Bet vienu lietu es nedarīju,
kaut gan uz to man tiecās dvēsele ar nesalīdzināmi stipru
kvēli. Ui te jau griba ir tikpat kā vara, gribēšana kā varē-

šana, un tomēr es to nedarīju.
Un savā iekšienē es runāju: „Lūk, tūlīt tas notiks,

tūlīt tai notiks." Jau vārdos es biju apņēmies, gandrīz

jau es to darīju, taču es vēl nedarīju to. Bet es arī vairs

neslīdēju atpakaļ vecā vājībā: es stāvēju pavisam tuvu un

atvilku elpu. Un vienmēr atkal no jauna es mēģināju.
Un nācu arvien tuvāk un nācu arvien tuvāk un gandrīz

jau satvēru to un turēju cieti. Bet es vēl nebiju tur no-

nācis un netvēru to un neturēju vēl to un vēl vienmēr vil-

cinājos mirt nāvei un dzīvot no jauna dzīvībai. lemīlē-

tais ļaunums bij manī spēcīgāks nekā neparastā svētā laime.

Un tagad pēdējā acumirklī, kad man vajadzēja kļūt citam

cilvēkam, jo tuvāk tas nāca klāt, jo mežonīgākas bij bailes,
ko tas sacēla manā dvēselē. Taču tas nedzina mani at-

pakaļ, nedz arī projām; tās turēja mani kā noburtu vienā

vietā

Es nometos ceļos zem kāda vīģes koka un ļāvu asarām

vaļu. Un daudz es runāju uz tevi, apmēram ar šādu sa-

turu: „Un tu, Kungs, cik ilgi vēl? Cik ilgi vēl, ak Kungs?
Vai tu dusmojies līdz galam? Ak nepiemini vecos no-

ziegumus!" Jo es jutu, ka tie vēl vienmēr tur mani savās

saitēs un, skaļi vaimanādams, es kliedzu: ~Cik ilgi vēl?

Cik ilgi vēl? Rīt un vienmēr atkal rīt? Kādēļ ne šodien,

kādēļ ne tagad šinī stundā nav gals manam negodam?"
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Augustīna dar

bība un

uzskati

Ta es teicu un raudāju, dziļi sagrauzts savā sirdī. Un

lūk, te es dzirdēju kādu balsi šurp no kaimiņu nama, dziedošā

izteiksmē, it kā zēna jeb meitenes balsi, kas vienmēr sauca:

„Ņem, lasi! Ņem, lasi!" Tad mani vaibsti pārvērtās, es

sāku apdomāties, vai bērni mēdz tā dziedāt kādā rotaļā.
Bet es neatcerējos, ka būtū kādreiz to dzirdējis. Tad ap-

sika manu asaru plūdi un es piecēlos. Es domāju vienīgi,
ka Dievs man pavēl atvērt kādu grāmatu un lasīt, uz ko

man vispirms kristu acis. Jo par Antoniju es biju dzir-

dējis, ka viņš dabūjis pamudinājumu no kāda evaņģēlija tei-

kuma, ko viņam gadījās dzirdēt.

Es gāju atpakaļ uz vietu, kur biju atstājis kādu grā-

matu, apustuļa vēstules. Es tvēru tās, atvēru un klusēdams

lasīju vietu, uz ko krita vispirms manas acis: „Lai it kā dienā

godīgi staigājam, ne rīšanā un plītēšanā, ne netiklībā un

izvirtībā, ne ķildā un naidā, bet apvelciet Kungu Jēzu
Kristu un negādājiet par miesu, iegribu apmierināšanai."

(Rom. vēst. 13, 13. 14.).

Es negribēju tālāk lasīt un man nevajadzēja tālāk lasīt.

Jo tikko es biju izlasījis teikumu līdz galam, manā sirdī

ienāca paļāvības un drošības gaisma un visa šaubu nakts

bij izgaisusi. Es ieliku savu pirkstu vai citu kādu zīmi

grāmatā, aizvēru to un pilnīgi mierīgu seju stāstīju visu

Alipijam.

Mēs ejam iekšā pie mātes un stāstām to viņai; viņa
priecājas. Mēs stāstām, kā viss tā noticis, tad viņa gavilē
un slavē tevi, Dievs, kas vari vairāk darīt nekā mēs lūdzam

un saprotam. Nu viņa redzēja, ka tu daudz vairāk viņai

devis, nekī viņa mēdza asaru bēdās un žēlabās par mani

lūgt. Ni. tu biji mani sev piegriezis, tā kā es nemeklēju
vairs sievu, ne kādu šīs pasaules cerību. Nu es stāvēju
uz tā ticības pamata, uz kā tu mani viņai priekš daudz ga-
diem biji sapnī rādījis.*

3. Augustins veselības dēļ drīz vien atstāja savu reto-

rikas skolotāja amatu. 387. gada Lieldienās Ambrosijs viņu
kristīja līdz ar Alipiju un nelikumīgās laulības dēlu Adeo-
datu. Atgriežoties uz dzimteni māte nomira. Augustins
apmetās uz dzīvi savā dzimtenē un nodibināja kopā ar

draugiem kopdzīvi pēc klosteru parauga. Bet pēc pāris ga-
diem viņu ievēlēja par priesteri un vēlāk par biskapu Hipo
pilsēta Ziemeļafrikas provincē.

Tā bij maza pilsētiņa, bet viņas biskaps Augustins bija
līdz savai nāvei (430. g.) visas Ziemeļafrikas baznīcas va-

donis. Viņš rakstījis daudz rakstu, kas bij plaši pazīstami.
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Viņa galvenā mācība bij: Visa cilvēka pestīšana ir Dieva

darbs. Cilvēks jau kopš dzimšanas atrodas grēka varā un

pats nekā laba nespēj (iedzimtais grēks). Pats ar saviem

spēkiem vien darbodamies, viņš ietu bojā. Bet Dievs savā

žēlastībā ir izvēlējis cilvēkus, kurus viņš grib pestīt (pre-

destinācija), un ja cilvēks ir izredzēts, tad viņš arī top

izglābts. Viņš iemanto baznīcas un viņas iestāžu (sakra-
mentu) svētību, viņu pilda Dieva gara un mīlestības spēki

un iedod viņam jaunu labu gribu, īsi sakot — pārvērš viņu

par citu cilvēku. Bet kam Dieva žēlastība nepiegriežas,
tas iet droši bojā. „Pāgānu tikumi ir spīdoši netikumi."

Šos savus uzskatus Augustins noteikti aizstāvēja pret
britu mūku Pelaģiju un viņa domu biedru advokātu Cēle-

stiju, kas sludināja, ka cilvēks pats ar brīvu gribu un ciešu

apņemšanos var izpelnīties pestīšanu. Baznīcas koncili Romā

417. g. un Kartagā 418. g. un tāpat art Efesas vispārējais
koncils 431. g. nostājās Augustina pusē. Mācība par ie-

dzimto grēku un gribas nebrīvību uz labu un par Dieva

žēlastība-? pestīšanas darbu (sola gratia) tapa par oficiālu

baznīcas mācību. Tikai Augustina prēdestinācijas uzskati

likās vienpusīgi, un katoļu baznīca beidzot atzina, ka pe-
stīšanu sagādā Dieva žēlastība un paša cilvēka griba un

darbi ciešā kopdarbībā.

Viens no ievērojamākiem Augustina rakstiem ir ~par
Dieva valstību" (Dc civitate Dci libri XXII). Augustins
tēlo cilvēces vēsturi kā cīņu starp Dieva valstību un šīs

pasaules (velna) valstību. Pirmā dibinās uz Dieva mīle-

stības, otra uz patmīlestības un varas kāres. Dieva valsts

organizējas ar Kristus garu un mīlestību, pasaules valsti

pārvalda ar likumiem. Kopš pasaules radīšanas abas val-

stis atrodas cīņā viena ar otru (Kains un Ābels). Pasaules

valsts darbojas par paliekamu svētību tikai tad, kad stājas
Dieva valsts kalpībā. — Dieva valsts realizēšanos Augustins
redzēja sava laika Romas katoliskā baznīcā.

1 Par pasaku tenkām Augustins nosauc mitus un varoņteikas.
Teātros toreiz uzveda gabalus ar saturu no pāgānu mitoloģijas
un teikām. Spriedumu par saviem darbiem Augustins dod, vēr-

tēdams tos no askētiska dzīves ideāla viedokļa.
* Vecās Derības stāsti Augustinam Likās līdzīgi pagānu mi-

tiem un teikām. Stāsti par antropomorfo (cilvēkveidīgo) Dieva

darbību viņam šķita piedauzīgi. Pec Bībeles iznāca, ka Dievs

pats arī devis vaļu ļaunumam. Tādi novērojumi noskaņoja Au-

gustīnu pret BībeM.

h Ambrosijs, tāpat kā citi kristīgi teologi tanī laikā, turējās
pie alegoriskas Bībeles izskaidrošanas, kas teksta burtiskas no-

zīmes vietā lika tā pārnestu nozīmi — augstāku garīgu izpratni.
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4 Par katolisku (= vispārēju) mācību sauca kristīgās baznī-
cas oficiālo mācību. Pretstatā pret katolisko mācību stāv dažādi
bLakus virzieni, sektes, kā piem. manicheisms. Tagad lieto vārdu
katolis šaurākā nozīmē.

a Jaunplatoniešu filozofija mācīja, ka dievība stāv kā abso-

lūta garīga būtne, augstu pāri visai pasaulei, „viņpus domāšanas
un esamības" un sasniedzama ar askēzi un ekstāzi.

22. zīm. Dievmāte ar Jēzus bērnu.

Rafaeļa gleznotās Siksta madonnas galvenā daļa.



Pirmā gadu
tūkstotī

IV. Kristīgā baznīca nostiprinās
Europā.

§ 11. Kristīgās ticības izplatīšanās Europā.

f. Kristīgā ticība izplatījās arī ārpus Romas valsts

robežām- Armēnijā vēl agrāk nekā Romas valstī kristīgā
ticība bij atzīta par valsts ticību (3. gs. beigās). Kopš
ceturtā gadsimteņa arī uz ārieni kristietības uzvara dabūja

straujāku gaitu.
Austrumos un dienvidos no Vidusjūras kristietību vēlāk

ierobežoja islams, jauna, arābiešu pravieša Mohammeda

(f 632 g.) nodibināta ticība. 1 Spēcīgas kareiviskas arābiešu

ciltis fanātiskā ticības sajūsmā iekaroja daudzus kristīgus

apgabalus: Palestinu un Siriju, Ēģipti, Ziemeļafriku un pat

daļu no Pirenēju pussalas. Laba tiesa kristiešu šinīs ze-

mēs pārgāja islamā, daudzas kristīgas draudzes iznīka un

baznīcas sabruka. Bet uz ziemeļiem kristīgai ticībai bij
brīvs ceļš, tur neradās tādi vareni pretinieki.

Vispirms kristietību pieņēma ģermāņu ciltis Viduseuropā,
tad slāvi, skandinavieši un citi. Ap 1000. gadu p. Kr.

jau gandrīz visā Europā kristietība bij uzvarējusi pagā-

nismu, jo ap to laiku kristīgai ticībai atvērās Polija, Krie-

vija, Ungārija un Skandināvija. Tikai slāvi gar Ziemeļjūras

piekrasti, baltu ciltis (prūši, leiši un latvieši), lībieši, igauņi
un somi vēl bij pāgāni.

Sākuma vēl vienmēr centās iegūt jaunus piekritējus, slu-

dinot tiem evaņģēliju un modinot viņos ticību uz Jēzu Kristu.

Bet ar laiku nodibinājās uzskats, ka drīkst arī ar varu pie-

spiest pāgānus pāriet kristīgā ticībā, uzliekot priesteriem

pienākumu nodibināt jaundibinātās draudzēs kristīgu
baznīcai: un ticības dzīvi. Tādēļ centās dabūt uz kristie-

tības pus' pāgānu zemes valdinieku, un viņš tad piespieda

savus pavalstniekus pieņemt kristīgo ticību. Vai atkal gāja
tieši kapi pret pāgāniem un līdz ar uzvaru uzspieda tiem

kristietību. Tautas vidū zem ārējās kristietības segas tomēr

vēl gadu simteņiem ilgi uzglabājās dažādi pagāniski ticē-

jum' un parašas. Tikai pamazītēm kristietība iesakņojās
tādos apgabalos.
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Pēdējie
ieguvumi

Visos laikos ir bijuši tādi pašaizliedzīgi darbinieki, kas

kopā ar nelielu biedru pulciņu, un reizēm pat vieni paši,
devušies iekšā pāgānu zemēs un sākuši tur sludināt kri-

stīgas mācības. Viņiem bij jāpanes visādas grūtības un

vajāšanas un daži pat miruši mocekļu nāvē. Daudzas tau-

tas godina savus pirmos apustuļus. Par „germaņu apu-

stuli" sauc Vinfrīdu - Bonifaciju (f 754), par „ziemeļu (skan-

dināviešu) apustuli" — Anskaru (f 865), par „slavu apu-

stuļiem" Kirillu un Metodiju (f 885).

2. Vienpadsmitā gadu simtenī vāci uzspieda kristigo
ticību niknās cīņās slāviem pie Ziemeļjūras — vendiem.

Krusti kari iznīcināja daudz vendu, un viņu atliekas, pie-
ņemdamas kristīgo ticību, ar laiku pilnīgi pārvācojās.

Trīspadsmitā gadu simteni kristīgo ticību ieveda visās

ciltīs gar Baltijas jūras dienvidus un austrumu piekrasti.
Somi dabūja kristīgo ticību no Zviedrijas, prūši un lat-

vieši, lībieši un igauņi no Vācijas. Tikai Somijā arī pati

somu tauta varēja līdzi darboties baznīcas dzīvē. Citās

zemēr vācieši, izplatīdami kristīgo ticību „ar uguni un

zobenu", paturēja visu varu un noteikšanu arī ticības lietās

savā.; rokās. Prūši pat bija tā nomākti, ka zaudēja pama-
zītēm savu tautību un pārvācojās.

Leiši pieņēma kristīgo ticību tikai 14. gs. beigās. Viņu

kunigaikštis Jogaila apprecēja 1386. g. poļu princesi un

ieguva Polijas troni. Par to viņš tad arī pats pieņēma kri-

stīgo ticību un lika kristīt ari savus pavalstniekus.

tīuropas nomaļu tautas — lapi ziemeļos un somu ciltis

starp Volgu un Urālu —
sāka arī tikai 14. gs. iepazities

ar kristīgo ticību.

1 Islama (— „padevības") ticības apliecība skan: „Ir_ viens

vienīgs Dievs Allah un Mohammeds ir viņa sūtnis", Ādams,
Noahs, Ābrahāms, Mozus un Jēzus ir citi ievērojami Dieva sūtņi.
Dievu Mohammeds telo absolūtā varas pilnībā un uzsver cilvēka

niecību. ~Allah vada, kuru viņš grib, un ļauj maldīties, kam

viņš grib" (predestinācija). Cilvēka liktenis pilnīgi viņa rokās

(fatālisms). Islamam ir bauslības reliģijas raksturs. Galvenās pra-
sības — ikdienas lūgšanas virzienā pret svēto pilsētu Meku,
labdarība un nabagu apdāvināšana, gavēnis un „hadš", cejojums
uz nacionālo svētnīcu Mekā, kas katram brīvam pieaugušam
cilvēkam jāizdara vismaz vienreiz mūžā. — Mohammeda mācī-

bas sakopotas krājumā ar kanonisku nozīmi, ko sauc par korānu.
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Monotisītu

atšķeišfnas

Austrumu un

rietumu baznīcu

nošķiršanās

§ 12. Dažādi kristīgās baznīcas sazarojumi.

1. Ticības dzīve un mācības nebij visas kristīgas ze-

mgs vjenācjas Lj e ļj.e baznīcas koncili veltīgi mēģināja izvest

viscaur vienādus dogmatus (ticības mācības normas) un

baznīcas iekārtas un dzīves noteikumus. Lielākā draudžu

daļa, kas turējās pie vienādas mācības, saucās par kato-

liskām (vispārīgām), bet blakus tām radās dažādas sektes.

Valsts vara gan palīdzēja katoliskai baznīcai apkarot sektes,
bet nekad neizdevās tās galīgi iznīcināt.

Sestā gadu simtenī nošķīrās no katoliskas baznīcas lie-

lākas draudžu kopības austrumos. Katoliskās baznīcas kon-

cilā Chalkedonā 451. g. bij pieņemta mācība, ka Kristus

personā ir apvienotas divas dabas, dievišķā un cilvēcīgā,

„nesajauktas un nepārvērstas, neatšķiramas un nenodalā-

mas". Šī mācība likās nepieņemama draudzēm, kas atzina

Jēzus Kristus personā tikai vienu dievcilvēcīgu dabu, mācot,
ka arī cilvēcīgā daba bijusi pārvērsta par dievišķu. Šie, tā

saucamie monofisiti („viendabnieki") nodibināja paši sa-

vas baznīcas Sirijā (jakobiti) un Ēģiptē (kopti). Bet Ar-

mēnijā un Abesinijā visa kristīgā baznīca pieņēma mono-

fisitismu.

Siiijā pastāvēja atsevišķi vēl īpaša nestoriaņu baznīca,
kas dabūjus: savu vārdu no kāda Konstantinopoles biskapa

Nestorija, kas katoliskās baznīcas koncilos bij atzīts par

maldu mācītāju. Paši šie nestoriaņi sauca sevi par chal-

diešu kristiešiem jeb austrumniekiem.

Vidus laikos viņi izplatīja kristīgo mācību talu pa Āziju
un nodibināja draudzes Indijā un pat Ķīnā.

2. Bet arī pašā katoliskā baznīcā pastāvēja dažādības

starp austrumiem un rietumiem. Austrumi balstījās uz grieķu
kultūru un lietoja grieķu valodu, rietumi turējās pie Romas

kultūra:» un latiņu valodas. Rietumos Romas biskaps-pāvests
tika atzīts par visas baznīcas galvu. Austrumnieki negribēja

padoties pāvesta virskundzībai un centās nostādīt Konstan-

tinopoles patriarchu par līdztiesīgu pāvestam. Konstanti-

nopoles patriarchs pat pieņēma tituli oikumeniskais (t. i.

vispārīgais) patriarchs. Pastāvēja arī vēl dažādas izšķirī-
bas mācība un dzīves parašās.

Daudzreiz radās ķildas austrumnieku un rietumnieku

starpā. Katra puse uzskatīja tikai savu par pareizu un no-

sauca otru pusi par hairetiķiem (maldu virziena piekritējiem).
Beidzot 1054. g. austrumu baznīca galīgi atdalījās no Romas.

Romas pāvesta sūtņi nolika Konstantinopolē uz Sofijas baz-

nācas altāra rakstu, kurā bij nolādēti austrumbaznīcas vadoņi.
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Baznīcas varas

virskundzība

Konstantinopoles patriarchs un citi austrumu patriarchi
atkal savukārt izsludināja Romas katoļus par maldu pie-

kritējiem un nolādēja viņu pāvestu un viņa sūtņus. Au-

strumbaznica saucās oficiāli par austrumu pareizticīgo baz-

nīcu.

Vēlāk gan vairākkārt mēģināja atkal apvienot abas baz-

nīcas. 1439. g. Florencē pat noslēdza baznīcu vadoņi savā

starpā ūniju (vienību). Bet austrumnieki neatzina ūnijas
noteikumus un palika pie sava.

Drīz pēc tam 1453. g. Konstantinopoli iekaroja moha-

medaniskie turki un visa austrumu baznīca, izņemot Krie-

viju, nāca turku virskundzībā un dabūja ciest pārestības,

pat vajāšanas.

Dažās atsevišķās zemēs katoļu baznīca ar katoliskas

valdības palīdzību piedabūja daudzus pareizticīgos uz ap-

vienošanos ar katoļiem. Tādus sauca par uniātiem. Vis-

vairāk uniātu bij Polijā: Brest-Ļitovskas ūnija 1596. g.

pievienoja Romas katoļu baznīcai Ukraines pareizticīgo baz-

nīcu.

Noslēdzot ūniju ar pareizticīgiem, katoļu baznīca pra-

sīja no tiem, lai tie atzītu pāvesta primātu (virsvaru baz-

nīcā) un tās mācības, ar ko katolicisms atšķīrās no pareiz-
ticības; proti: uzskatu par šķīstīšanas uguni (purgātoriju),

dvēseļu (mirušo) aizlūgumiem un mācību par Sv. Gara

iziešanu arī no Dēla (filioque). Paturēt atļāva pareizticī-

giem viņu īpatnējos dievkalpojumu rītus un liturģiju na-

cionālā valodā, kā arī priesteru laulību un dažādas tautas

tradicijas un parašas.

Brest-Ļitovskas (Lietavas Brestas) uniātu skaits snie-

dzas pāri 3,5 miljoniem. Lielākā daļa dzīvo Polijā (Ga-
licijā), pārējie Ungārijā un Kroatijā (Dienvidslāvijā). Arī

no citām austrumu baznīcas nācionālām nozarēm (sk. tālāk

§ 20, p. 3) katoļi ieguvuši uniātus, visvairāk no rumā-

ņiem (apm. 1 milj.) Septiņkalnē un kaimiņu apgabalos. —

Uniētos grieķus sauc par grieķu katoļiem.

§ 13. Katoļu baznīcas laicīgā vara.

1. 12. un 13. gs. katoļu baznīca piedzīvoja savus ziedu

laikus. Baznīca bij varena un bagāta. Viņas autoritāte val-

dīja par ļaužu sirdi un prātu. Pāvests bij ieguvis pasaules
varu, kurai padevās visi laicīgi valdinieki. Pat ķeizariem,
kas sacentās ar pāvestu cīņā varas dēļ, nācās daudzreiz
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zemoties pāvesta priekšā. Slavenais un varenais vācu ķei-

zars Fridrichs I. Barbarosa, godinādams pāvestu Aleksan-

dru 111., skūpstīja viņa kājas un turēja viņam kāpsli, palī-
dzēdams zirgā uzkāpt (1177. g.).

Pāvesti mēdza sludināt jau no seniem laikiem, ka Kri-

stus devis Pētera rīcībā divus zobenus — garīgas un lai-

cīgas varas simbolus. Laicīgo varu gan Pētera pēcnācējs,

pāvests, tieši neizlietojot, bet nododot tālāk ķeizaram. Taču

viņam tiesības atkal atprasīt laicīgas varas zobenu un dot

to kādam citam. lemīļots bij arī šāds salīdzinājums:

„Kā Dievs, pasaules radītājs, licis divus lielus spīdekļus

pie firmamenta (debesjuma) — lielāku spīdekli, lai tas

valdītu dienu, un mazāku spīdekli, lai tas valdītu nakti, tā

viņš iecēlis pie vispārējas baznīcas — kas arī saucās par

debesīm — firmamenta divas lielas cienījamas varas — lie-

lāku, kas valdītu par dvēselēm it kā par dienām, un ma-

zāku, kas valdītu par ķermeņiem it kā par naktīm: tās ir

pāvestu autoritāte un ķēniņu vara. Kā mēness tālāk dabū

savu gaismu no saules un patiesi ir mazāks nekā tā, tiklab

lielumā kā vērtībā, tāpat stāvokļa kā darbības ziņā, — tā

ķēniņu vara dabū savu cienīgumu un spožumu no pāvestu
autoritātes. Un jo vairāk ķēniņu vara vērš savu skatu uz

savu spožumu, jo mazāka gaisma grezno to; un jo vairāk

viņa attālinās no šīs gaismas skatīšanas, jo vairāk pieaug
tās spožums." (Innocentija 111. vēstule.).

Innocentijam 111. (1198—1216) izdevās arī sasniegt vis-

augstāko pāvesta varas pakāpi. Kā suverens pasaules val-

dinieks viņš izturējās pret visiem laicīgiem valdiniekiem

kā pret saviem vasaļiem, kam viņš dod un var arī atņemt
valdības varu. Baznīcas dzīvē Innocentijs tiecās ierobežot

biskapu rīcības brīvību un pacelt savu varu.

Lai atņemtu laicīgai varai iespēju iespaidot pāvestu vē-

lēšanas, 1059. g. bij izdots likums, kas vēlēšanas tiesības

deva vienīgi augstākiem garldzniekiem-kardināļiem.

īpatnējā veidā parādījās pāvestu laicīgā vara baznīcas

valsts iekārtošanā. Romas baznīcai atdāvinātie plašie ze-

mes gabali (patrimonium Petri = Pētera mantojums) bij
sākumā tikai saimnieciskā ziņā atkarīgi no pāvesta un kū-

rijas (galma). 756. g. franku ķēniņš Pipins nodrošināja

pāvestam šos apgabalus Vidusitalijā kā pasaulīgu valsti un

tā sākās pāvestu politiskā vara baznīcas valsti. Baznīcas

valsts pastāvēja, gan dažādos apmēros, līdz 1870. g.
Viduslaikos vispār ticēja kādam viltotam dokumentam

(Konstantina dāvājums = donatio Constantini), ka jau ķei-

zars Konstantins Lielais būtu atdāvinājis pāvestam Romu
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Baznīcas sodi

Laterāna

koncils

un tās tuvāko apkārtni un, pats pārceldamies uz Konstan-

tinopoli, atstājis viņam politisku virskundzību par visu Rie-

tumromas valsti, kā arī nodrošinājis baznīcas virsvaru par

rietumiem un austrumiem. Šim dokumentam blakus radās

ap 9. gs. vidu kāds īpašs krājums, kurā sakopoti pa daļai

īsti, pa daļai neīsti un ar viltojumiem papildināti dokumenti,
kas nodrošināja baznīcas varas neatkarību pretīm laicīgām
valdībām un atbalstīja baznīcas varas centralizāciju pāvestu

rokās, ierobežojot metropolītu un provinču sinodu tiesības.

Tos sauc par Pseudo-Isidora dēkrētālijām. Pāvesti drīz

vien sāka atsaukties uz šiem viltotiem dokumentiem. Tikai

renesanses laikā Lorenco Valla atzina Konstantīna dāvājumu

par viltotu un reformācijas laikmeta rakstnieki pierādīja
Pseudo-Isidora dēkrētāliju viltojumus.

2. Bargi bij līdzekļi, kurus pāvesti lietoja pret saviem

pretiniekiem. Kas nepadevās baznīcas autoritātei, to iz-

slēdza no baznīcas uz kādu laiku (mazā ekskomunikācija)

jeb arī pavisam (lielā ekskomunikācija). Kas bij izslēgts
no baznīcas (ekskomunicēts), tam bij atņemta arī izredze

uz debesu valstību. Ja gribēja sodīt visu valsti, kādu ap-

gabalu jeb pilsētu, tad izsludināja par to interdiktu,
kas aizliedza priesteriem noteiktās robežās noturēt at-

klātus dievkalpojumus un izdarīt pilsoņiem jebkādas ga-

rīgas amata darīšanas, piem. kristīt bērnus, apbedīt miru-

šus utt.

Kas bij apsūdzēti par maldu mācību piekritējiem, pret
tiem izlietoja inkviziciju — stingru izmeklēšanu ar spīdzi-
nāšanu. Kas bij kritis inkvizicijas rokās, tam nebij gan-
drīz nekādas izredzes vaļā tikt no nežēlīgajiem tincinātājiem,
kas centās samulsināt apvainotos jeb no tiem izspiest at-

zīšanos. Ja vainu uzskatīja par pierādītu, tad notiesāto no-

deva laicīgai varai, soda izpildīšanai. Pret hairetiķiem slu-

dināja arī krusta karus, apsolot katram, kas dosies cīņā par

kristīgo ticību ar sarkanu krusta zīmi pie uzvalka, īpašus
nopelnus Dieva priekšā, ar ko var izpirkt savus grēkus.

3. 1215. g. pāvesta Laterāna pilī Romā sanāca kopā
viens no visspožākiem baznīcas konciliem (t. s. ceturtais La-

terāna koncils). Uz koncilu bij sanākuši 71 virsbiskapi —

patriarchi un metropoliti, 412 biskapi, ap 900 abru un

prioru, kopā ar pavadoņiem pavisam ap 2000 personu.
Bij ieradušies arī gandrīz visi kristīgie valdinieki Europas
rietumos, lai suminātu pāvestu. Arī mūsu dzimtenes ka-

toļu baznīcas pārstāvji piedalījās koncilā: biskapi Alberts

un Teodoriks un priesteris Heinrichs. — Koncilā tika pie-
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Pasaulīgums
baznīca

Scholastika

ņemti svarīgi lēmumi par baznīcas mācību un tiesībām,
kā arī par asu cīņu pret hairesijām.

4. Bet ārējo spožumu pavadīja arī dažas tumšas puses.
Garīdznieku starpā pamodās dziņa pēc laicīgas varas un

goda. Daudzi centās iegūt tikai jo vairāk mantas un sāka

greznu izšķērdīgu dzīvi. Priesteri nebij vairs visi krietni

dzīves paraugi draudzes locekļiem. Pat mūki klosteros ne-

ievēroja vairs cieši stingros dzīves noteikumus un tapa
pasaulīgi.

§ 14. Katoļu baznīcas rakstniecība un teoloģija.

1. Trīspadsmitā gadsimteni arī katoļu baznīcas teo-

loģija sasniedza augstus ziedu laikus. Viņa bij sākusi rosīgi
attīstīties kopš 11. gs., vispirms klosteru skolās, tad mā-

cekļu pulciņos, kas salasījās ap atsevišķiem ievērojamiem
zinātniekiem un beidzot universitātēs. Brīvo zinātņu jeb

filozofijas fakultāte te sniedza vispārīgu izglītību un saga-

tavoja uz iestāšanos augstākās, speciālās fakultātēs — teolo-

ģijas, jurisprudences un medicinas. Filozofijas fakultātē ie-

guva bakalaura grādu un fakultāti beidzot maģistra grādu.

Speciālajās fakultātēs piešķīra doktora grādu. Visu citu

fakultātu priekšgalā stāvēja teoloģijas fakultāte, kuras mā-

cības spēki bij galvenā kārtā mūki, īpaši franciskaņi un do-

minikāņi. Tā kā viduslaiku teoloģija tika izkopta noteiktā

skolas garā, kas pārgāja no skolotājiem uz mācekļiem, tad

to sauc par scholastiku.

Scholastika uzskatīja par savu uzdevumu pierādīt baz-

nīcas mācības patiesību ar prātam pieejamiem pierādīju-
miem. Mācības saturu turēja par nemaldīgu un ņēma no

baznīcas dogmatiem un tradicijas. Prātošanas paņēmienus
un metodes, kā arī dažādas atsevišķas atziņas aizguva no

grieķu filozofa Aristoteļa. Tā pierādīja Dieva eksistenci,
Kristus ciešanu un nāves nepieciešamību un vietniecisko rak-

sturu utt. Centās paredzēt visus jautājumus un visas atri-

sinājumu iespējas un tādēļ arī mēdza saukt visus galvenos
scholastikas darbus par „teoloģijas summām".

levērojamākais scholastiķis ir itāliešu dominikanietis Ak-

vinas Tomas (1225—1274). Pie savas summas viņš strā-

dājis 10 gadus, bet nav spējis to galīgi nobeigt. Tas ir

milzu darbs trijās daļās — par 518 atsevišķiem jautā-

jumiem, kas apstrādāti 2652 artikulos, katrs artikuls pēc
viena un tā paša schēmata. Te var atrast visos dogma-
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Mistika

Dies irae

(dusmu diena)

tiskos un ētiskos jautājumos paskaidrojumus un pierādīju-

mus, kas ir patiesība un kas nepatiesība. Baznīcas mācība

tiek rādīta pilnīgā saskaņā ar prāta atziņām. Neizsmeļams
un nemaldīgs mācības avots Tomam ir baznīca un tās

galva pāvests, kas stāv pāri visām baznīcas sinodēm un

visiem biskapiem. — Pats Tomas tika 1323. g. izsludi-

nāts par svētu un viņa summa tiek katoļu baznīcā tagad at-

zīta par augstākās teoloģiskas izglītības rokas grāmatu.

Citu teoloģijas virzienu radīja franciskaņu scholastiķi ar

savu lielo teologu Johanu Dunsu Skotu (1265 —1308) priekš-

galā. Skotisti pretstatā pret tomistiem sāka atteikties no

prāta pierādījumiem teoloģijā un balstīja to uz absolūto

Dieva atklāsmi. Dieva personā viņi atzina absolūto gribu,
kamēr tomisti cildināja to kā absolūtu intelliģenci. Abi

virzieni atšķīrās arī vēl citos uzskatos.

Četrpadsmitā gadsimtenī beidzot franciskanis Okamas

Vilhelms (1280 —1349) nostādīja baznīcas mācību pilnīgā

pretstatā pret prāta atziņām, bet prasīja tai absolūtu ti-

cību kā Pieva nospriestām patiesībām. Viņa mācekļu ap-

rindās iesākās baznīcas mācības kritika un scholastikas sa-

brukums.

2. Daži baznīcas rakstnieki cildināja ekstatisku atdo-

šanos Dievam un Jēzum. Šādus jūtu pārdzīvojumus viņi
uzskatīja kā personīgu pestīšanas drošību un vērtēja to

daudz augstāki nekā visu citu baznīcas dzīvi: kultu, mā-

cību utt. Šo ticības virzienu sauc par mistiku. levēroja-
mākais viduslaiku mistikas pārstāvis ir Klērvozas (Clairvaux)
klostera abts Bernhards (1091 —1153). Viņš nodziļinās Kri-

stus personas apcerē, tēlo to spilgtās krāsās kā dvēseles

brūtgānu. Jūsmīgās himnās viņš apdzied cietēju Pestītāju.
Divas no tām latviešu tulkojumā atrodamas ari mūsu

dziesmu grāmatā: Ak galva asiņaina un Tūkstoškārt tev

sveicināju, kas tu mani mīlējis.

Liels iespaids uz viduslaiku gara dzīvi bij arī pastaras
dienas himnai „Dies irae, dies illa", par kuras sacerētāju
uzskata sv. Franciska draugu Čelanas Tomu.

Viņas pastardienas briesmās

zemi aprīs uguns liesmas,

pravieši kā apdzied dziesmās.

Kādas šausmas, kad uz tiesu

soģis nāks pār visu miesu

tiesāt ļaunu, nepatiesu!
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Bazūnes kā pērkons graudls,
cels no kapiem, kas vēl snaudis,
sauks priekš troņa visus ļaudis.

Drebot redzēs nāve, daba,
ka tie ceļas, kaps ko glabā,
ka tiek sijāts ļauns no laba.

Un tur grāmatu šķirs vaļā,

no tās lasīs balsī skaļā,
kāda pasaules grēku daļa.

Siržu domas soģis pratīs,

slepenības segu attīs,
taisnu sodu katris matīs.

Kā lai mana sirds tad šķīstās?
Kur man drauga rokas īstās,
kad pat taisnie soda bīstās?

Bargais soģi, ķēniņ godā,
tavās rokās vara dota,
tu vien vari glābt no soda.

Mīļais Jēzu! Mūsu labā

kaldināts tu krusta stabā,

nāc un šodien mani glabā.

Tavā varā taisnības svari,

nešķīsto tu mazgāt vari,
likt, lai zaļo sausi zari.

Lūk, es grēkiem apkrauts vaidu,

nopūtas uz augšu raidu,
tavu žēlastību gaidu.

Ļaundarim tu atlaid sodu,

Marijai sniedz šķīstu rotu,
vai lai man tu nepiedotu?

Uzņem mani bērna kārtā,
lai man soda ugunssārtā
dvēs'le paliek neaizskarta!

Vadi mani debess gaitā,

uzņem savu avju skaitā,

šķir no āžiem, sods ko gaida.

Un kad briesmās nolādētie

bojā iet — lai tavi svētie

kļūst man biedri izredzētie.
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Krievu ticības

leBPaids

Katoļu
18 api]as

Pīšļos bērns tev krīt pie kājām,
rokas stiepj pret tēva mājām,
nodod sevi Pestītājam.

Viņā dienā zemes klēpis
atdos pīšļus, ko tas slēpis,
lai tie soģa priekšā stājas.

Amen! Amen! Dieva Jēra

dēļ liec manu vārdu vērā,
dod man mieru debess mājās!

Brīvi tulkojis Rob. Bērziņš

§ 15. Katoļu laiki Latvijā.

1. Katoļu biskapiju nodibināšana Baltijā.

1. Senie latvieši iepazinās vispirms ar kristīgu ticību,
satikdamies ar saviem kaimiņiem, kad tie kapa gaitās jeb
tirdzniecības veikalos ieradās Latvijā. Zināms iespaids ir

šinī ziņā bijis krieviem, kas divos virzienos — no Pliska-

vas virzienā gar Gauju uz leju un no Polockas virzienā gar

Daugavu uz leju iespiedušies latviešu apdzīvotās zemēs.

Tādā kārtā tiklab Tolovā (Telvā) kā Piedaugavā 13. gs.

sākumā bij jau „krievu ticībā" kristīti latvieši. Vairāki

latviešu valodas vārdi, kas apzīmē dažādus ar kristiānismu

sakarā esošus jēdzienus, ir aizņemti no krievu valodas, kas

liecina, ka ar šiem jēdzieniem latvieši iepazinušies satiksmē

ar krieviem, — tā: baznīca, kristīt, grēks, kūma, zvanīt,

gavēt, tulks, svece, nedēļa un nedēļas dienu skaitīšana.

2. Paliekama nozīme bij tomēr tikai katoļu ticībai, ko

atnesa vācu tirgotāji un priesteri. Bet vispirms viņi sa-

stapās ar lībiešiem, kas dzīvoja toreiz gar Daugavas un

Gaujas lejas daļu. Pirmā katoļu biskapa Meinharda no-

metne bij Ikšķilē pie Daugavas (1184—1196) un viņa laikā

tika kristīti tikai daži lībieši pie Daugavas un Gaujas. Tādēļ
arī viņa pēcnācēji Bertholds un Alberts tika iecelti par

Livonijas (Lībiešu zemes) biskapiem. Un šis vārds palika
vēlāk visam lībiešu un latviešu apdzīvotam apgabalam. —

Bertholds krita jau savā otrā darbības gadā, kāda lībieša

Imauta nodurts. Latviešu lielāko daļu piegrieza kristīgai
ticībai trešais biskaps Alberts (1199—1229). Viņš tāpat
kā viņa priekšgājēji atnāca uz šejieni Hamburgas-Brēmenes

virsbiskapa sūtīti, kā viņa apakšbiskapi, bet pāvests Inno-
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centijs 111., kura laikā sākās Alberta darbība Livonijā, no-

lēma paturēt šo zemi savā tiešā pārziņā un izrādīja lielu

interesi par to. Visa Livonija tika novēlēta tiešai Dieva

mātes apsardzībai. Formālā ziņā Alberts ar Livoniju bij

pievienojies vācu ķeizarvalsts feodālai sistēmai un skaitījās

par ķeizara vasālu, bet faktiski šī atkarība nebij nemaz

jūtama.
Kas labprātīgi padevās Albertam, ar to viņš noslēdza

līgumu. Kas pretojās, pret to lietoja varu. Līgumā prasīja

padevību, nodevas, kara klaušas un kristīgās ticības pie-

ņemšanu. Viņa nolūks bij visus šejienes apgabalus ap-

vienot vienā garīgā kristīgā valstī savā vadībā. Savu gal-
vas pilsētu viņš pārcēla uz 1201. g. dibināto Rīgu, kas

drīz vien uzplauka par ziedošu vācu koloniju. Lai to panāktu
Albertam bij nepieciešams kara pulks. Četrpadsmit reizes

Alberts devies uz Vāciju pulcināt krusta karotājus cīņai

pret šejieniešiem, bet krusta karotāji parasti katru rudeni

atkal atgriezās uz savu dzimteni, jo vienas vasaras cīņā

bij jau nodrošinājuši sev atlaižas 1 visam mūžam un ie-

guvuši krietnu laupījumu. Tādēļ mēģināja bruņiniekus sai-

stīt ciešāki ar Livoniju, izdodot viņiem zemi ar vasālu

tiesībām. Drīz arī (1202. g.?) nodibināja uz vietas garīgu

bruņinieku ordeni, kas uzņēmās blakus mūku solījumiem
arī cīņu pret neticīgiem. Šo ordeni sauca par Kristus

kara pulku brāļu jeb zobenbrāļu ordeni. Visas iegūtās
zemes biskaps ar ordeni izdalīja savā starpā. Vēlāk tika

23. zīm. Rīgas doma baznīca

biskapa Alberta laikā, veltīta Sv. Marijai, pirmo reizi minēta 1206. g. (Jāņa baznīcas

vietā), nodegusi 1215. g. 1211. g. ierāda baznīcai tagadējo vietu, 1226. g. celtne jau
zem jumta. Romaņu stils.
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iecelti blakus Albertam ari citi biskapi. Viņš gribēja visus

tos pakārtot sev, bet pāvests nedeva viņam virsbiskapa tie-

sības un paturēja virstieslbas sev. Alberts dabūja tikai

pāvesta legāta (pilnvarota sūtņa) tiesības un netika saukts

vairs par Livonijas, bet par Rīgas biskapu.
Baltijas ziemeļos kristīgo ticību izplatīja dāņi, kas

1219. g. nodibināja Rēveli un Rēveles biskapiju, kas bij
atkarībā no Lundas archibiskapa Dānijā. Sakarā ar Rīgas
biskapu palika Tērbatas, Sāmzemes un Kurzemes biskapi.
1253. g. Alberta otrais pēcnācējs Rīgas biskapa krēslā

dabūja virsbiskapa tiesības un garīgas pārvaldes ziņā tapa
par citu biskapu priekšnieku.

24. zīm. Rīgas
doma baznīcas

zīmogs
uz kāda 1224. g. do-

kumenta.

25. zīm. Rīgas pirmā virsbīskapa Alberta Sverbēra

(Suerbeer) 1253—1273 zīmogs.

Virsbiskaps izlej ar vienu roku ūdens krūzi, otrā tur evaņģē-
liju. Katrā pusē kapliča ar vienu jaunkristīto, viens tur

biskapa zizli, otrs krustu. Paraksts: PCIA (provincia) LIVONI

(Livonia). Apakšā 4 kristījamie upē, pār tiem izstiepta no de-

besim Dieva labā roka; paraksti: (ES) TOI (Estoni.) Redzama arī daļa no virs-

biskapa moto, kas pilnīga veida skan: Baptizo gentes quarum Deus ablue mentes

(es kristu tautas, lai Dievs šķīsta viņu sirdsprātu).

Kad 1236. g. zobeņbrāļu ordenis tika galīgi sakauts,

pāvests uzņēma viņa paliekas vācu bruņinieku (teutoņu)

ordeni, kas tobrīd darbojās Prūsijā. Šī ordeņa nozare ar

nosaukumu Livonijas ordenis nu stājās zobeņbrāļu ordeņa
vietā.

Tā galu galā Baltijā, atskaitot Rēveles biskapiju, bij
nodibinājušās 5 garīgas valstis: Livonijas ordeņa zemes,

Rīgas virsbiskapija, Tērbatas biskapija, Sāmzemes biska-

pija un Kurzemes biskapija. Vislielākā bij ordeņa valsts,
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Latviešu cilšu

padošanās

ImeraB latvieši

jo ordenim vienam pašam piederēja 67.000 kvadrātkilo-

metru, kamēr visiem 4 biskapiem kopā tikai ap 40.000.

Latvieši dzīvoja ordeņa zemēs Kurzemē un Vidzemē, Rīgas

virsbiskapijā, Kurzemes biskapijā un Tērbatas biskapijas
dienvidus daļā (Trikatne).

3. Latviešu ciltis viena pēc otras padevās Albertam.

1206. g. sāka pieņemt kristīgu ticību Idumejas apgabala
latvieši (straupenieši), 1207. g. tika pievarēti un kristīti

sēļi, 1208. g. pieņēma kristīgo ticību imerieši un 1214. g.

padevās Tolovas (Telvas) apgabals, kas līdz tam bij atkarībā

no krieviem. Ap šo pašu laiku padevās Albertam bez lielas

cīņas arī latvieši, kas dzīvoja gar Daugavu uz augšu. 1229.

un 1230. g. noslēdza līgumu ar kuršiem. Visilgāki un nik-

nāki turējās pretīm zemgaļi, ar kuriem pirmo līgumu no-

slēdza jau 1219. g., bet tikai 1290. g., kad zemgaļi bij sa-

kauti un daudzi no viņiem bij atstājuši savu dzimteni, vā-

cieši palika kungi Zemgalijā. Izņemot zemgaļus, pārējās
latviešu ciltis tikai retos gadījumos ķērušās pie ieročiem,
lai saceltos pret vācu jūgu: 1212. g. antinieši sacēlās atņemto
dravu un lauku dēļ, 1244. notika vienas kuršu daļas pir-
mās cīņas pret vāciem ar leišu palīgu un no 1260.—67.

pēdējie pretošanās mēģinājumi.

2. Latviešu cilšu christianizēšana.

Biskapa Alberta darbības laiku apraksta latīņu valodā

kāds no viņa priesteriem. Tā kā par šo autoru tur priesteri

Heinrichu, kas vairākkārt minēts pašā rakstā, tad arī šo

rakstu parasti sauc par Heinricha Livonijas chroniku. Par

baltiešu kristīšanu chronika sniedz šādas ziņas:
*1. Priesteris Alobrands atgriežas (no Igaunijas) un

ceļā sludina Dieva vārdu latviešiem, kas dzīvojuši ap Imeru,
skubinādams tos pieņemt kristīgu ticību un īpaši aizrādī-

dams, ka jau visa lībiešu zeme un vairāki latvieši uzņēmuši
Dieva vārdu. Tie priecājās par priestera atnākšanu, jo
leiši viņus bieži izpostīja un lībieši viņiem pastāvīgi mācās

virsū, un caur vāciešiem viņi cerēja dabūt atvieglinājumu

un aizsardzību. Ar prieku viņi uzņem Dieva vārdu, izmetuši

tomēr papriekš meslus un izprasījuši savu dievu lēmumu,
vai viņiem būtu jāpieņem Pliskavas krievu kristība kopā

ar citiem latviešiem — no Tolovas, vai latiņu (katoļu)
kristība 2. Jo krievi savā laikā bij atnākuši un kristījuši
savus Tolovas latviešus, kas tiem allaž maksāja nodevas.
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Sēļi

Un mesli krita latiņiem par labu, un (latvieši) tika kopā ar

lībiešu baznīcu pieskaitīti rīdzeniekiem. Un Alobrands no-

kristīja kādus ciemus, un atgriezies Rīgā, paziņoja to biska-

pam. Tad biskaps, līdzi priecādamies un vienmēr tiekdamies

gādāt par baznīcu, sūtīja atkal uz turieni savu mācekli

Heinrichu, kad tas bij paaugstināts svētos (garīgos) amatos 8
,

kopā ar to pašu Alobrandu. Kad viņi tanīs robežās bij

ar kristību galā, Alobrands atgriezās atpakaļ. Bet otrs, kad

bij uzcelta baznīca un atdota viņam, palika joprojām pie
tiem dzīvot, un, kaut gan bij ļoti daudzu briesmu apdrau-

dēts, turpināja radīt nākošās dzīves svētlaimību. * (XI, 7.).

*2. Pēc tam, kad Kungs bij atsvabinājis savu baznīcu

no pāgānu (leišu) uzbrukuma, biskaps, baidīdamies, ka pēc

viņa aizbraukšanas (uz Vāciju) tie neatkārtotu kaut ko tam-

līdzīgu un neizpostītu viscaur lībiešu zemi, nodomāja iz-

postīt sēļu pili (Sēlpili), kas tiem tiklab izejot kā ienākot

noderēja par patvērumu. Tādēļ viņš izsūtīja vēstnešus pa

visu lībiešu un latviešu zemi, kas jau bij apvienojušies
ar kristīgu ticību, un aicina visus kara gājienā. Savācis

lielu kara pulku, biskaps sūta abatu Teodoriku un prāvestu

Egelbertu ar visiem saviem ļaudīm un krusta karotājiem,

kopā ar Kristus kara pulka brāļiem noveikt sēļus. Viņi

gāja Aizkraukles virzienā, un iedami pāri par Daugavu,
atrada leišu līķus, kas priekš tam bij nokauti, bet nebij

apbedīti zemē; tos viņi samīdīja ceļā un kārtīgā gājienā
nonāca pie sēļu pils. Aplenkdami pili no visām pusēm,
viņi ievainoja bultām daudzus uz apcietinājumiem, daudzus

saņēma gūstā pa ciemiem un vairākus nokāva; tad sane-

suši malku aizdedzināja lielu uguni. Nedodami mieru ne

nakti, ne dienu, viņi iedzina sēļiem bailes. Tādēļ tie sle-

pen aicināja karaspēka vecākos un lūdza mieru. Bet tie

teica: „Ja jūs vēlaties īstu mieru, tad atteicieties elku kal-

pībai un uzņemiet patieso miera nesēju — Kristu savā

pilī, liekieties kristīties un turpmāk dzeniet prom no jusu

pils leišus, Kristus vārda naidniekus/ (Sēļiem) patika šāda

veida miers un, izdevuši ķīlniekus, viņi apsolīja pieņemt
kristības sakramentu, aizdzīt leišus un visās lietās paklausīt
kristiešiem. Karaspēks, saņēmis viņu zēnus (par ķīlnie-
kiem), apmierinājās. Pēc tam abats un prāvests līdz ar

citiem priesteriem kāpa augšā pie viņiem pilī, un, iesvētīdami

viņus ticībā, mācīja tos; viņi apslacīja pili ar svētītu ūdeni

un uzsprauda paaugstinājumā svētās Marijas karogu. Prie-

cādamies par pāgānu atgriešanu un slavēdami Dievu par
baznīcas panākumiem viņi līksmi atgriezās kopā ar lat-

viešiem
un lībiešiem savā zemē.* (XI, 6.).
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Tolova (Telva)

Mežotne

*3. Pēc tam Raceburgas biskaps Filips pārcēlās ar kru-

sta karotājiem un fogtu Gerhardu uz Turaidu un uzcēla

biskapam pili, ko nosauca par Fredelandi (Fredelande =

Friedeland = miera zeme), tas ir it kā par zemes nomieri-

nātāju, jo viņš cerēja ar šo pili nomierināt zemi un sagādāt
tur patvērumu priesteriem un visiem saviem kara vīriem.

Tur atnāca pie viņa Tolovas Talibalda dēli, Rameķis ar

saviem brāļiem, un atdevās biskapa varā, solīdami pār-
mainīt kristīgu ticību, ko tie pieņēmuši no krieviem, pēc
latiņu parašas un ik no diviem zirgiem nodot katru gadu
mēru labības, lai par to biskaps apsargātu viņus tiklab

miera kā kara laikā, un viņi būtu ar vāciešiem viena sirds

un viena dvēsele un varētu vienmēr priecāties par to, ka

vācieši aizstāvētu viņus pret igauņiem un leišiem. Biskaps

uzņēma viņus ar prieku un sūtīja viņiem līdz savu priesteri,
kas uzturējās Imeras tuvumā, lai tas izdarītu ticības sakra-

mentus un mācītu viņiem kristīgas dzīves sākumus. *

(XVIII, 3.)

*4. Kad biskaps bij atgriezies Livonijā ar saviem kru-

sta karotājiem, Mežotnes zemgaļi atnāca pie viņa, lūgda-
mies palīdzību pret leišiem. Un biskaps teica: „Ja jūs

gribētu likties kristīties un pieņemt kristīgus likumus, tad

mēs jums sniegsim palīdzību un uzņemsim mūsu brālības

savienībā/ Tie atteica: „Kristīties mēs gan nedrīkstam citu

zemgaļu un leišu mežonības dēļ, ja tu nesūti pie mums

mūsu pilī savus vīrus, kas mūs aizsargātu no viņu uzbru-

kuma. Viņi varēs palikt kopā ar mums un izdarīt mums

kristības sakramentu un mācīt kristiešu likumus/ Biskapam

un rīdziniekiem patika viņu padoms un viņš aizsūtīja kopā
ar zemgaļiem savus sūtņus, lai mēģinātu dabūt arī to

piekrišanu, kas bija mājās. — Un viņi atnāca atkal un

bieži un prasīja to pašu.

Tad beidzot biskaps devās ceļā ar sakšu hercogu un

dažiem citiem krusta karotājiem un ar Sv. Marijas (baznīcas)

prāvestu 4
un ar saviem kara vīriem un aizgāja uz Zemgali.

Uzturēdamies mierā blakus Mežotnes pilij, viņš saaicināja
pie sevis tā paša apgabala zemgaliešus. Kā tie bij solī-

jušies, tā arī uzticīgi paklausīja un sanāca visi kopā. Gan-

drīz 300 vīru, neskaitot viņu sievas un bērnus, pieņēma

evaņģēlisko mācību un tika kristīti, un prieks bij par viņu

atgriešanos. Pēc tam uz viņu lūgumu biskaps ievietoja sa-

vus kareivjus un dažus krusta karotājus kopā ar viņiem
Mežotnes pilī un citus aizsūtīja atvest no Rīgas ar kuģi,
kas bija vajadzīgs. Bet viņš pats ar hercogu un citiem at-

griezās Rīgā.
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Kurši

Zemgaļi

Vēlāk Vestards, citu zemgaļu vecākais, no kaimiņu ap-

gabalu, ko sauc par Tervietni, dabūdams dzirdēt par me-

žotniešu atgriešanos, salasīja karaspēku no visām savām

robežām, pārtrauca mieru un, atnācis pie pils, cīnījās ar

vāciešiem veselu dienu. Viņi sanesa malkas kaudzi un pie-
lika uguni, bet nespēja tomēr ieņemt pili, kaut gan cīnījās
ļoti drošsirdīgi. Vestarda māsas dēls tika nonāvēts ar bultu.

To redzēdams, viņš pats apbēdināts tūlīt nogriezās prom

no pils. Viņš dabūja dzirdēt, ka citi vācieši nāk ar kuģi

pa Misas upi, steidzās žigli viņiem pretīm, satika viņus
šaurā vietā, kur dziļums upē bij niecīgs, saķēra no viņiem
trīsdesmit vīrus jeb mazliet vairāk un nokāva tos; citi

bēgšus atgriezās Rīgā. Tanī pulkā bij Segehards, cister-

ciešu ordeņa mūks, kas bij sūtīts uz pili no Daugavgrīvas...

Viņš, sēdēdams upmalā un redzēdams pāgānus nākam,

pārlika sava uzvalka piedurkni pār savu galvu un tā gai-

dīja pāgānu mežonību. Novēlēdams Dieva rokās garu, viņš
tika nosists līdz ar citiem. Viņu dvēseles bez šaubām prie-
cāsies ar Kristu asinsliecinieku sabiedrībā, jo viņu darbs

bija svēts, tādēļ ka viņi nāca, aicināti kristīt pāgānus un

stādīt Kunga vinkalnu; to nu viņi stādījuši savām asinīm.

Tādēļ arī viņu dvēseles ir debesīs līdzīgas svētajiem 5
.

Kad nu vācieši, kas bij pilī, dzirdēja par savējo nonā-

vēšanu, un viņiem nebija, kas bij pa gadu vajadzīgs, viņi
arī turēja prātā zemgaļu un leišu un arī kuršu mežonību

pret kristīgu vārdu un cēlās ar visiem savējiem un at-

stājuši pili, aizgāja uz Rīgu. Bet zemgaļi, kas jau bij kri-

stīti, atkrita atpakaļ (pāgānismā) un aizmirsdami saņem-
tos sakramentus, savienojās ar citiem zemgaļiem. Viņi sa-

zinājās ar tiem un ar leišiem un noslēdza sabiedrību pret

rīdziniekiem, lībiešiem un visiem kristiešiem...

(XXIII., 3. 4)

5. Līgumā ar kuršiem 1230. g. bij uzstādīta prasība,
ki „viņi visā drīzumā pieņems priesterus... godīgi apgādās
tos ar nepieciešamo, un kā patiesi kristieši, paklausīs tiem

visās lietās, pieturēsies katrā ziņā pie viņu derīgiem pa-

domiem, aizsargās viņus no ienaidniekiem, kā sevi pašus,
saņems nekavējoties no viņiem visi, tā vīri, kā sievas un

bērni, svētās kristības atdzimšanu un izpildīs citu kristiešu

parašas. Bet biskapu, kas ar kunga pāvesta autoritāti tiks

viņiem iecelts, uzņems ar godbijību un pazemību, it kā

savu tēvu un kungu..."

6. Vēlākas kuršu un zemgaļu cīņas par savu patstā-
vību aprakstītas t. s. vecākā Livonijas atskaņu chronikā,
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Draudzes un

priesteri

kas sarakstīta vidusvacu izloksne. Te mes lasām par Me-

žotnes galīgu iekarošanu:
* (Ordeņa) .mestrs ar kuģiem izbrauca uz Mežotni. Kad

viņš nonāca tai zeme, pils tūdaļ padevās mestra žēlastībai,
visam karaspēkam par prieku, un brāļu karaspēks aizveda

no turienes sievas, bērnus un vīrus, un ko vien laba

atrada, to visu paturēja. Visi priecīgi atkal pārnāca mājā.
Bet ne ilgi tā palika: uz Zemgali atkal izsūtīja kādu kara

spēku. Pie Tērvietnes nonācis, tas paņēma no pils bra-

šus zemgaliešus un steigšus aizsteidzās uz Rakti. Pili tie

šai gaitā ieņēma un nodedzināja, bet ko vien tur atrada,
to visu tie paņēma līdz. To izdarījis, karaspēks gāja at-

pakaļ uz Vidzemi. Tad drīz pēc tam zemgalieši atkal

steigtin steidzās pie kristīgās ticības, no sirds nožēlodami,
ko agrāk darījuši. Tie lūdza, lai pieņem meslus un paļauj
dzīvot kopā ar brāļiem. Tad mestrs tiem turpmāk uzlika

maksāt meslus un dāvāja mieru, par ko visi priecājās. *

Tas notika 1272. gadā. Par pēdējo zemgaļu apspiešanu
1290. g. pāvests Klements V. savā 1310. g. izdotā bullā

izsaka ordenim pārmetumus, ka tas izdeldējis arī kristītos

zemgaliešus, apkāvis viesībās ielūgtus labiešus un vispār

rīkojies tik nesaudzīgi, ka 100.000 personas — vīrieši un

sievietes aizbēguši prom pie pāgāniem leišiem.

7. Kur kāds apgabals bij pieņēmis kristīgo ticību, tur

arī tūlīt tika nodibinātas draudzes: tika celta baznīca un

kopā ar baznīcas zemi atdotas draudzes priestera pārziņā

un saimniekošanā, tika arī noteiktas nodevas, ko viņam

vajadzēja no draudzes locekļiem saņemt. Priestera uzde-

vums bija noturēt savā baznīcā mišas un ievadīt draudzes

locekļus kristīgā baznīcas un ticības dzīvē. Latviešu va-

lodā vajadzēja pārtulkot ticības apliecību, baušļus, tēv-

reizi un Ave Maria un iemācīt tos ļaudīm. Liels uzdevums

bij pieradināt ļaudis apmeklēt dievkalpojumus un saņemt
sakramentus. Bet grūti bij visu to veikt. Trūka sākumā

priesteri, un tie paši, kas bij, neprata šejienes valodas.

Draudžu priesterus vajadzēja izlietot arī vēl misijas darbā

un tā no kārtīga dvēseļu kopšanas darba sākumā iznāca

diezgan maz. — Priesteriem blakus darbojās arī mūki.

Daugavgrīvā darbojās cisterciešu klosteris, Rīgā bij do-

minikāņu un franciskāņu nometnes un cisterciešu sieviešu

klosteris.

1 Par atlaižu nozīmi sk. tāļāk § 19, 2.
- Par latiņu ticību sauca Romas katoļu ticību tādēļ, ka latiņu

valoda ir katoļu dievkalpojuma un oficiāla baznīcas valoda. Kādā

veidā mesli tikuši izmesti, to chronika nestāsta.
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0 Paaugstināts svētos amatos = iesvētīts par priesteri (ie-
slēdzot zemākās garīgā amata pakāpes).

4 Par sv. Marijas baznīcu sauca Rīgas biskapa baznīcu jeb
domabaznīcu. Pie biskapu baznīcas pastāvēja vairāku garīdznieku
kolēģija, ko sauca par domakapitulu. Kapitula priekšnieku sauca

par prāvestu (no Latiņu vārda: praepositus = priekšnieks) jeb
prioru.

D Asinslieciniiekus katoļi pieskaita svētajiem, kas nonāk Kri-

stus tuvumā. Sk. augšā, § 8, 3, 2.

3. Divi baznīcas darbinieki: Heinrichs un

Alobrands.

Latviešu vidū pirmā laikā jo rosīgi darbojušies prie-
steri Heinrichs un Alobrands. Heinrichu daži uzskata par

latvieti, bet viņu uzskatam nav nekādu pierādījumu. Pašreiz

par vislabāki pamatotu jāuzskata hipotēze, ka šis priesteris
ir ienācis no Vācijas, no Lonas apgabala Vestfalijā. Lonas

Heinrichs dzimis ap 1187. g., atnācis kā jauneklis Rīgā

kopā ar biskapu Albertu un bijis viņa māceklis. Viņš

iemācījies lībiski, latviski un vēlāk arī igauniski. 1208. g.

pavasarī Heinrichs ordinēts par imeriešu priesteri, un bijis
biskapa uzticības persona dažādos gadījumos. 1215. gadā
Heinrichs bijis starp Alberta pavadoņiem IV. Laterāna

koncilā Romā, un kopš 1216. g. bieži sastopams misionāra

darbā, īpaši igauņos.
Uz viņu, laikam, zīmējās arī chronikas stāsts par prie-

steri, kas ar dziesmu stiprinājis Beverinas pilī aplenktos
latviešus (1209. g.).

* Viņu priesteris, maz ievērodams igauņu uzbrukumu,
uzkāpj pils apcietinājumā un citiem cīnoties, pats dziedāja
mūzikas instrumenta pavadībā, Dievu lūgdams. Un bar-

bari, dzirdēdami saldu dziesmu un asu instrumenta skaņu,

apstājās, jo nebij savā zemē neko tādu dzirdējuši un pār-

traukdami cīņu, prasīja pēc tādas līksmības iemesla. Bet

latvieši atbildēja, ka viņi redzējuši, ka pēc nupat saņemtās
kristības Dievs viņus aizstāv un tādēļ viņi priecājoties un

slavējot Dievu. Tad igauņi likuši priekšā atjaunot mieru. *

(XII., 6)

Cīņās starp igauņiem un latviešiem Heinrichs dabūja
piedzīvot nemierīgas un grūtas dienas. Sakaliešu vecākie,
ielauzdamies ar savu karaspēku 1212. g. Imeras apgabalā,
nonāca līdz baznīcai un aizdedzināja to un izpostīja visu,
kas piederēja priesterim. Viņi savāca pa visu draudzi lo-

pus un daudz laupījuma, nokāva cilvēkus, kurus dabūja
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ro"ka, bet sagūstītas sievas, bērnus un meitas aizveda prom

uz savu zemi.

Nākošā gadā izcēlās strīds starp ordeņa brāļiem Cēsīs

un latviešiem Antinē druvu un dravu dēļ. Latvieši neva-

rēja panest viņiem nodarītās pārestības, lielās nodevas un

smagās klaušas un kopā ar lībiešiem sacēlās pret vā-

ciešiem. Pats Alberts, vairāku augstāku garīdznieku pa-

vadībā, devās pie nemierniekiem, izmeklēt viņu sūdzības

un nodibināt kārtību. No sarunām nekas neiznāca, jo

dumpinieki vāciešiem neuzticējās. Tikai priesterim Hein-

richam un Alobrandam bij iespaids uz tiem. Heinricham

izdevās izglābt biskapu Filipu no gūsta. Un Alobrands

samierināja dumpīgos lībiešus ar biskapu, skubinādams lī-

biešus uz izlīgšanu un ievadīdams sarunas par naudas

sodu atlaišanu.

1219. g. Heinrichs bijis klāt arī pirmo zemgaļu kri-

stīšanā un cīņās ap Mežotni. Drīz pēc tam Heinricham bij

jādodas kopā ar citiem priesteriem uz igauņiem. Tobrīd

sāka Igaunijā darboties dāņu misionāri un nu izcēlās vā-

ciešu un dāņu priesteru starpā īsta sacensība. Katri stei-

dzās pēc iespējas vairāk ciemus apstaigāt un ļaudis no-

kristīt. Par dāņiem pat stāsta, ka tie, nevarēdami tik

drīz nokļūt dažos ciemos, aizsūtījuši turp lielus koka kru-

stus un iedevuši zemniekiem svētītu ūdeni, lai tie paši

apslacītu savas sievas un bērnus.

Heinrichs rosīgi darbojās, sākumā divatā ar kādu somu

priesteri Pēteri Kaikivalti, vēlāk ar kādu citu. Apstājušies
lielākos ciemos, viņi sasauca ļaudis un pasludināja tiem

evaņģēliju. Septiņās dienās viļi tā nokristīja 300—400

abēju dzimumu ļaužu. — Virzemē <: bija kāds kalns un

skaisti meži, kurā pēc igauņu nostāstiem bij dzimis lielais

sāmiešu dievs Tarapita. Viens no priesteriem nocirta tur

uzceltos dievu tēlus, bet pāgāni brīnījās, ka netekot ārā

asinis un turpmāk jo ciešāki ticēja priesteriem.

Arī vēlāk Heinrichs dabūjis diezgan daudz ceļot. Kādu

laiku viņš nodzīvojis pie Salacas grīvas, ķerdams kopā
ar turienes lībiešiem zutiņus. Kāds dokuments viņu sauc

par Rubenes mācītāju. Miris viņš sirmā vecumā, ap 1260.

gadu.

Heinrichu daudzi pētnieki uzskata par Livonijas chro-

nikas autoru. Chronika sarakstīta 1222. 27. g.

Otrs rosīgs priesteris ir Alobrands. Viņa draudze bij
sākumā Krimuldā un vēlāk Straupē. Kopā ar Heinrichu

viņi kristīja Imeras latviešus (sk. augšā). Gaujas lībiešu

starpā viņš tā bijis iecienīts, ka tie viņam labprāt uzticēja



šķīrējtiesneša lomu visos strīdiņos. Alobrands piedalījies
arī citur latviešu un igauņu kristīšanā.

Daži no priesteriem ir miruši asinsliecinieku nāvē.

Priesteru starpā pirmā laikā varēja arī iekļūt kādi lat-

vieši, bet ne par vienu tādu nav uzglabātas drošas no-

teiktas ziņas.

b Vīrzeme (Vironija) — Igaunijas ziemeļaustrumdala.

4. Katolicisma iespaidi latviešu gara dzīvē.

1. Trīspadsmitā gadu simteņa beigās, laikam, būs bi-

jušas nodibinātas pa lielākai daļai visas vēl tagad pastā-
vošās draudzes. Bet latviešu tauta savā sirdī un pārliei
čībā vēl tāļu palika kristīgai ticībai. Virsbiskapa un or-

deņa savstarpējās cīņās varas un īpašumu dēļ, nebij vaļas
nodarboties ar kārtīgu dvēseļu kopšanas darbu. Ziņas no

15. gs. liecina, ka arī tobrīd vēl latvieši turējušies pia
dažādām pāgānu parašām un bijuši kristieši gandrīz ti-

kai vārda pēc vien. Tad arī tika izdoti dažādi rīkojumi,
kas ciešāki pieturētu latviešus pie kristīgās baznīcas un

ticības. Bet no visiem nodomiem nekas labs neiznāca.

Draudzēs darbojās vienīgi sveštautiešu priesteri, kas ne-

prata lāgā, vai arī pat nemaz, latviski. Uz laukiem bij
arī liels priesteru trūkums. Kungiem arī bij maza interese

par latviešu reliģisko dzīvi.

Pāganisma
atliekas

2. Tikai pilsētās, it īpaši Rīgā, latvieši varēja arī paši
ko darīt un rīkot reliģijas dzīvē. Te bij dažas aroda sa-

vienības, kurās bij par biedriem gandrīz vienīgi latvieši.

Alus nesēju brālība nodibināja savu pašu altāri Jānim Kri-

stītājam Jēkaba baznīcā un krāvēju brālība sv. Kunga
miesai Pētera baznīcā (15. gs.). Savienības algoja prie-

sterus, kas viņām turēja mišas un, laikam, arī spredi-

ķoja. Brālību locekļi devuši kādu laiku diezgan daudz

dāvanu savu altāru un priesteru labā.

Rīgas latviešu

brālības

3. Uz laukiem latviešiem vispār toreiz bij maz zinā-

šanu par kristīgo ticību. Bieži atkārtojās aizrādījumi, ka

priesteriem jāmācās latviešu valoda, jeb jāpieņem palīgs,
kas to prastu. Kad 16. g. s. sākumā Rīgas archibiskaps
gribējis pārbaudīt ļaužu zināšanas ticības mācībās, tad uz-

devis to izdarīt saviem pārvaldniekiem un vagariem. Kad

zemnieki nākuši nodot nodevas, tad viņiem prasījuši, vai

Katoļu panā-
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protot Dievu lūgt. Kas izturējis pārbaudījumu, ticis pa-

cienāts ar ēdienu un dzērienu, kas nekā nav zinājis, da-

būjis sukas.

Latviešu gara mantās vērojami katoļu iespaidi pūšamos
un buramos vārdos un tautas dziesmās, kur senlatviešu

dievību vietā ienākuši katoļu svētie: Marija (Māra), Jānis,

Antonijs (Tenis) un Georgs (Jurģis).
Ar katoļu starpniecību latviešu valodā ienākuši nosau-

kumi: pāgāns, eņģelis, biskaps, priesteris, prāvests, mūks,

ķesteris, upuris, bikts (grēku sūdze).



V. Ticības varoņi viduslaikos.

§ 16. Svētais Francisks.

1. Svētā Franciska dzīve un darbība. Ubago-

tāji mūki.

Tanī laikā, kad katoļu baznīca sasniedza savas varas

augstāko pakāpi, svētais Francisks (1182 —1226) apņēmās
sekot Kristum pazemībā un pieticībā, mīlestībā un lēn-

prātībā. Un viņam radās daudz biedru. —

1. Asizes pilsētā Vidusitalijā dzīvoja kāds bagāts vil-

nas audekļu tirgotājs Bernardone. Viņam bij dēls Džo-

vanijs, bet tā kā māte bij no Francijas, tad zēnu iesauca

par Francisku („mazo franči").

Jaunekjagadi

Franciska jaunekļa gadi pagāja viegli un jautri. Viņam
nekā netrūka, viņš dabūja arī itin labu izglītību un jautri

padzīvoja kopā ar augstmaņu dēliem. Viņš sajūsminājās

par apkārtceļotājiem bruņiniekiem-trubaduriem un gribēja
arī pats tapt par tādu un ceļot no pils uz pili varoņ-

darbos un dziesmās. Pa tam viņš sāka palīdzēt tēvam

veikalā.

GrUta slimība padarīja Francisku nopietnu un domīgu.

Viņš noskuma par agrāko vieglprātīgo dzīvi un gribēja

izpirkt to, kalpodams nelaimīgiem cietējiem, īpaši spitā-
līgiem. Bet kad viņš sāka izdalīt nabagu dāvanas, ņem-

dams līdzekļus no tēva mantas, tēvs saskaitās par viņu.

Kādreiz, pussagruvušā baznīcā Dievu lūgdams Krustā-sistā

tēla priekšā, viņš dzirdēja it kā tēls viņu uzrunātu: „Fran-

cisk, tu redzi, ka mans nams ir pavisam izpostīts, ej un

uztaisi atkal to!" Francisks sāka burtiski izpildīt šo pa-

vēli. Viņš vāca kopā akmeņus, übagoja līdzekļus un ar

lielām grūtībām panāca, ka divas baznīciņas tika satai-

sītas. Viena no tām bij Marijas baznīca Portiunkulā.

Tēvs izslēdza Francisku no mantošanas tiesībām. Fran-

cisks galīgi atsacījās no viņa, atdodams tam pat visus

apģērba gabalus, kas viņam bij mugurā. Viņš valkāja rupju

vientuļnieka uzvalku un sapņoja par dzīvi vientulībā un

Dieva lūgšanā.
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Sekošana

Kristum

2. Gadus 26—27 vecs Francisks dzirdēja Portiunku-

las baznīcā evaņģēliju, kā Jēzus izsūtījis savus mācekļus.

Dzirdēdams, ka Jēzus mācekļiem nav bijis ne zelta, ne

sudraba, ne citas naudas, ka viņi neņēmuši līdz ceļā ne

somu, ne maisu, ne maizi, ne zizli, ne kurpes, ne otru

uzvalku, bet ka tie sludinājuši Dieva valstību un grēku

nožēlu, Francisks izsaucās: „Tas ir tas, ko es meklēju,
to es gribu darīt ar visiem savas sirds spēkiem/ Tūlīt

viņš noraisīja kurpes, nolika zizli, atstāja mugurā tikai

vienus svārkus un siksnas vietā apjozās ar virvi.

Tagad Francisks sāka staigāt apkārt, skubinādams ļau-
dis nožēlot grēkus. Viņš pārtika no paša darba vai arī

übagošanas. Pazemīgi viņš panesa izsmieklu un vajāšanas.
Drīz vien Franciskam radās biedri. Viņš uzrakstīja tiem

dzīves un darbības noteikumus 1210. g.
*Šī ir dzīve pēc svētā evaņģēlija, ko mūsu Kungs

Jēzus Kristus ir mācījis, sacīdams: Ja tu gribi pilnīgs būt,
tad ej, pārdod savu mantu un dod nabagiem, tad tev

būs manta debesīs — un nāc, seko man (Mt. 19, 21). —

Viņš sasauca kopā divpadsmit apustuļus un deva viņiem
spēku un varu pār visiem daimoniem, un ka viņi varētu

slimniekus dziedināt. Un viņš izsūtīja tos sludināt Dieva

valstību un dziedināt slimniekus, un teica tiem: „Neņemiet
nekā līdzi ceļā, ne spieķi, ne ceļa somu, ne maizi, ne

naudu, nedz arī divējus svārkus. Un kur jūs ieejat kādā

mājā, tur palieciet, kamēr jūs ejat no turienes tāļāk. Un

kur jūs neuzņem, tur atstājiet pilsētu un nokratait pīšļus
no savām kājām, par liecību pret viņiem." Un viņi iz-

gāja un gāja apkārt pa ciemiem, sludināja evaņģēliju un

dziedināja visās malās (Lk. 9, I—6). — Tad Jēzus teica

uz saviem mācekļiem: „Ja kāds man grib sekot, tas lai

aizliedz sevi pašu un ņem uz sevi savu krustu un seko

man. Jo kas grib savu dzīvību paturēt, tas zaudēs to,
bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas iegūs to. Ko

tas palīdzētu cilvēkam, ja viņš iemantotu visu pasauli un

zaudētu savu dvēseli?" (Mt. 16, 24—26).

Ja kāds, Dieva aicināts nāk pie mūsu brāļiem, lai uz-

ņemtos šo dzīvi, tad viņš laipni saņemams. Ja viņš cieši

apņēmies uzņemties mūsu dzīvi, tad brāļiem ļoti jāsargās

iejaukties viņa pasaulīgās darīšanās. Bet viņam jāpārdod
visa sava manta un jāizdala nabagiem.

Brāļiem jāvalkā tikai vienēji svārki, turklāt josta un

biksas. Viņiem jāvalkā mazvērtīgas drēbes un jālāpa tās

ar maisa drēbi un citām driskām. Brāļiem, kas iemācī-

jušies kādu darbu, jāstrādā un jāpilda savs amats, kurā

viņi ir mācīti, cik tāļ tas nav pret viņu dvēseles labklā-
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Franciskāņu
ordeniß

Franciska mūža

pedējlegadi

jlbu, un ja viņi var to darīt godīgā kārtā. Par savu darbu

viņi var pieņemt visu, kas viņiem vajadzīgs, bet ne naudu.

Un ja vajadzīgs, tad lai viņi iet dāvanas lūgties, kā citi

übagi. *

Vienpadsmit citu brāļu pavadībā Francisks ieradās Romā

un izlūdzās no pāvesta Innocentija 111. noteikumu ap-

stiprināšanu. Nu viņi saucās par „nožēlas brāļiem no Asi-

zes" un ceļoja apkārt sludinādami. Marijas baznīca Por-

tiunkulā palika par viņu darbības viduspunktu un nometni.

Francisks nosauca sava pulciņa locekļus par „mazākiem
brāļiem" (fratres minores).

Brāļu skaits pastāvīgi pieauga. Francisks sāka izsūtīt

viņus arī ārpus Itālijas. Pats viņš apmeklējis Spāniju,

Ēģipti, Siriju, Palēstinu. Svētā zemē atradās toreiz kristīgo
krusta karotāju pulki, bet Francisks droši ieradās kristiešu

ienaidnieka zultāna nometnē.

3. Lielais sabiedrības locekļu skaits neļāva vairs iz-

tikt bez pārvaldes un priekšniecības. Tādēļ sāka izveidot

sabiedrību pēc mūku ordeņu parauga. 1221. g. un tad

galīgi 1223. g. tika izstrādāti un apstiprināti franciskāņu

ordeņa noteikumi. Ordenim bij sava pārvalde — augstā-
kais priekšnieks (minister ģenerālis) valda ar padomes (ģe-
neralkapitula) palīdzību. Katrā provincē ir sava nodaļa
ar provinces pārvaldnieku (minister provincialis) priekš-

galā. Provincēs ir atkal savas apakšnodaļas ar priekš-

nieku, kas pārzin vairākas atsevišķas nometnes. Übago-
šanu ieveda kā vispārēju noteikumu, darbu atzina tikai

par palīga līdzekļi, lai pasargātos no bezdarbības. Orde-

nim pašam arī neliedza iegūt savus īpašumus un celt

savas baznīcas un dzīvokļus.

Blakus franciskāņu jeb minoritu ordenim, kurus sauca

arī par baskājiem, radās vēl citi übagotāju mūku ordeņi,
no kuriem ievērojamākie ir dominikāņu, augustiņu un kar-

melitu ordeņi. Franciska draudzene Klāra Šifi (Seifi) no-

dibināja atkal sieviešu — klarisu ordeni, ar līdzīgu rak-

sturu.

4. Pats Francisks īsti nebij mierā ar to, ka viņa di-

binātā, brīvā apkārtceļotāju savienība pārvērtās par ordeni,
kura locekļi dzīvoja klosteros abru vadībā. Acu slimība

spieda viņu atteikties no ordeņa vadības. Sava mūža pē-
dējos gadus viņš nodzīvoja vientulībā, pa lielākai daļai
kopā ar 3 biedriem kādā meža būdiņā. Nedēļām viņš
mocīja sevi ar gavēni.
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Ordeņa raksturs

Francisksslavē

Dievu

Viņš bij palicis gandrīz akls un bij izdēdējis un vārgs

miesā. Viņš gribēja piedzīvot visas ciešanas tāpat kā Kri-

stus, kuru viņš bieži redzēja dažādās parādībās.

Par visu viņš jutās Dievam pateicīgs un slavēja to

savā „saules himnā". Uz nāvi gatavojoties viņš sacerēja
himnas pēdējo pantu par māsu — nāvi. Šo himnu viņš
lika brāļiem dziedāt pie savas slimības un nāves gultas.
Miris Francisks 1226. g. Portiunkulā. Nepilnus divus ga-

dus pēc Franciska nāves viņu izsludināja par svētu ur.

viņam sāka celt baznīcu.

5. Franciskāņu ordenim 13. g. s. beigās jau bij vai-

rāk nekā 1000 nometņu dažādās zemes, ar vairāk nekā

20.000 brāļiem. Ordeņa locekļi bij ļoti iecienīti sludinā-

tāji, bikts tēvi un dvēseļu kopēji. Viņi sāka nodarboties

arī ar zinātni; übagotāju mūki vispār ir darbojušies visās

tā laika universitātēs.

Franciskāņu ordenis sāka ar laiku aizmirst sv. Fran-

ciska pazemības un nabadzības ideālu. Bet vienmēr ra-

dās arī brāļi, kas cieši ievēroja agrāko stingrību. Beidzot

ordenis sadalījās divos zaros — stingrākos (franciskāņos)
un mērenākos (minoritos).

Arī mūsu dzimtenē ir bijuši franciskāņu klosteri: Rīgā
jau apm. no 1235. g., Limbaižos, Koknesē un Aizputē
no 15. g. s. pēdējiem gadu desmitiem.

2. Svētā Franciska dievbijība.

Par paša Franciska personīgo dievbijību liecina viņa

sacerējumi un leģendas par viņu.

*1. Francisks slavē Dievu (1224. g.):
Tu viens esi svēts, Kungs Dievs, kas dari brīnumus. —

Tu esi stiprs. Tu esi liels. — Tu esi visuaugstākais. Tu

esi visvarenais ķēniņš, svētais tēvs, debess un zemes ķē-
niņš. — Tu esi trijkārtejs, Kungs Dievs, un viens. Tu

esi labais, viss labais, visaugstākais labums, Kungs Dievs,
dzīvais un patiesais. — Tu esi mīlestība, — mīlestība.

Tu esi gudrība. Tu esi pazemība. Tu esi pacietība. —

Tu esi stiprums. Tu esi miers. Tu esi prieks un līksmība.

— Tu taisnība un mērenība. Tu esi visa bagātība līdz

pieticībai.
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Saules dziesma

Saules dziesma.

2. Visaugstākais, visvarenais, labais Kungs!
Tev lai slava un godība, gods un katra pateicība.
Tev vienam, visaugstākais, viss tas pienākas,

un neviens cilvēks nav cienīgs tevi daudzināt.

Esi slavēts, mans Kungs, kopā ar visiem saviem

radījumiem,

īpaši par māsu - sauli, ko tu mums suti,
tā atnes mums dienu, un tu spīdi caur to;

un viņa ir skaista un staro lielā spožumā,

tev, visaugstākais, viņa ir par simbolu!

Esi slavēts, mans Kungs, ar brāli - mēnesi un

zvaigznēm,

pie debesīm tu tos esi veidojis, tik gaišus, vērtī-

gus un skaistus.

Esi slavēts, mans Kungs, ar brāli-vēju:

gaisā, gan mākoņainā, gan skaidrā, katrā laikā

ar viņu tu dod pabalstu tavām radībām.

Esi slavēts, mans Kungs, ar brāli-ūdeni,
kas ir tik derīgs un vienkāršs un vērtīgs un skaidrs.

Esi slavēts, mans Kungs, ar māsu-uguni,
ar kuru tu apgaismo nakti,
un kas ir tik skaista un omulīga un stipra un

spēcīga.

Esi slavēts, mans Kungs, ar mūsu māsu, zemes

māti,
kas mūs uztur un kopj
un ražo dažādus augļus un raibas puķes un zāli.

Esi slavēts, mans Kungs, ar tiem, "kas piedod
aiz mīlestības uz tevi,

un panes vājību un nemieru.

Svētlaimīgi tie, kas dus mierā,

jo tu, visaugstākais, vaiņagosi tos.

Esi slavēts, mans Kungs, ar mūsu māsu, nāvi,
kurai neviens dzīvs cilvēks nevar izbēgt.
Vai! tiem, kas mirst nāves grēkā:
Svētlaimīgi tie, kas tiek atrasti tavā svētā prātā,
jo otrā (mūžīgā) nāve tiem nekā ļauna nedara.

Slavējiet un teiciet manu Kungu un pateicieties
un kalpojiet viņam lielā padevībā. *
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sv Franciska

leģendas
3. par svēto Francisku uzglabājušies daudz nostāstu

un leģendu, ko uzrakstījuši viņa biedri un ordeņa brāļi.
Vienu no šiem krājumiem sauc par „sv. Franciska pu-

ķītēm".

No Čelanas Toma uzrakstītiem stāstiem.

Francisks stāstīja, ka viņš darīšot paša dzimtenē sla-

venus un lielus darbus. Ļaudis domāja, ka viņš gribot

precēties un prasīja viņam: „Vai tu gribi sievu ņemt,
Francisk?" Viņš atbildēja tiem: „Es ņemšu tik slavenu

un skaistu līgavu, kādu jūs nekad neesat redzējuši, kas

skaistumā pārsniedz visas un gudrībā ir pāri visām".

Francisks domāja — nabadzību.

Nekas nebij Franciskam tik riebīgs, kā spitālība. Kādu

dienu, jādams uz Asizi, viņš satika kādu spitālīgo. Varens

riebums un bailes sagrāba viņu, bet viņš negribēja aizkārt

savu uzdevumu un lauzt savu solījumu; tādēļ viņš nokāpa

no zirga, piegāja slimajam klāt un skūpstīja to. Kad

slimais izstiepa roku, dāvanu prasīdams, viņš saņēma naudu

reizē ar skūpstu.
Pēc dažām dienām viņš izdarīja līdzīgu darbu. Viņš

steidzās klāt spitālīgo dzīvokļiem, deva tiem naudu un

skūpstīja viņiem rokas un vaigus. Tā viņš uzņēma rūg-
tumus, it kā tie būtu saldumi un vīrišķīgi sagatavojās

izpildīt citus savus uzdevumus.

Visi, kas viņu agrāk (kā lepnu, greznu, izšķērdīgu jau-
nekli) bij pazinuši, salīdzināja viņa tagadējo uzstāšanos

ar agrāko un sāka viņam izteikt pārmetumus, lamādami

viņu par sajukušu un muļķi, un apmētāja viņu ielas dubļiem

un akmeņiem. Arī tēvs dabūja to zināt un devās ceļā —

nevis atbrīvot viņu, bet samaitāt. Kā vilks jēram, tā viņš
uzbruka Franciskam un lamādams un kauninādams ievilka

viņu savās mājās. Vairākas dienas viņš bez žēlastības ie-

slodzīja viņu tumšās telpās un, cerēdams locīt viņa prātu
pēc savas gribas, uzmācās viņam ar vārdiem, sitieniem

un saitēm.

Vēlāk, tēvam mājās neesot, māte mēģināja pierunāt

viņu ar glaimu vārdiem. Redzēdama, ka nevarēs to pār-
liecināt, viņa atlaida viņu vaļā.

Francisks nonāca kādā vietā, kur liels pulks dažādu

putnu bij sapulcējušies: baloži, vārnas un citi. Lielā mī-

lestībā uz neievērojamiem un nesaprātīgiem radījumiem
Francisks atstāja savus biedrus uz ceļa un steidzās ātriem

soļiem pie putniem. Tuvāki pienācis, viņš redzēja, ka tie
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viņu gaidīja, un sveicināja tos parastā kārtā. Viņam bij
liels brīnums, ka putni nelaidās prom un liela prieka

pilns viņš sirsnīgi lūdza tos uzklausīties Dieva vārdus.

Starp citu viņš runāja šādus vārdus: „Mani brāļi, putni,

ļoti jums pienākas slavēt un mīlēt savu radītāju, kas de-

vis jums spalvas apģērbjam, spārnus lidošanai un citu, ko

jums vajaga. Kungs iecēlis jūs augstā kārtā savu radījumu

starpā un sagatavojis jums dzīves vietu tīrā gaisā. Jus

nesējat, jūs nepļaujat, bet viņš sargā un vada jūs, bez

jūsu pašu rūpēm." Tad putni iesākuši brīnišķā kārtā iz-

rādīt savu prieku — tā stāstījuši pats Francisks un brāļi,
kas bijuši ar viņu kopā. Tie staipījuši kaklus, izstiepuši

spārnus, atvēruši knābjus un skatījušies uz viņu. Viņš
tad gājis cauri pa viņu vidu un atgriezies atpakaļ, aiz-

ķerdams ar savu svārku viņu galvas un rumpjus. Tad

viņš svētīja tos, meta par tiem krusta zīmi un atļāva
tiem laisties prom. — Priecīgs gāja svētais tēvs ar bie-

driem savu ceļu un pateicās Dievam, ka visi radījumi

pazemībā atzīst viņu un godina viņu.

Kas spētu attēlot saldo prieku, kas viņu pildīja, kad

viņš apbrīnoja radītāja gudrību, varu un labsirdību viņa

radījumos? īpatnēja neizteicama laimes sajuta gāja tādas

apceres brīžos caur viņa dvēseli, kad viņš paskatījās uz

zvaigznēm jeb uz debesīm. Kāda vientiesīga svētbijība,
kāda svetbijīga vientiesība! Kā dega viņa sirds mīlestībā

pret tārpiem, jo viņš bij lasījis par pestītāju vārdus: es

esmu tārps un nevis cilvēks. Viņš uzlasīja tārpus no ceļa
un nolika tos drošībā, lai garāmgājēju soļi nebiedētu tos.

Ko lai saku par citiem niecīgiem dzīvniekiem, kad viņš
lika pasniegt bitēm ziemā medu un labu vīnu, lai tām

nebūtu trūkums aukstumā. — Kad viņš redzēja kādu vai-

rumu puķu, viņš sludināja tām un uzaicināja tās slavēt

Kungu, it kā tās būtu saprātīgas būtnes un dzīvotu. Viņš
skubināja sējumus un vīnkalnus, klintis un mežus un visu

lauku skaistumu, avotu ūdeni un dārzu zaļumu, zemi un

uguni, gaisu un vēju, lai tie sirsnībā un skaidrībā mīlētu

Dievu un padevīgi klausītu tam.

Dzīvodams vientulībā divus gadus, pirms viņš atdeva

atpakaļ debesīm savu dvēseli, viņš redzēja parādībā kādu

Dieva vīru ar sešiem spārniem it kā serafu lidojam virs

sevis: tas bij izstieptām rokām un sasietām kājām pie-

stiprināts pie krusta. Divi spārni pacēlās pār galvu, divi

bij izplesti lidošanai un beidzot divi apsedza visu ķermeni.
Kad svētīgais Visaugstākā kalps to redzēja, viņš ļoti brl-
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nījās un nezināja, ko tas nozīmē. Dziļu prieku modināja
labsirdības un žēlastības izteiksme, ar kuru serafs ska-

tījās uz viņu savā neaptveramā skaistumā un taču atkal

biedēja viņu Krustā-sistā rūgtās ciešanas... Prieks un sā-

pes mainījās viņa dvēselē. Satricināts viņš apcerēja pa-

rādības nozīmi. Viņš nebija vēl skaidrībā par neparasto

parādību, kad viņa rokās un kājās sāka parādīties naglu

zīmes, kādas viņš nupat bij redzējis Krustā-sistajam. —

Arī viņa labie sāni bij it kā šķēpa asmeņa caurdurti. —

Bet tikai nedaudzi ir, krustā-sistā Kunga krustā sistajam

kalpam dzīvam esot, atrasti cienīgi redzēt svēto rētu sānos.

Jo ar lielu rūpību viņš apslēpa vāšu zīmes svešo acīm,

viņš slēpa tās pat draugiem, tā ka brāļi, kas stāvēja svē-

tajam vistuvāk un bij viņam visuzticīgākie sekotāji, ilgu
laiku nezināja nekā par tām. — —

Reizēm skaistā melodija, kas lauzās uz āru no viņa

iekšienes, atrada izteiksmi franču valodā. Reizēm viņš

ņēma no zemes koka gabalu, ielika to kreisā rokā un tu-

rēja labā rokā ar pavedieniem apvilktu loku, vadīdams

to it kā pa vijoles stīgām: viņš izdarīja attiecīgās kustības

un dziedāja Kungam franču valodā. Bieži šīs dejas iz-

beidzās asarās un gaviles pārgāja līdzjūtībā ar Kristus

ciešanām.

No „Sv. Franciska puķītēm".

„Ka svētais Francisks izskaidroja brālim Leonam kadu

viņa redzētu brīnišķu parādību.

Kādreiz, kad sv. Francisks bij grūti slims, viņu kopa
brālis Leons, Reiz, kad tas viņa tuvumā lūdza Dievu, tas

nonāca lielā sajūsmā un garā tika aizvests pie kādas va-

renas straumes, kura bij plata un strauja. Apstājies, lai

novērotu tos, kas brida tai cauri, viņš redzēja, ka kāds

pulks brāļu ar smagām nastām iegāja viņā. Tūliņ spē-

cīgā straume aizrāva tos un viņi noslīka; citi, kas mēģi-

nāja darīt to pašu, nogāja kādu trešdaļu, citi nogāja līdz

pusei, daži pat tuvojās pretējam krastam; tomēr visus bei-

dzot ierāva trakojošā straume, un viņi noslīka.

To redzot, brāli Leonu sagrāba liela līdzcietība pret

viņiem. Bet kamēr viņš vēl tur stāvēja, nāca piepēži kāds

brāļu pulks bez kādas nastas un smaguma; no viņiem at-

spīdēja svētā nabadzība. Un viņi iebrida upē un pārgāja
tai šķērsām pāri bez mazākām briesmām.

Te brālis Leons atkal atjēdzās. Bet svētais Francisks

manīja, ka viņam bijusi kāda parādība, piesauca viņu un

prasīja, ko viņš redzējis. Un kad brālis Leons viņam
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patiesi bij atstāstījis visu viziju, viņš teica: „Ko tu re-

dzēji, ir taisnība. Varenā upe ir šī pasaule; brāļi, kas

tajā noslīkst, ir tie, kas neseko evaņģēlija padomiem
un sevišķi augstākam no tiem: nabadzībai. Bet tie,
kas bez briesmām iziet tai cauri, ir brāļi, kas nemeklē

nekā laicīga un miesīga un kuriem nekas nepieder šinī

pasaulē; kas, ja vien viņiem ir viņu nepieciešamais uzturs

un apģērbs, ir apmierināti un seko Kristum pie viņa kru-

sta, jo arī Kristus bij kails. Šo smagumu un laipno Kri-

stus un svētās paklausības jūgu viņi nes ar vieglu sirdi

un labprāt; un ta viņi viegli pāriet no laicīgās mūžīgā dzīvē."

Pilnīga paklausība.

Kādreiz, kad viņš sēdēja savu biedru vidū, viņš pie-

pēži nopūtās un teica: „Gan, laikam, zemes virsū nav ne-

viena mūka, kurš būtu pilnīgi paklausīgs saviem priekš-
niekiem." Viņa biedri izbrīnējušies jautāja: „Paskaidro

mums, tēvs, kāda ir pilnīga un augstākā paklausība?"
Bet viņš, salīdzinādams paklausīgo ar mironi, atbildēja:

„Ņemiet nedzīvu ķermeni un nolieciet viņu kur gribat,

viņš nepretosies; kad viņš nolikts kādā vietā, viņš nekur-

nēs; ja jūs viņu ņemsit projām, viņš necels iebildumu;

ja jūs viņu nosēdināsit uz krēsla, viņš skatīsies uz zemi,

acu nepaceldams; apģērbiet viņu purpurā, viņš liksies vēl

bālāks.

Sv. Francisks izskaidro brālim Leonam, kas ir pilnīgs

prieks.

Kādreiz svētais Francisks gāja ar brāli Leonu ziemas

laikā no Perudžijas uz svētās Marijas baznīcu starp eņģe-

ļiem Portiunkulā, un stiprais aukstums viņam ļoti ķērās
kaulos. Tad viņš uzsauca brālim Leonam, kas gāja pa-

priekšu, un sacīja: „Brāli Leon, ja arī mūsu brāļi visur

sniegtu svētuma un sajūsmas paraugus, tad tomēr tu pie-
raksti un rūpīgi atzīmē, ka tur nav pilnīga prieka." Pēc

kāda ceļa gabala viņš atkal sauca: „Ak, brāli Leon, ja arī

mūsu brāļi darītu aklos redzīgus un kroplos taisnus un

izdzītu velnus, ja viņi kurlos dantu dzirdīgus, klibiem dotu

spējas iet un mēmiem runāt; ja viņi darītu pat vēl vairāk,

ja viņi ceturtā dienā uzmodinātu miroņus: raksti, ka iekš

tam nepastāv pilnīgais prieks." Kad viņi mazliet bij tāļāk

pagājušies, viņš skaļi sauca: „Ak, brāli Leon, ja mūsu

brāļi prastu visas valodas un prastu visas zināšanas un

rakstus, ja varētu pravietot, un nevien nākotni, bet ja

viņi zinātu atklāt sirds un sirdsapziņas noslēpumus, —

raksti, ka tur nav pilnīgā prieka."
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Un atkal pec kāda laika svētais Francisks skaļi teica:

„Ak, brāli Leon, ja mūsu brāļi varētu tik labi sprediķot, kā

viņi visus neticīgos piegrieztu Kristus ticībai, — raksti,
ka tur nav pilnīgā prieka."

Tikko viņi bij pagājuši kādu gabaliņu tāļāk, kad Fran-

cisks atkal skaļi sauca: „Brāli Leon, tu Dieva jēriņš, ja
mūsu brāļi varētu runāt eņģeļu mēlēs un zinātu zvaigžņu

ceļus un zālīšu spēkus; un ja viņiem būtu pieietāmas vi-

sas zemes bagātības, un ja viņi spētu izprast putnu, zivju

un visu dzīvnieku, cilvēku, koku, akmeņu, sakņu un ūdeņu

būtību, — raksti, ka tur nav pilnīga prieka."

Tādās sarunās viņi bij nogājuši kādas divi jūdzes, kad

brālis Leons lielā izbrīnā prasīja: „Tēvs, es tevi lūdzu

Dieva dēļ, saki man, kur tad ir pilnīgs prieks." Un svētais

Francisks viņam atbildēja: „Mēs nonāksim pie sv. Marijas

starp eņģeļiem, slapji no lietus un stīvi no aukstuma, ne-

tīrumiem aptašķīti un izsalkuma mocīti, un piedauzīsim

pie klostera vārtiem, un vārtu sargs īgni paskatīsies ārā

un prasīs: „Kas jūs tādi?" Bet mēs teiksim: „Mēs esam

divi no jūsu brāļiem." Un viņš atbildēs: „Jūs melojat;

jūs drīzāk esat divi vazaņķi, kūri klejo apkārt, lai krāptu

ļaudis un übagu dāvanas iebāztu savā kabatā. Ejiet, no

kurienes nākuši!" Un viņš mums neatdarīs vārtus, bet

atstās mūs laukā sniegā un lietū, nosalušus un izsalkušus,
līdz pat naktij. Ja tad mēs tik lielu netaisnību, nežēlību

un atstumšanu pacietīgi, nedusmodamies un nekurnēdami

panesam; ja pie tam mēs klusībā padevīgi un pazemīgi

pie sevis nodomājam, ka vārtu sargs mūs pilnīgi pareizi ir

pazinis, un ka Dievs pats ar viņa muti izsaka mums šos

apvainojumus: tad, ak, mans brāli Leon, tad raksti, ka

šis ir pilnīgs prieks. Un ja mēs nemitēsimies dauzīt, un

viņš nikns iznāks un mūs dzīs prom kā nelietīgus blēžus

ar lamu vārdiem un sitieniem, sacīdams: „Taisaities, ka

tiekat prom no šejienes, jūs nelietīgie blēži, ejiet prom;

te jūs nedabūsit ne ēdiena, ne pajumtes", un ja arī to

mēs uzņemsim ar pacietību, līksmu prātu un mīlestību:

tad, brāli Leon, raksti, ka te ir pilnīgs prieks. Un kad

mēs, bada, aukstuma un nakts tumsas dzīti, vēl stiprāk
piedauzīsim un ar asarām, Dieva mīlestības vārdā viņu
lūgsim mums atdarīt un mūs ielaist, un viņš vēl lielākās

dusmās teiks: „Tie ir nelietīgi dienas zagļi; es viņiem došu

algu pēc nopelniem," un viņš iznāks ar rungu, mūs sa-

grābs pie kapuces, nosviedīs gar zemi, iegrūdis sniegā un

dos mums sitienu pēc sitiena ar nūju; un ja mēs visu to pa-

nesam ar pacietību un līksmu prātu, to uzskatīdami kā Kri-
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stus sūtītu pārbaudījumu, ko mēs viņa mīlestības dēļ drīk-

stam ciest: tad, brāli Leo, tad raksti, ka te un iekš tam

ir pilnīgs prieks."

26. zīm. Sv. Francisks.

Visvecākā glezna, freska 1228.



124

siavu apustuļu
ar 1 a

Bohēmijas
ziedu laiki

§ 17. Jānis Huss — čechu reliģiskais un nacionālais

vadonis.

1. Katoļu baznīca Bohēmijā.

1. Kad kristīgā ticība sāka iespiesties čechu un slo-

vāku vidū, Moravijā rosīgi darbojās slavu apustuļi Kirills

un Metodijs. Viņi radīja īpašu slavu alfabētu, pārtulkoja
dažas bībeles grāmatas un baznīcgrāmatas senslāvu valodā

un noturēja dievkalpojumus šinī valodā. Bet viņi dabūja
daudz ciest no vācu biskapu un priesteru naida. Metodiju

turēja pat 3 gadus apcietinātu kādā klosterī. Pēc Metodija
nāves 885. g. vācu priesteri un latīņu dievkalpojumi da-

būja galigu virsroku; Metodija mācekļi un slavu baznīcas

literatūra pārgāja uz Bulgāriju.

Lielmoravijas valsts varu sadragāja madjari (ungāri).
Čechoslovaku turpmākā vēsturē izvirzījās pirmā vietā Bo-

hemija, kurai' 10. gs. tika pievienota arī Moravija un 13. gs.
otrā pusē arī Austrija, Polija un Ungārija. Bet čechu baz-

nīcās valdīja latīņu valoda, kā to prasīja Romas katoļu

baznīca, un tikai 4 himnas bij atļautas čechu valodā. Viena

no tām bij lūgums bijušam karalim Sv. Venceslavam (f 921),

ar kuru tautas leģenda saistīja visu, kas tai bij vērtīgs
un dārgs un kuru uzskatīja par tautas gaidāmo glābēju
gfūtā brīdī. Kopš 973. g. čechiem bij sava biskapija Prāgā,
kas tomēr bij pakārtota Maincas virsbiskapam.

2. Bohēmijas karaliste piederēja pie vācu ķeizarvalsts.
Čechu nacionālā dinastija bij ieprecējusi vācu princeses.
Pie galma ieviesās vācu valoda un parašas. Tika ievesti

arī vācu kolonisti — amatnieki un kalnracēji, kuriem val-

dība deva dažādas privilēģijas. Par Prāgas biskapiem aici-

nāja vāciešus, dažus klosterus atdeva vācu mūkiem, un arī

vācu garīdznieki viegli dabūja vietas Bohēmijā. Daudzi

čechu augstmaņi un pilsoņi runāja vairāk vācu nekā pašu
valodā.

Bet tautību sacensībā nobrieda čechu nacionālā apziņa,
un tā nostiprinājās vēl jo vairāk, kad izbeidzās nacionālā

dinastija 1306. g. īpaši karaļa Kārļa laikā (1346—1378),
kas bija arī izvēlēts par vācu ķeizaru Kārli IV., Bohēmija
uzplauka materiālā un garīgā ziņā. Prāgas biskapija tika

pārvērsta par patstāvīgu virsbiskapiju (1344). Tika no-

dibināta Prāgas universitāte (1348), bet ārzemniekiem te

bija dotas priekšrocības, lai ciešāki saistītu tos pie Prāgas:
ārzemniekiem bij lemšanā 3 balsis, bet čechiem tikai viena.

Baznīcās un skolās stiprā mērā lietoja vācu valodu. Tikai

14. gs. otrā pusē čechu valoda sāka sev iekarot literatūras
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Huss top par

profesoru un

sprediķotaju

valodas tiesības. Bet pret to cēla iebildumus, un kāds no

čechu reliģiskiem rakstniekiem bij spiests atbildēt: „Visas
tautas ir Dieva bērni, un visiem ir vienādas tiesības piesa-
vināties gudrību tanī valodā, ko Dievs tiem devis."

Kārlis bij dievbijīgs valdinieks; viņu sauc par romiešu

jeb klēriķu karali. Viņš pirka un krāja svēto relikvijas, cēla

tām krāšņas kapličas un lika izgatavot dārgus šķirstus. Lab-

prāt viņš piešķīra ari baznīcām un klosteriem lielus zie-

dojumus. Garīdznieki, tapuši bagāti un labi nodrošināti,
sāka dzīvot greznu un izšķērdīgu baudu dzīvi, un līdz

ar to sabojājās arī sabiedrības tikumi vispār.

Tad radās dedzīgi sludinātāji. Jānis Miličs no Kro-

meržižas, Matejs no Janovas v. c, kas ar lielu dedzību

sāka sludināt kristīgu tikumu stingrību. Un viņiem bij savi

panākumi. Jāņa Miliča klausītāju starpā grēcinieki atklāti

atzinās savos grēkos, bagātas kundzes atdeva savas grez-

numa un rotas lietas, paklīdušas sievietes atgriezās kārtīgā

dzīvē, un lieli ļaužu pulki saskrēja viņu klausīties. Janovas

Matejs sāka pat kritizēt katoļu baznīcas iekārtu: ārējās

ceremonijas, pārmērīgas baznīcas svinības, relikvijas, svēto

bildes un statujas, ceļojumus uz svētām vietām, svētkus,
klosterus.

2. Jaņa Husa darbība.

1. Kārļa dēla, vieglprātīgā Venceslava IV. laikā (1378—

1419) radās čechiem nacionāls un rsliģisks varonis, kas dziļi
saviļņoja visplašākās tautas aprindas.

Jānis Huss dabūjis savu vārdu no Husinecas ciema

Dienvidusbohēmijā. Dzimis viņš ap 1370. g. nabadzīgā zem-

nieku ģimenē. Par viņa jaunības un skolas gadiem maz

kas zināms. Viņš pats stāsta: „Kad es biju izbadojies mazs

skolnieks, kas iztaisīja pats sev kāpti no maizes riecena,
tad es ēdu savus zirņus, tiekams apēdu arī karoti." Vidus-

skolu un universitāti Huss apmeklēja Prāgā, pelnīdamies

pārtiku ar dziedāšanu un kalpošanu baznīcās. Ne vienu

reizi vien viņš mācījās pazīt arī badu.

1396. g. Huss ieguva zinātņu maģistera grādu un sāka

lasīt lekcijas universitātē filozofijas fakultātē. 1400. g. viņš

iestājās baznīcas kalpībā un tika iesvētīts par priesteri.
Ar lielu nopietnību viņš centās saskaņot savu dzīvi ar augsto
garīdznieka uzdevumu. Viņš atrāvās no greznas, jautras
dzīves, ko līdz tam bij mīlējis. Universitātē viņu ļoti cie-

nīja un ievēlēja 1402. g. par rektoru.
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Ciņa pret kātoju
garīdznieku iz-

virtību

Savus radiniekus viņš neaizmirsa, — gadaja par brāļu

dēliem, lai tie iemācītos amatu.

Huss darbojās arī kā sludinātājs Bētlēmes baznīciņā

Prāgā, kura bij dibināta ar to nolūku, lai tur divas reizes

dienā sludinātu čechu valodā. Husa dedzīgie sprediķi, kuros

viņš attēloja īstu kristīgu dzīvi, atrada dzīvu atbalsi tautā,
kas bariem nāca viņu klausīties. Viņš prata ļaudis ie-

spaidot: te uzrunāja tieši vīrus, sievas, meitas, rādīdams

ar pirkstu uz vienu otru, it kā runādams ar viņu vienu pašu.
Viņš mācīja arī ļaudīm dziedāt garīgas dziesmas. —

Archibiskaps ari iecēla Husupar sprediķotaju priesteru sinode.

2. Huss uzstājās nesaudzīgi pret ļaunām parādībām

priesteru dzīvē. Viņš raksta: „Skat, priesteris ir pilskungs,

priesteris ir zemes reģistratūrā, priesteris spriež tiesu, prie-
steris rīkojas saimniecībā, priesteris virtuvē, sekretārs arī

priesteris. Un ja baznīcas kalpi tikai dabūtu lielāku algu,

priesteri paliktu arī par baznīcas kalpiem." Viņš nosodīja
netik vien izlaisto priesteru un mūku dzīvi, bet arī nekārtības

pie pāvestu galma. Un bij toreiz arī ko iebilst. 1378. g.,

pāvestu vēlējot, kardināli bij saskaldījušies: bij ievēlēti divi

pāvesti, — katrs no tiem turēja sevi par īsto un apkrāva
savu pretinieku un viņa piekritējus baznīcas lāstiem. Visas

katoļu zemes un tautas bij saskaldījušās divās daļās, katra

ar savu pāvestu. Un tas, ko pāvesti un baznīcas vadoņi

prasīja no draudzēm, bij galvenā kārtā dažādas maksas un

nodevas. Tādēļ visi krietnākie baznīcas mācītāji toreiz ne-

atlaidīgi prasīja, ka vajadzīgas baznīcas reformas.

Huss cīnījās arī pret vācu iespaidu čechu dzīvē un

iestādēs, īpaši baznīcā. Kādreiz viņš teicis sprediķī: „Vai
var pielaist, ka čechs, neprazdams vācu valodu, būtu mā-

cītājs jeb biskaps Vācijā? Patiesi, viņu turētu tur par to,
kas ganāmpulkam butu mēms suns, kas nevar riet. Un

tik pat labs ir mums vācietis."

Husam bij daudz domu biedru — universitātē un sa-

biedrībā. Lielu iespaidu atstāja uz viņiem angļu refor-

matora Džona Viklifa (f 1384) raksti. Viklifs dedzīgi aiz-

stāvēja angļu tautu pret Romas baznīcas nodevu prasībām.

Viņš atbalstījās uz Bībeles un atmeta visu to, kas tieši

nebij Bībelē noteikts: pāvestu viņš uzskatīja par antikristu

un apkaroja īpašu garīdznieku šķiru, svēto pielūgšanu, re-

likviju godināšanu, svētceļošanu, atlaižas, transsubstanciā-

ciju un dažas citas katoļu mācības 1. Huss gan nepieslejas
visām Viklifa mācībām, bet kopā ar citiem čechiem aiz-

stāvēja viņu, kad vācu profesori nolēma ar savu balsu

vairākumu, ka Viklifs sludinājis maldu mācības.
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vajāšanas

Lai izbeigtu šķelšanos baznīcā, bij radies nodoms at-

celt abus pāvestus. Bet Prāgas universitātes vācu profesori

turējās neatlaidīgi pie viena no pāvestiem un pārbalsoja ar

savām 3 balsīm čechus. Tad karalis, Husa skubināts, pār-

grozīja universitātes noteikumus, atstādams vāciem tikai

vienu balsi, bet trīs dodams čechiem (1409). To vācieši

ņēma ļaunā, un kāds 1000 vācu profesoru un studentu

ar saviem kalpotājiem atstāja Prāgu. Šinī lietā Husa uz-

skati bij uzvarējuši. Viņu ievēlēja par tīri čechiskās uni-

versitātes pirmo rektoru.

1409. g. sanāca arī vispārējā baznīcas sapulce (sinode)
Pizas pilsē'.ā Itālijā. Abus naidīgos pāvestus atcēla no

amata un ievēlēja jaunu viņu vietā. Bet atceltie neatkāpās, —

nu bija 3 pāvesti, un jukas bij pieaugušas vēl lielākas.

3. Par Husu un viņa domu biedriem ienācā virs-

biskapam sūdzības. Viņš sāka ierobežot sprediķus un čechu

dziesmu dziedāšanu. Archibiskaps izsludināja par Viklifu

baznīcas lāstus un lika sadedzināt savas pils pagalmā visus

Viklifa rakstus, ko varēja sadabūt. Tā kā garīdznieki sevišķi

sūdzējās par Husa sprediķiem Bētlēmes kapličā, tad viņam
aizliedza sprediķot. Bet Huss sprediķoja joprojām. Karāļa

galms un pilsoņi bij viņam labvēlīgi. Virsbiskaps uzkrāva

viņam lāstus un lika to aicināt uz tiesu Romā. Bet Huss

negāja. Nu arī Roma nāca ar saviem lāstiem.

Pa to laiku bij radies jauns iemesls nosodošiem spre-

diķiem. Jaunais pāvests Jānis XXIII. bij licis pārdot arī

Prāgā atlaižas, lai varētu savākt naudu cīņai pret saviem

pretiniekiem. Huss ar saviem draugiem uzstājās pret to

un trīs no tiem tika notiesāti uz nāvi. Par Husa uzturē-

šanās vietu tagad izsludināja interdiktu, un Huss, negribē-
dams sagādāt Prāgai nepatikšanas, labprātīgi atstāja Prāgu
un divus gadus uzturējās pie saviem draugiem Dienvidus-

bohēmijā, sprediķodams lieliem ļaužu pulkiem zem klajām
debesīm un zaļām liepām. Te Huss nodarbojās arī ar

rakstniecību.

Savos literariskos darbos Huss padarīja vienkāršāku

čechu ortogrāfiju un cīnījās par skaidru literatūras valodu.

3. Huss Konstances koncilā.

1414. g. sanāca liels vispārējs baznīcas koncils Kon- Husa prāva

štances pilsētā, lai iznīcinātu šķelšanos baznīcā un ievestu

nepieciešamās reformas. Vācu ķeizars Sigismunds, Bohē-

mijas karāļa jaunākais brālis, kas bij šo koncilu ierosinājis,
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Husa vēstule

čecMenr

aicināja ari Husu uz koncilu. Huss bij pārliecināts, ka viņa
lieta taisna, un cerēja to ar sekmēm aizstāvēt augstās sa-

pulces priekšā. Sigismunds solīja Husam brīvību ceļā un

Konstancē, un neskatoties uz labvēļu biedinājumiem, Huss

dažu draugu pavadīts ieradās Konstancē. Te viņam bij
lemts izpildīt līdz galam savus vārdus: „Meklē patiesību,
klausies patiesību, mācies patiesību, mīlē patiesību, runā

patiesību, aizstāvi patiesību līdz nāvei."

Koncilam bij ienākušas par Husu asas sūdzības, daudz

tur bij arī nepatiesību, piem., ka Huss sevi turot par ceturto

personu dievībā blakus trijvienibai. Husa pretinieki izlie-

toja visus līdzekļus, lai viņu apklusinātu. Viņu drīz apcie-

tināja un kādu pusgadu turēja tumšā vientuļa cietumā.

Beidzot 5. jūnijā 1415. g. viņu aicināja uz izklauši-

nāšanu. Viņam izlasīja priekšā 45 izvilkumus no viņa rak-

stiem, kas bij atzīti par maldīgiem. Huss aizrādīja, ka iz-

vilkumi izrauti no sakara un neizteic viņa patiesās domas,
ka viņam pārmetot uzskatus, kādus viņš nemaz neesot slu-

dinājis. Bet uz Husa iebildumiem neklausījās. Tad Huss

teica: ~Es esmu gatavs pazemīgi atsaukt katru uzskatu,
kuru man pierādīs par maldīgu pēc svētiem rakstiem."

Otru reizi ķeizars Sigismunds brīdināja viņu, ka at-

ņems savu aizsardzību, un skubināja atsaukt maldīgās mā-

cības. Huss prasīja pierādījumus, ka viņa mācības patiesi
būtu maldīgas. Izcēlās liels troksnis. Kāds aculiecinieks

stāsta: ~Kad viņš mēģināja runāt, viņu pārtrauca, un kad

viņš cieta klusu, tad sacēlās kliedziens, ka viņš atzīstot savu

vainu."

Pēdējā izmeklēšanā prasīja Husam, lai viņš bez iero-

bežojumiem atzītu koncila lēmumus. Huss teica: „Es lūdzu

Dieva dēļ, nespiest mani melot un ar zvērestu atteikties no

mācībām, kas nekad nav bijušas manā sirdī." Pjers d'Ailli,
viens no koncila ievērojamākiem teologiem, atteica: „Pie-

ņemi labāku padomu. Padoms, aiz kura stāv 60 jeb vēl

vairāk teoloģijas doktoru, ir šāds: Husam jāatzīst savas

kļūdas tanīs mācības teicienos, pie kuriem viņš turējies
cieši līdz šim acumirklim. Viņam jāatsakās ar zvērestu no

šiem mācības teicieniem un jāzvērē, ka viņš nekad neaplie-
cinās un nesludinās tos. Un beidzot, viņam publiski jāatteicas
no tiem un jāsludina pretējais."

2. Nakti pēc šīs izklaušināšanas (10. jūnijā 1415) Huss

rakstīja šādu vēstuli uz Prāgu:
* Maģisters Jānis Huss, Dieva kalps cerībā, visiem ti-

cīgiem čechiem, kas mīl un grib mīlēt Kungu Dievu, — iz-

saka vēlējumos, lai Kungs Dievs atļautu viņiem virsroku
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dabūt viņa žēlastība līdz viņu galam, un virsroku dabūt

debesu priekā atkal un atkal. Amen.

Jus ticīgie un jūs, kas esat Dieva žēlastībā, es jūs
lūdzu un skubinu klausīt Kungu Dievu, slavēt viņa vār-

dus un priecīgi klausīties un izpildīt tos. Es jūs lūdzu,
attiecoties uz Dieva patiesību: ko es rakstīju par Dieva

likumu un ko es sludināju un rakstīju par svēto izteicie-

niem, pieķerieties cieši pie tā. Tāpat lūdzu katru, kas

dzirdējis no manis sprediķī jeb privāti kaut ko pret Dieva

patiesību, jeb ja es būtu kaut kur ko tādu rakstījis (Dieva
vārdā, es ticu, ka tā nav), lai viņš neturas pie tā. Tāpat
es lūdzu katru, kas ieraudzījis manī pārgalvīgu rīcību vār-

dos jeb darbos, lai viņš neturētos pie tiem, bet manis dēļ

lūgtu Dievu, ka viņš man piedotu. Es lūdzu jūs sargāties
no viltinieka, par ko Pestītājs ir teicis, ka tie ir avju drēbēs,
bet iekšienē plēsīgi vilki. Es lūdzu kungus parādīt žēlīgu
sirdi nabagiem un būt taisniem pret tiem. Es lūdzu pilsoņus
vadīt savus veikalus taisnīgi. Es lūdzu amatniekus izpildīt
savu darbu un baudīt tā augļus taisnīgi. Es lūdzu kalpotājus

kalpot saviem mājas tēviem un mājas mātēm uzticīgi. Es

lūdzu skolotājus vest dzīvi pēc Dieva baušļiem un mācīt

savus skolniekus uzticīgi: vispirms, lai tie mīlētu Dievu,
lai dzītos pēc viņa slavas un pēc sabiedrības labklājības
un savas pašas izglābšanas, bet ne pēc mantas kārības

un pasaulīga goda. Es lūdzu studentus un citus skolēnus

klausīt savus skolotājus un sekot tiem iekš visa, kas labs,

un mācīties čakli Dievam par slavu un sev pašiem un

citiem par izglābšanu.
Es lūdzu visus kopā izteikt pateicību kungam Vencesla-

vam no Dubas, arī no Leštinas, kungam Jānim no Chlu-

mas, kungam Heinricham no Plumlovas, kungam Vilhel-

mam no Zajičas, kungam Mvšekam un citiem Bohēmijas un

Moravijas kungiem un ticīgiem Polijas karalistes kungiem,
un būt pateicīgiem par viņu pūlēm, ka tie labu laiku

stāvēja pretīm visam koncilam, te liecību dodami, te atbil-

dēdami, lai mani atsvabinātu. Un īpaši, attiecoties uz kungu
Venceslavu no Dubas un kungu Jani no Chlumas, (es lū-

dzu), lai jūs ticētu, kas viņiem būs jums stāstāms; jo

viņi bij koncilā, kad es devu atbildi, priekš dažām dienām.

Viņi zin, kuri no čechiem un kādā veidā deva daudz ne-

piederīgu liecību pret mani
2,

kā es devu atbildi, ko viņi

prasīja no manis. Tāpat lūdzu jus aizlūgt Kungu Dievu par

karalisko Majestāti, Romas un Bohēmijas karāli un par

viņa karalieni un par kungiem, lai žēlīgais Kungs Dievs

būtu joprojām ar viņiem un ar jums savā žēlastībā tagad

un turpmāk mūžīgā priekā. Amen.
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Notiesāšana

un nave

Es esmu uzrakstījis jums šo vēstuli cietumā, važās,

gaidīdams rītdien savu notiesāšanu uz nāvi, cerēdams pilnā
mērā uz Dievu, ka es nenovērsīšos no Dieva patiesības

un ka es nenoliegšu, ko viltīgi liecinieki ir liecinājuši pret

mani, it kā uzrādīdami kļūdas. Cik laipni Kungs Dievs iz-

turas pret mani un stāv man klāt grūtos pārbaudījumos, to

jūs dabūsit zināt, kad mēs satiksimies Dieva priekšā svēt-

laimībā ar viņa labo palīdzību. Par maģistri Hieronimu,

manu mīļo draugu, es dzirdu, bet gan ne pilnīgi droši, ka

viņš atrodas grūtā apcietinājumā, gaidīdams nāvi tāpat kā

es — par savu ticību, ko viņš krietni izplatīja čechu vidū.

Un čechi, kas bija mūsu visniknākie ienaidnieki, ir nodevuši

mūs citiem ienaidniekiem viņu varā un spaidos. Es lūdzu

jūs lūgt Dievu par viņiem. Tāpat es jūs lūdzu, īpaši Prā-

gas vīrus, rādīt savu labvēlību Bētlēmei, cik ilgi Kungs
Dievs atļaus viņiem sludināt tur Dieva vārdus. Es ceru

iekš Kunga Dieva, ka viņš pasargās šo vietu pēc sava

prāta un izdarīs tur lielāku labumu caur citiem, nekā viņš
to izdarījis caur mani ar maniem trūkumiem. Tāpat es

lūdzu jūs mīlēt cits citu, paciesties, lai ļaunums netiek ap-

spiests ar varmācību, un novēlēt patstāvību visiem.

Rakstīts naktī uz pirmdienu priekš Sv. Vita dienas. *

3. Vel tika izdarīti mēģinājumi piedabūt Husu pa-
rakstīt atteikšanās rakstu, kas būtu sastādīts tik nenoteiktos

izteicienos, ka tur nebūtu nekas īstenībā atsaukts, tik būtu

izteikta Husa padevība koncilam. Bet Huss atteicās: viņa
sirdsapziņa neatļāva tam izlikties un palikt par meli Dieva

priekšā. Viņš droši stāvēja pretīm koncila autoritātei, ko

tobrīd visi atzina par visaugstāko un visuvarenu
3.

6. jūlijā 1415. g. Konstances doma baznīcā pasludināja

spriedumu, ka Huss ir savā sirdī apcietinājies hairetiķis.
Tad viņam atņēma garīdznieka amata tiesības 4

un nodeva

viņu laicīgas varas rokās nāves sprieduma izpildīšanai. Dzir-

dot tiesnešu vārdus: „Baznīcai vairs nav nekas ar tevi

darāms, viņa nodod tavu miesu laicīgai varai un tavu dvē-

seli velnam", Huss teica: „Es nododu to mīļajam Kungam
Jēzum Kristum." Galvā Husam uzlika olekti garu papīra

cepuri, uz kuras bij uzraksts: „Šis ir hairetiķu virsnieks" un

zīmējums, kas rādīja, ka trīs velni strīdas ap vienu dvēseli.

Kapsētā doma baznīcas priekšā sadedzināja Husa grāmatas.
Pašu Husu apm. 1000 apbruņotu vīru pavadībā aizveda

uz soda vietu ārpus pilsētas mūriem. Tur viņu piesēja pie
staba un apkrāva ar malku un salmiem līdz pat smakram.

lekams sārtam pielaida uguni, Husu vēl skubināja atsaukt

maldu mācības un glābt savu dzīvību. Bet viņš, pacēlis



131

seju pret debesīm, teica stiprā balsī: „Dievs ir mans lie-

cinieks, ka es nekad neesmu mācījis un sludinājis to, par
ko viltīgi liecinieki mani apvainojuši. Mans galvenais no-

lūks manos sprediķos un visos manos darbos un rakstos bij

atgriezt cilvēkus no grēka. Evaņģēlija patiesībā, ko es

esmu rakstījis, mācījis un sludinājis, es miršu šodien ar

prieku." Kad aizdedzināja sārtu, Huss sāka dziedāt skaņu
balsi: „Kristus, dzīvā Dieva Dēls, apžēlojies par mums!

Kristus, dzīvā Dieva Dēls, apžēlojies par mani! Kas tu

dzimis no jaunavas Marijas..." Liesmas iesitās viņam sejā

un nosmacēja viņu. Sārta pelnus izkaisīja Reinas upē. —

Arī Husa draugs Hieronims mira ugunssārtā nākošā pa-
vasarī.

27. zīm. Janis Huss.

Vecs čechu zīmējums.

1 Tuvākus paskaidrojumus par šīm un citām augšā minētām

katoļu baznīcas parašām sniedz nākošā nodaļa: Katoļu baznīcas

dzīve.
2 Galvenās apsūdzības pret Husu nāca no dažiem viņa agrā-

kiem draugiem, kas bij tagad pārgājuši pret'nieku puse.
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Husiešu cīņas

'° Konstances koncils izsludināja sevi par augstāko varu ka-

toļu baznicā, jo viņam bij, jāspriež tiesa par 3 pāvestiem reize

un jāizbeidz šķelšanās. Koncils atceļa visus trīs un ievelēja jaunu
pāvestu. Šķelšanās tādā kārtā patiesi tika izbeigta, jo atceltiem

pāvestiem nebij vairs nekādu piekritēju.
4 Garīdznieka tiesības atņēma garā, svinīgā ceremonijā, kur

visiu darīja ačgārni, kā priesteru iesvētīšanā. Notiesātam uzģērba

pilnīgu priestera uzvalku, deva rokā svētvakarēdiena kausu un

dievmaizes trauku,' tad atņēma tos vienu pēc otra un, noģērba
amata uzvalka gabalus, sakot attiecīgus lāstu vārdus.

4. Husieši izcīna sev ticības brīvību.

1. Bohēmijas un Moravijas kārtu sapulce Prāgā at-

sūtīja koncilam protesta rakstu ar 452 zīmogiem. Viņi
izteica visas tautas īgnumu par to, ka nonāvēts „mīļais

maģistris un sludinātājs" un pasludināja, ka ir gatavi izliet

savas asinis, lai aizsargātu tādus cilvēkus kā viņš. Koncils

uzkrāva lāstus visai Bohēmijai un draudēja ar karu, bet

nevarēja nekā izdarīt pret čechiem, kuru starpā katoļu baz-

nīcas piekritēju bij palicis samērā maz. Prāgas universitātes

maģistri izsludināja Husu un Hieronimu par svētiem un uz-

stādīja prasību, ka svētais vakariņš jāizdala abos veidos

(maize un vīns), kā tas bij pa Husa tiesāšanas laiku jau
ievests Prāgā. Prasīja arī Dieva vārda sludināšanas brī-

vību, priesteru atteikšanos no laicīgas mantas un rupju

grēku nosodīšanu. Saviļņojās visa tauta. Citiem likās, ka

klāt pastarais gals. Sākās asiņainas sadursmes ar katoļiem.
Husitu starpā radās divi partijas. Muižnieki un Prāgas

pilsoņu vairākums bij mērenāki un turējās pie nupat mi-

nētām „Pragas prasībām", viņus sauca par pragiešiem jeb
kalikstiešiem (kauseniekiem), arī par utrakvistiem (no la-

tīņu utraque scil. forma = abi veidi, proti maize un vīns).
Radikālāki bij savās prasībās zemnieki un citas zemā-

kās šķiras, kas atmeta katoļu mišu un visus sakramentus,

paturot tikai kristību un svēto vakariņu; tāpat kā Viklifs

viņi atmeta arī visas citas katoļu mācības un parašas,
kas nebij tieši Bībelē noteiktas. Viņi dibināja sev jaunas
dzīves vietas galvenā kārtā kalnos un deva tām Bībeles

nosaukumus: Tabors, Ciona, Horebs, Eļļas kalns, Jardana
utt. Pastarā gala gaidas deva sajūsmai spārnus. Taborieši

šķita sev pašiem Dieva valstības cīnītāji.
Pēc karāļa Venceslava nāves tiesības uz Bohēmijas troni

pieprasīja ķeizars Sigismunds. Viņš negribēja atzīt nevienu

husiešu prasību un gatavoja pret viņiem krusta karu. Ta-

bors tagad pārvērtās par kara nometni. Husiešiem radās
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Utrakvistu

baznīca

Pēteris Chel

čicky'B un

„brālu
draudzes"

arī spēcīgs kara vadonis Jānis 2ižka, kas sakāva visus

husiešu pretiniekus, kaut gan bij akls ar vienu un beidzot

pat ar abām acīm. Čechu nacionālais naids pret vāciešiem

un reliģiska sajūsma, ka viņi aizstāv taisnu Dieva lietu

un ir tik rīki Dieva rokā pret antikristu pāvestu un viņa
pulkiem, veda husiešu pulkus no vienas uzvaras uz otru.

Viņu pazīstamākā kaujas dziesma bij: „Jūs, kas esat Dieva

un viņa likuma kareivji, lūdziet palīgu no Dieva, ceriet

uz viņu un ticiet, ka beigās ar viņu jūs vienmēr būsit uz-

varētāji." Savā starpā viņi bij visi līdzīgi, tiklab bagātais
kā nabagais, un saucās par brāļiem un māsām. Bet pret
ienaidniekiem bij nesaudzīgi. Žižkas pēcnācēja Prokopa
Lielā laikā husieši sāka pat uzbrukt katoļu kaimiņu zemēm.

2. Katoļu baznīcas aprindas noslēdza Bāzeles koncilā

ar mērenāko husiešu virzienu miera līgumu, kas atzina pa

daļai Prāgas prasības (1433). Nu izcēlās sadursmes mēre-

nākā un straujākā virziena starpā, un gala iznākums bij
taboriešu sakaušana un gandrīz pilnīga nesaudzīga iznīci-

nāšana5
.

Bohēmijas valdinieki bij spiesti atzīt pragiešu prasības,

un tā Bohēmijā un Moravijā 15. gs. otrā pusē nodibinājās
nacionālā baznīca (utrakvisti), kas pilnīgi likumīgi pastā-

vēja blakus turienes katoļu baznīcas atliekām.

3. Jau kara troksnī sāka sludināt Pēteris Chelčickv's, ka

pēc sv. rakstiem pasaule jādibina uz mīlestības un brā-

lības, ka katra brāļu asins izliešana aizliegta. Viņš mā-

cīja, ka visa dzīve dibināma vienīgi uz Bībeles un ka īsti

ticīgi kristieši var iztikt bez valsts varas un iestādēm (arī
bez tiesas), bez kara pulkiem un ordinētiem priesteriem.
Kristiešu īstais darbs ir zemnieku, strādnieku un amatnieku

darbs, kas pelna dienišķu maizi pašu rokām.

Radās pulciņi, kas gribēja sekot Pētera mācībām. Viens

tāds pulciņš apmetās uz dzīvi Bohēmijas ziemeļaustrumu
daļā un 1467. g. pārtrauca sakarus ar utrakvistiem un sāka

izvēlēt paši savus priesterus. Pulciņš pieauga un pieņēma
„brāļu vienības" vārdu. Nodibinājās arī jauni pulciņi da-

žādās vietās. Locekļi saucās pēc pirmkristīgo draudžu pa-

rauga par brāļiem un māsām un dzīvoja ļoti vienkārši,
ieturēdami stingru tikumību un vienkāršu dievkalpojumu
veidu. Vēlāk brāļi sāka nodarboties arī ar zinātni un tapa
par ievērojamu čechu tautas garīgu centru. Brāļu draudžu

priekšgalā bij biskaps, vēlāk 4 biskapi. 1517. g. bij jau
vairāk kā 100 Bohēmijas un Moravijas brāļu draudžu.

Reformācijas laikos brāļi stājās sakaros ar Luteru un
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viņa draudzēm. Bet vēlāk tie dabūja daudz ciest katoļu

vajāšanu dēļ un tika arī izkaisīti pa dažādām kaimiņvalstīm.
Husiešu draudzes tika iznīcinātas. Pēdējais Bohēmijas brāļu
draudzes biskaps bij slavenais rakstnieks un paidagogs Jā-
nis Amoss Komenskv's (1592 —1670). Bet viņš jau sava

mūža lielāko daļu — 42 gadus, pavadīja ārpus Bohēmijas
— čechu bēgļu draudzēs Polijā un Hollandē.

& Pēc Lipanu kaujas, 1434. g., kur katoļi kopā ar mērenākā

virziena kareivjiem sakāva taboriešus, sagūstītos taboriešus sa-

dedzināja šķūņos, kur tie bij ievietoti.

28. zīm. Sv. Pētera katedrāle Romā,

uzcelta vecas Pētera baznīcas (sk. 19. zīm.) vietā (1452—1626). Celšanas darbus va-

dījuši architekts Bramante, gleznotājs Rafaels, Mikelandželo (kupola cēlējs) u. c,

beidzot_ Bērniņi (iekšpuses plastika baroka stila un kolonnas ārpusē). Vislielākā

kristīgā celtne, 15160 kv. m., garums iekšpusē 187 m., kopa ar priekšnamu un frontes

mūriem 211,5 m., kupola (jumola)virsotne no zemes 117 m., caurmērs 42 m., apmērs
apakša 192 m.. līdz kupola krusta virsotnei 141,5 m. no zemes. Katedrālei 3 jomas
un šķērsjoma, kas krustojas ar galveno jomu zem kupola. Gar maļam kapličas

abas puses. Kolonnu laukuma vidū obelisks.

§ 18. Pravietis un tikumu reformators Džirolamo Savonarola.

1. Renesanses laikmeta tikumi.

Piecpadsmitā gadsimteņa otrā pusē bij daudz nevēlamu

parādību katoļu baznīcas dzīvē. Pāvesti visvairāk rūpējās

par savas laicīgas varas nostiprināšanu Itālijā — baznīcas

valstī un par savu ienākumu pavairošanu. Darbā laida vi-

sādus līdzekļus: asiņainus karus, sazvērestības, slepkavības
un citas varmācības. Kristīgie tikumi tika mīdīti kājām:
varas kāre un skaudība, baudu dzīve un netiklība bij pie
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pavesta galma pilnos ziedos un iesakņojas dziļi augstāko
baznīcas vadoņu dzīvē.

29. zīm. Siksta kapliča Vatikānā.

Celta pāvesta Siksta IV. laikā (1473—1481). Altāŗa sienas glezna (Pastara tiesa) un

griestu gleznas — Mikelandželo darbs, pārējo sienu — citu ievērojamu gleznotāju.

30. zīm. Disputa (disputs).
Rafaela sienas glezna Vātikānā. Stanza della Segnatura (zīmogošanas istabā). Apakšā
draudze ap altāŗu, uz kuŗa stāv monstrance, augšā — Kristus starp Mariju un Jāni

Kristītāju, ticības varoņu vidū.
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Vienīgais vērtīgais kultūras darbs, ko toreizējie pāvesti
veikuši, ir lepnas un krāšņas baznīcas un pilis, izrotātas

skaistiem mākslas darbiem. Lielākie renesanses mākslinieki

Mikelandželo Buonaroti (1475—1564) un Rafaels Santi

(1483—1520) ir ilgus gadus strādājuši, izpildīdami pāvestu
uzdevumus.

Zemu bij noslīdējusi arī garīdznieku tikumiskā un

reliģiskā dzīve. Daudzi no tiem nemaz neizpildīja savu

amatu un nedzīvoja draudzē, bet saņēma tik ienākumus

un lika savā vietā par lētu naudu algotus vietniekus.

Brīnumu meklēšana un māņticība, ārējas dievkalpošanas

ceremonijas raksturo tā laika baznīcas un ticības dzīvi. —

Itālijā rādīja kādā vietā Marijas mājiņu, ko eņģelis Oabriēls

esot aiznesis turp no Nācaretes, un pār šo mājiņu kā lielu

svētumu cēla krāšņu baznīcu, kur nu saplūda tūkstošiem

dievlūdzēju. — 1484. g. pāvests izdeva noteikumus par

burvju un raganu tiesāšanu, un nelaimīgi bij tie cilvēki,
kas krita aizdomās, ka viņi atrodas sakaros ar pašu nelabo,

jo sārts bij viņiem tikpat kā neizbēgams.
Kads augustiņu muks apraksta ļaužu uzvešanos baznīca

šādā kārtā:

* Daži iet un skrien apkārt baznīcā, pa divi un pa divi,
sarunādamies savā starpā, trokšņo savām koka kurpēm un

traucē priesteri kā arī tos, kas grib Dievu lūgt. Citi no-

stājušies redzamā vietā un apskata sievietes, un sievietes

atkal apskata vīriešus. Citi apspriežas par laicīgām lietām,

mājas notikumiem, tirgus veikaliem un ielas piedzīvoju-
miem. Daži paņēmuši līdz suņus un kaķus un pa mišas

laiku glauda un apmīļo tos, daži pat vanagus un citus put-

nus, kas mēdz traucēt svētceri. Un kad priesteris paceļ

Kunga miesu, visiem īstenībā pienāktos godbijīgi locīt ceļus

un pielūgt to, bet viens otrs stāv un tikko noņem cepuri.*
Augstmaņu un bagātnieku aprindās reizēm atļāva sev

visu, kas vien tik ienāca prātā. Pret ticības jautājumiem

izturējās vienaldzīgi un pat zobojās par tiem. Renesanses

laikmets sludināja īstas pirmatnējas cilvēces atdzimšanu un

šo cilvēci (humānismu) bieži vien gribēja izkopt, ļaujot brīvu

attīstību arī visrupjākām un zemākām cilvēka dziņām.
Viena no skaistākām Itālijas pilsētām bija Florence, uz

abiem Arno upes krastiem, krāšņā gleznainu kalnu rindu

iežogotā ielejā, izgreznota skaistām celtnēm un mākslas pie-

minekļiem. Pilsētai bij sava republikāniska pašvaldība, bet

bagātās tirgotāju baņķieru Mediču ģimenes locekļi turēja
virsvaru savās rokās. Florence bij bagāta pilsēta, bet viņā

spilgti bij redzamas bagātības tumšās puses: mantrausība ar

augļošanu, izdzīve, naudas spēļu kaislība.
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31.

zīm.

Pētera

loms.

Rafaela

zīmējums
sienas

segai

Siksta

kapličā.
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savonarola top1.DominikāņuordenimbijFlorenceSv.Markaklo-
par pravietis-j-erjsArīdominikāņudzīvebijpalikusivaļīgāka,itīpaši

Savonarolas

svētrunas

2. Savonarola nodibina Florencē Jēzus
Kristus valsti.

1. Dominikāņu ordenim bij Florencē Sv. Marka klo-

steris. Arī dominikāņu dzīve bij palikusi vaļīgāka, it īpaši
Marka klosteri, kas bij it kā Mediču galma klosteris. 1491.

g. nāca par klostera prioru brālis Džirolamo (Hieronims)
Savonarola un atjaunoja atkal stingru dzīves kārtību. Mūki

pieķērās ar lielu sajūsmu savam vadonim un atdevās ar

visu savu būtni kalpošanai Dievam. Bet brālim Džirolamo

bij lemts aizraut sev līdz visu Florenci. Cītīgi viņš bij

studējis Bībeli un sevišķi iedziļinājies praviešu rakstos. Viņš

redzēja ap sevi tādus pašus netikumus, kādus bij pravieši

apkarojuši, paredzēja, ka par tiem Dievs sūtīs drīz bargu
sodu. Viņš sāka redzēt parādības, dzirdēja Dieva skubinā-

jumus, — un palika pats par pravieti.

Sākumā viņš tikai lasīja priekšā mūkiem un citiem pil-

soņiem Bībeles grāmatas un skaidroja tās. Bet tad sāka

turēt baznīcās sprediķus, vienmēr attiecinādams Bībeles vār-

dus uz sava laika notikumiem. Sava laika tikumu pagrim-
šanu un necienīgu vīru darbošanos baznīcas priekšgalā viņš

uzskatīja par drošu zīmi, ka Dieva dusmu mērs jau pilns.
Trīs pamatdomas bij gandrīz visos viņa sprediķos: 1) baz-

nīca ir pelnījusi pārmācību, 2) pārmācībā viņa sāks la-

boties un atjaunosies un 3) tas notiks visdrīzākā laikā.

Spilgtās krāsās Džirolamo tēloja sava laika notikumus,
nesaudzēdams nevienu un droši izteikdams arī savus pār-

metumus varenajiem Medičiem. Šausmīgās gleznās viņš
tēloja gaidāmos soda laikus (karš, postīšana, slepkavošana).

Viņš pat norādīja uz valdinieku, kam Dievs uzdevis izpildīt

sodu, — Francijas ķēniņu Kārli VIII, kas 1494. g. uzsāka

kara gājienu uz Itāliju. Viņš gāja pats karālim pretim un

apsveica to kā Dieva taisnības izpildītāju, atgādinādams
neaizmirst arī Dieva žēlsirdību, bet biedināja to ar Dieva

sodu, ja viņš izrādītos neuzticīgs Dieva rīks.

2, Tā kā pats Džirolamo bij dziļi izjutis visu to, ko

viņš sludināja, tad arī viņa sirsnīgie vienkāršie pārliecības

apdvestie vārdi rautin aizrāva līdz klausītājus.

Kā senos laikos jūdi, tā tagad atkal ļaudis upurējot sve-

šiem dieviem, svinēdami baznīcas svētkus ne Dieva, bet

tikai naudas dēļ, dzīdamies pēc baznīcas amatiem un drau-

džu ienākumiem līdz pat biskapijai uz augšu tikai naudas un

pašapgādāšanas dēļ, uzstādīdami tikai naudas dēļ jaunus
altārus un Marijas tēlus. Pat amata iesvētīšanas izdarot
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Jauna kartība

Florencē

naudas deļ un neesot nevienas Svēta Gara dāvanas, ne-

vienas žēlastības, ko nevarētu pirkt par naudu.

Vai, saucot Kungs caur pravieša muti arī bagātiem un

augstmaņiem, kas apspiež tautu, izsūc nabagus un pat-
varīgi sadala nodevas. Cik daudz esot nabagu un jau-

navu bez pūra.

*Es redzēju, ka prēlāti atstāja novārtā savu ganāmo

pulku un samaitāja to ar savu piemēru. Es redzēju, ka ga-

rīdznieki izšķērdēja baznīcas mantu un no kanceles uz-

jautrināja klausītājus ar tukšām pļāpām, ka vecāki sabojāja
savus bērnus, valdinieki apspieda pavalstniekus un dēstīja

viņu starpā ķildas, tirgotāji tiecās tik iedzīvoties, sievietes

pielūdza tikai uzvalkus, zemnieki dzīvoja kā laupītāji un

kareivji zaimoja Dievu. *

* Kungs izredzas ari tagad vienu otru no savas baz-

nīcas uz īpašu kalpību un uz sava darba piepildīšanu, kuru

viņš apgaismo... un dara spējīgu ari citus apgaismot. Tie

ir vīri, kas no visa atsakās, kas nodod savu dzīvību par

Kristu, nepieņem nekādas dāvanas, ir mierā ar savu ik-

dienas pārtiku, ģērbjas visnabadzīgākā kārtā, nekrāj nekādas

mantas, neceļ lielas celtnes, nedzenas pēc augstmaņu drau-

dzības, nepavada visu dienu, apciemodami sievietes un iz-

dalīdami tām rožu vaiņagus un bildes. *

* Trīs galvenie grēki krīt par nastu sliktiem ganiem:

pirmkārt, viņu augstprātība un uzpūtība, kas dzenas tikai

pēc greznuma un zemes lietām. Tad viņu mantkārība, jo
tie tirgojas ar amata ienākumiem un pārdod pat Kristus

asinis. Beidzot viņu miesas kārība, kas sasniegusi tādu

pakāpi, kā nekad agrāk. Bet visļaunākais ir ļaunais pie-
mērs, ar ko tie gāž tautu samaitāšanas bezdibenī un dara

Dieva vārdu nicināmu. Jo ir daudzi, kas saka: ticība nevar

būt patiesa un nevar būt Dievs un Dieva taisnība, —

citādi taču tāda nekrietnība nevarētu palikt nesodīta. „Roma,
Roma, cik bieži es gribēju tevi pulcināt kā vista savus

čāļus! Bet tu negribēji, un tādēļ izpostīšana ir tavs liktenis."*

3. Kad Medičus padzina no Florences, brālis Džiro-

lamo vadīja pilsoņus, ka tie nodibināja savu demokrātisku

pārvaldes kārtību. Viņš sāka ievest pārlabojumus valsts

un baznīcas dzīvē, sekojot stingrām tikumības prasībām.
Jēzus Kristus tika izsludināts par Florences valdinieku un

Florencei vajadzēja tapt par viņa cienīgu pilsētu.
Rokām taustāmi bij panākumi. Sv. Marka klostera lo-

cekļu skaits brāļa Džirolamo vadībā pieauga trīskārtīgi un

sasniedza 250 cilvēkus, kas visi ar retiem izņēmumiem bij
dedzīgi viņa piekritēji, kas bij gatavi nodot par viņu savu
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32. zīm. Mozus.

Mikelandželo cirsts tēls, izgatavots pāvesta Jūlija II. (1503—1513) kapa piemineklim.

dzīvību. Florences doma baznīca bij stāvgrūdām pilna, kad

Frāte (= brālis-mūks, tā vinu parasti sauca), turēja tur

savus sprediķus; skolas un veikali palika pa to laiku slēgti.
Un plašu aprindu dzīvē nodibinājās stingra kristīga tiku-
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miba: ienaidnieki izlīga, mantrauši atdeva netaisni iegūtu

mantu, ikdienas dzīvē parādījās svēta nopietnība.

Vieglprātīgā karnevāla izpriecu vietā 1496. g. tūkstošiem

bērnu baltās drēbēs ģērbtu gāja pa pilsētu svētsvinīgā gā-

jienā, garīgas dziesmas dziedādami. Tamlīdzīgi gājieni at-

kārtojās, piedalījās arī Sv. Marka klostera muki un uz-

veda reliģiskas rotaļas. Atskanēja svinīgas himnas „Lai
dzīvo Kristus Krustā-sistais, lai dzīvo Jēzus, mūsu ķēniņš
un Florences 'tautas ķēniņš!" 1497. g. karnevāla laikā

bērnu pulki savāca kopā visādus „niekus": greznuma lietas,
maskas, mūzikas instrumentus, spēļu kauliņus un kārtis

uti., sakrāva milzīgā piramīdē, 30 olekšu augstumā, uz

Florences galvenā laukuma un sadedzināja. Tas pats at-

kārtojās arī nākošā gadā.

33. zīm. Džiròlamo Savonarola.

Brāļa Bartolomeo († 1517) glezna Savonarolas kellijā Sv. Marka klosterī.
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vajāšanas

3. Naids pret pravieti un viņa traģiskais

gals.

1. Pilsētas augstmaņi, kas tīkoja pec varas sava per-

sonīga labuma deļ, un izdzīves kāras bagātnieku aprindas

bij nesamierināmi pretinieki Mukām un viņa nodibinātai

kārtībai. Sarīkoja pret viņu uzbrukumus un apdraudēja

viņa dzīvību, tā ka viņu atklātībā pavadīja arvien apbru-

ņoti draugi. Visu Florences klosteru mūki apskauda Sv.

Marka priora un viņa brāļu lielo iespaidu. Aleksandrs VI.

Bordža (1492—1503), viens no nekrietnākiem tā laika pā-

vestiem, un daudzas augstākas baznīcas amatpersonas bij

ļoti nemierā ar viņa nesaudzīgiem pārmetumiem un visādi

mēģināja apklusināt viņa pravietojumus. Mūka pretinieki
Florencē nemitējās arī sūtīt par viņu sūdzības uz Romu.

Pāvests aicināja Džirolamo uz Romu glaimu vārdiem

(1495. g.). Viņš aizbildinājās ar grūtu slimību. Tad viņam
aizliedza sprediķot; aiz padevības pret baznīcas autoritāti

viņš pārtrauca sprediķus dažus mēnešus, bet tad privātā
kārtā atkal dabūja atļauju turpināt. Viņam piedāvāja aug-

stus baznīcas amatus, pat kardināla godu, bet viņš atteicās.

Beidzot, 1497. g. jūnijā pār viņu pasludināja jau ilgāku laiku

sagatavotos baznīcas lāstus, kas ķēra arī visus viņa pie-

kritējus, bet tie neatzina lāstus un neievēroja tos. Kamēr

notika sarunas ar pāvestu un ar pāvesta galmu par lāstu

atcelšanu, Džirolamo atturējās no sprediķošanas, bet galu

galā pārliecinājās, ka nekas nav vairs grozāms un uzsāka

1498. g. februārī atkal sprediķus domā, vēlāk gan aprobe-
žodamies tikai ar pašu klostera baznīcu. Nesatricināma bij

viņa pravieša apziņa. Kādā sprediķī viņš saka: „Kristus ir

labāk ar mums nolādētiem, nekā ar jums svētītiem." Pāve-

stam viņš raksta, ka atsakoties no tā un skubina dažus Euro-

pas valdiniekus sasaukt vispārēju koncilu un atcelt šo

pāvestu.
Kāds franciskāņu mūks uzaicināja viņu uz uguns pār-

baudījumu. Vienojās, ka ar pārbaudījumu būtu jāpierāda
šādu izteicienu patiesība jeb nepatiesība: „nepieciešama
baznīcas reforma, baznīca tiks pārmācīta un tad atjaunota,
tas pats notiks arī ar Florenci un viss tas notiks mūsu die-

nās, lāsti pret brāli Džirolamo nav derīgi un nav grēks pret
tiem uzstāties." Uz pārbaudījumu pieteicās brālis Dominiks

no Sv. Marka klostera, viņam pretīm gāja kāds franciskānis.

7. aprilī bij sagatavota galvenā laukumā 2 olektis plata

taciņa cauri lielam 500 olektis garam un 10 olektis platam
sārtam. Liels ļaužu pulks gaidīja „Dieva tiesu". Pilsētas

valde bij tobrīd Mūka pretinieku rokās, kas tīši novilcināja
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cietums un

nave

laiku. Beidzot, kad pārbaudījumam vajadzēja sākties, fran-

ciskāņi cēla iebildumus pret Dominika apģērbu, pret kruci-

fiksu un tad pret dievmaizi, ko viņš gribēja ņemt līdzi

gājienā caur sārtu. Uznāca spēja lietus gāze un saslapināja

sagatavoto sārtu. Klāt bij vakars un pilsētas valde aiz-

sūtīja visus uz mājām.

2. Pūļa simpātijas novērsās no Muka. lenaidnieki sāka

uzbrukt viņa piekritējiem un otras dienas pavakarē aplenca
Marka klosteri. Pēc niknas cīņas klosteri ieņēma un brālis

Džirolamo ar Domeniku un kādu trešo mūku tika apcie-
tināti. Ar šausmīgu spīdzināšanu mēģināja izdabūt no viņa
kādu atzīšanos, kas dotu iemeslu sodam, bet viņš nepadevās.
Izmeklēšanas vadītājs ir vēlāk izteicies: „Ja es būtu agrāk

viņu dzirdējis un ar viņu tuvāki saticies, tad es būtu tapis

dedzīgs piekritējs... Jo līdz pat nāvei varēja pie viņa tikai

labu novērot, bet pārāk tālu jau bij viņa lietas aizgājušas
uz priekšu un tā ar viņu vajadzēja notikt tāpat, kā notika

ar Kristu."

Tad pilsētas valde sagādāja viltotu protokolu, kurā viņš
it kā būtu atzinies, ka nepatiesi atsaucies savos pravieto-

jumos uz Dieva atklājumiem un dzinies tikai pēc goda un

varas. Sv. Marka klostera mūki visi jutās pievilti un ar

rakstu lūdza pāvesta piedošanu par savu nepaklausību, rak-

sturodami savu priekšnieku šādiem vārdiem:

*Ne tik vien mēs, bet arī vēl daudz saprātīgāki vīri ir

ļāvuši brāļa Džirolamo viltībai viņus piemānīt. Viņa mā-

cību asprātība, viņa dzīves taisnīgums, viņa tikumu svē-

tums, liekulīgā dievbijība, cienība, ko viņš ieguva, ap-

spiezdams Florencē ļaunas ierašas, augļošanu un citus ne-

tikumus, daudzie notikumi, kas pāri visai cilvēku varai un

maņai apstiprināja viņa pravietojumus, viss tas bij tik sva-

rīgs, ka — ja viņš pats nebūtu atsaucis un izskaidrojis, ka

viņa vārdi neesot nākuši no Dieva — mēs nekad nebūtu

par viņu šaubījušies. Mūsu ticība viņam bij tik liela, ka

mēs visi ar prieku izteicām savu gatavību, uzticēt mūsu dzī-

vības ugunsliesmām, lai pierādītu viņa mācības patiesību.*
Visus trīs notiesāja uz nāvi: atņēma tiem garīdznieku

kārtu, pakāra tos pie karātavām pilsētas galvenā laukumā

un sadedzināja turpat, nežēlīgā un riebīgā kārtā gānoties ar

viņu degošām miesām; pelnus izkaisīja Arno upē (23. maijā
1498. g.).



VI. Katoļu un pareizticīgo baznīcas

dzīve.

§ 19. Katoļu baznīcas dzīve.

1. Baznīcas iekārta, dievkalpojumi un

lūgšanas.

Katoļi pieturas pie baznīcām romāņu vai gotu stilā un

viņu paveidiem.

Katoļu baznīcā pie ieejas stāv trauks ar svētītu ūdeni,
kurā visi baznīcēni iemērc pirkstus un tad aizmet sev kru-

stu priekšā. Baznīcā ir vairāki altāri. Pie galvenā altāra

pretim ieejas durvīm notur dievkalpojumus svētdienās un

Baznīcas

34. zīm. Kölnas doms.

Celts 1248—1888 gotiskā stilā.
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Dievkalpojums

augstos svētkos; pie citiem — blakus galvenam altārim un

gar baznīcas sāniem — ikdienas un pat vairāk reizes

dienā.

Baznīcas blakus jomās iekārtotas daudzreiz mazas baz-

nīciņas (kapličas) ar vienu jeb vairākiem altāriem, kur ari

notur dievkalpojumus. Gar baznīcas sienām ir daudz svēt-

bilžu un tēlu, kuru priekšā baznīcēni skaita lūgšanas.

Baznīcās glabājas ari dažādas svēto atliekas — relikvijas.
Altāros bieži iemūrēti svēto kapi, vai ielikti kādi gabali no

svēto mirstīgām atliekām (galva, pirksts, kaulu gabaliņi).
Par relikvijām tur arī dažādus priekšmetus, ko svētie lie-

tojuši savā dzīvē: apģērba gabalus, darba rīkus utt. Vis-

vairāk iecienītas ir Kristus un Marijas relikvijas: Kristus

krusts jeb krusta gabaliņi, krusta naglas, Kristus svārki, Ma-

rijas apģērbs utt. Tādām relikvijām katoļi piešķir brīnišķī-

gus spēkus un pielūdz tās. Gabaliņus ielieka arī dažādos

baznīcas rīkos.

Uz Sv. Jēkaba katedrāli Rīga ir pārvests gabaliņš no

sv. Jēkaba (apustuļa) miesām.

Svinīgos dievkalpojumus jeb mišas (missa solemnis) no-

tur svētdienās un svētku dienās priekš pusdienas priesteris ar

diakonu, jeb arī vairāki priesteri. Tad spēlē ērģeles un

dzied solo jeb kora dziesmas un ierodas arī draudzes lo-

cekļi. Bet mišas var noturēt priesteris viens pats ar baznīcas

kalpotāja jeb kāda zēna palīdzību. Šādas mišas sauc par

privātām (missa privāta jeb lecta), tās notiek baznīcās ik-

dienas no rītiem un tās pa lielākai daļai neapmeklē nekādi

draudzes locekļi.

Pa dievkalpojuma laiku priesteri valkā īpašu amata uz-

valku un dažādus simboliskus apģērba piederumus. Arī baz-

nīcas apkalpotāji ietērpti baltā amata tērpā. Dievkalpo-

jumu (mišu) tekstus runā jeb dzied latiņu valodā. Lielāko

daļu runā tik klusi, un altāris ir bieži arī tik tālu no baznī-

cēniem, ka baznīcēnu telpās nekā nevar sadzirdēt. Visi

dievkalpojumu teksti ir stingri noteikti un nekāda grozīšana
nav atļauta. Tādēļ oficiālie dievkalpojumi ir katoļu baz-

nīcās vienādi visā pasaulē un atšķiras viens no otra tikai ar

lielāku vai mazāku ārēju krāšņumu.

Pilnīgs dievkalpojums var būt bez jebkādas svētrunas

(sprediķa), un ne visās vietās kārtīgi saista svētdienas diev-

kalpojumu ar kādu brīvu runu tautas valodā. Dažās zemēs,

piem. arī Latgale, ir atļauts draudzei dziedāt zināmās vietās

arī savas dziesmas tautas valodā. Citādi draudzes locekļi
lasa pa mišas laiku savas lūgšanas grāmatiņas jeb skaita

lūgšanas pēc rožu vaiņaga.
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Lūgšanas.
Rožu vaiņags

Dievkalpojumā lasa arī gabalus no apustuļu rakstiem —

altāra labā pusē un evaņģēlija — altāra kreisā puse.
Bet galvenā daļa katrā mišā ir maizes un vīna iesvētī-

šana par Kristus miesu un asinīm. Šo brīdi paziņo draudzei

iepriekš ar zvaniņu un visi tad nometas ceļos pielūgdami
iesvētīto maizi, ko priesteris paceļ uz augšu, lai visi varētu

saredzēt. Pēc katoļu mācībām šī iesvētītā maize ir pats
Kristus, kas ņonācis no debesīm. lesvētīto maizi un vīnu

bauda vienīgi priesteris, kas vada dievkalpojumu.

Mišu uzskata par Jēzus Kristus Golgatas upura atkār-

tojumu, jo maize un vīns uz altāra pēc katoļu mācības

patiesi pārvēršas par Kristus miesu un asinīm. Mišas upu-
rim ir izlīdzināšanas upura vērtība un tā augļi nāk par
labu noteiktām personām, kas tiek pieminētas aizlūgša-

nās. Mišu var arī pasūtināt sev vai kādam citam, pat miru-

šam cilvēkam, un tās svētību var baudīt arī persona, kas

nav nemaz mišas dievkalpojumā klāt. Šai personai ne-

vajaga arī nemaz sv. vakariņu pašai baudīt.

lesvētīto maizi uzglabā pastāvīgi baznīcā īpašā vietā

pašā altāra celtnes vidū, t. s. tabernakulā, Gotteshauschen.

Šī vieta sevišķi izgreznota un pastāvīgi apgaismota mazā-

kais ar vienu lampu. Katrs, kas nostājas altāra priekšā
vai iet tam garām, saliec ceļus sveicinādams Pestītāja miesu.

No šīs glabātuves ņem dievmaizi, kad vajaga to izdalīt

dievgaldniekiem vai arī pasniegt slimniekiem. Dievmaizei

par godu sarīko īpašus „Kunga miesas svētkus" — ceturt-

dienā pēc Vasarsvētku atsvētes. Tad ieliek dievmaizi īpašā

krāšņā ierāmējumā stilizētu saules staru veidā (monstrancē)
un izliek pielūgšanai uz altāra vai īpaša troņa zem baida-

china; to arī nes apkārt pa ciemu un pilsētu svinīgā gā-

jienā. Arī citos laikos var monstranci svinīgi uzstādīt baz-

nīcā pielūgšanai.

Visvairāk lietotā lūgšana katoļu zemēs ir Ave Maria

(Esi sveicināta, Marija) jeb „eņģeļa sveiciens". Latviešu

tulkojumā viņas teksts skan:

„Esi sveicināta, Marija, tu žēlastības pilna, Kungs lai

ir ar tevi. Tu esi svētīta sievu starpā, un svētīts ir tava

klēpja auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz Dievu

par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā.

Āmen."

Lūgšanu mēdz papildināt ar īpašiem „noslēpumiem",
kas dažādi dažādos gada laikos un zīmējas te uz Jēzus

bērnību, te ciešanu, te paaugstināšanu.

Lūgšanu skaitīšanas kontrolei bieži lieto rožu vaiņagu

jeb pātaru zīles (krelles). Uz aukliņas jeb važiņām uz-
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vērtas zināmā skaitā un kārtībā lielākas un mazākas zīles jeb

bumbiņas; ik uz vienas lielākas nāk desmit mazākas. Pil-

nais zīļu skaits 150 mazās un 15 lielās, bet tādu vaiņagu

parasti lieto tikai klosteros. Ikdienas dzīvē sastopam vis-

vairs vaiņagus ar 55 zīlēm, reizēm arī ar 33 zīlēm v. c.

Vaiņagam pievienota važiņa jeb aukla ar trim zīlēm un kru-

stiņu galā.

35. zīm. Monstrance.

Kölnas domā. Gotu stils,
14. gs., gandrīz 1 m. augst.

36. zīm. Relikviārijs ar Kristus krusta šķēpeli.

Kölnas domā. Bizantiešu darbs, 11. gs.

Lūdzot pēc pātaru zīlēm iesāk ar krustiņu, kuru rokā

turot, noskaita ticības apliecību un „Mūsu Tēvs", tad pie
katras no 3 zīlēm vienreiz Ave Maria. Tālāk iet pēc kār-

tas cauri visu vaiņagu, skaitot pie lielākās zīles „Mūsu

Tēvs", pie mazajām Ave Maria. Gājienu nobeidz atkal

ar piedēkļa 3 Ave Maria, „Mūsu Tēvs" un ticības aplie-
cību. Pievienojot lūgšanai attiecīgo noslēpumu, padara to

vairāk sarežģītu. Dažreiz skaita pēc vaiņaga arī vairāk

gājienus no vietas.
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Leģenda stāsta, ka rožu vaiņagu pati Marija pasniegusi
Sv. Dominikam un pamācījusi viņu lūgt pēc vaiņaga. Katoļu
baznīca māca, ka lūgšanas, vairāk reizes atkārtotas, topot

sirsnīgākas un vērtīgākas.

2. Katoļu sakramenti.

Ļoti liela loma katoļu baznīcā ir sakramentiem. Tos uz-

skata par brīnišķiem Dieva iestādījumiem, kas kādā re-

dzamā darbībā jeb vielā pasniedz cilvēkam neredzamu Dieva

žēlastību. Kristus pats iestādījis sakramentus un pasludi-

nājis īpašus svētus vārdus, kas sakāmi sakramentu izpildot.
Baznīca nosaka priesterim, kā jāvada sakramenta gaita,

un ja viņš nopietni un pareizi izpildījis visus priekš-

rakstus, tad sakramenta žēlastības spēks droši iedarbojas
cilvēkā un dara viņu svētu un taisnu. Tā sakramenti ir

katoļu baznīcā nepieciešami katram, kas grib pestīšanu

iegūt.

Katoļu baznīcā atzīst 7 sakramentus: kristību, svaidī-

šanu jeb firmāciju, grēku sūdzi jeb bikti, sv. vakariņu jeb

eucharistijas sakramentu, laulību, pēdējo svaidīšanu un prie-
steru iesvētīšanu jeb ordināciju.

Kristību izdara ar ūdeni, kuru mēdz uzliet jeb uz-

slacīt, sakot kristības vārdus: „Es tevi kristīju Tēva,
Dēla un Svētā Gara vārdā". Krista jau mazus bērnus. Kri-

stība dzēš iedzimto grēku, visus agrāk izdarītos grēkus un

viņu sodus un sniedz svētu darošu žēlastību, kas padara cil-

vēku taisnu Dieva priekšā. Ar kristību uzņem cilvēku kri-

stīgā baznīcā. Tā ir vienīgais sakraments, ko var izdarīt

arī negarīdznieks un pat nekatolis.

Firmāciju izdara bērniem 7—12 gadu vecumā, sa-

pulcinot tos kopā no visas draudzes. Svaidīšanai sagatavo
īpašu eļļu, piejaucot tai klāt smaržīgu balzamu. Svaidīšanu

izdara biskaps, iemērkdams labās rokas īkšķa galu eļļā un

uzspiesdams ar to krusta zīmi uz ceļos nometušos bērnu

pieres, pie tam teikdams attiecīgus vārdus; pēc tam svētī

bērnus visus kopā, uzliek katram roku uz galvas un atlaiž

katru ar vieglu sitienu pa vaigu. Firmācija dod Sv. Gara

spēkus dzīvot vārdos un darbos īstu kristīgu dzīvi.

Grēku sūdze jeb bikts nepieciešama, lai iegūtu pie-
došanu par grēkiem, kas izdarīti pēc kristības. Sūdzētājam
jāierodas pie īpaša grēku sūdzēs krēsla, kurā sēd priesteris,
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un caur aizrestotu lodziņu jāizstāsta tam visi grēki, ko viņš
ir izdarījis. Priesteris uzstāda jautājumus, pārliecinās par

to, vai sūdzētājs patiesi nožēlo savus grēkus, un dod pa-

domus, kā laboties. Tad viņš uzliek sūdzētājam kādus dar-

bus, ar kuriem tam it kā jādod Dievam gandarījums par

viņa taisnības apvainojumu un jāizpērk pelnītais bargais

sods, piem. liek noskaitīt noteiktu skaitu lūgšanas —■ atse-

višķi jeb pēc rožu vaiņaga, liek gavēt zināmus laikus, liek

apdāvināt nabagus, apmeklēt svētas vietas utt.

Baznīcai piešķirtā žēlastība dod priesterim iespēju pelnītā

bargā grēku soda vietā likt šos mazos gandarījuma darbus.

Izlietojot viņas rīcībā esošo milzīgo labu darbu krājumu, ko

sakrājuši Kristus, Marija un citi svētie, baznīca var papil-
dināt un vēl atvieglināt atsevišķa cilvēka gandarījuma pie-
nākumus. Šādu pretimnākšanu sauc par indulgencijām jeb

atlaižām, un ar tās palīdzību var uzliekamos gandarījuma
darbus pārvērst, piem. par īsas lūgšanas noskaitlšanu, par

niecīgas summas iemaksu, par kāda krustiņa nopirkšanu, par

pakavēšanos svētā vietā utt. īpašos jubjlejas gados (ik pa

25 gadiem) un tad ievērojamu darbinieku piemiņas gados

pat piešķir atlaižas uz visu mūžu. — Uzlikto darbu izpildī-
šana izdarāma vēlāk, bet jau pie sūdzēs krēsla priesteris

pasludina sūdzētājām: „Es tevi atraisu no visiem smādēju-
micm un grēkiem Tēva, Dēla un Sv. Gara vārdā."

Grēku sūdze un absolūcija (atraisīšana) var dzēst arī

visgrūtākos grēkus. Tiesība atraisīt no grūtākiem grēkiem

(piem. tādiem, par kuriem draud izslēgšana no baznīcas)

gan nepieder priesterim, bet pāvestam vai biskapam, kam

pāvests to uzticējis.
Grēki jāizsūdz vismaz vienreiz gadā, bet dievbijīgi ļaudis

dara to katru nedēļu. Kas ar grēku sūdzēs palīdzību atrai-

sījies no nāves grēkiem, tas vairs nevar nokļūt ellē, bet šķī-
stīšanas ugunīs (purgatorijā), kur viņam jāizcieš sods par
vēl neizlīdzinātiem vieglākiem grēkiem. Mišas, atlaižas un

citu izpildīti gandarījuma darbi var saīsināt šo soda laiku.

Atlaižu pārdošana mirušiem ir kādreiz bijis svarīgs ienā-

kumu avots katoļu baznīcai.

Eucharistija jeb vissvētākais altāra sakraments no-

tiek mišā, iesvētot neraudzētu kviešu cepumu (oblāti) un

ar drusku ūdens sajauktu vīnu par Kristus miesu un asinīm.

Katoļi māca, ka no maizes un vīna paliekot tik ārējās pa-
zīmes: forma, krāsa, garša, smarža utt., bet pati substance

patiesi tapusi cita (transsubstantiatio). Eucharistijas svētība

ir vienība ar Kristu, garīgu speķu stiprinājums, vieglu ik-

dienas grēku piedošana un pat dievišķa palīdzība dažādās
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raizēs un grūtībās. Šo svētību var baudīt katrs, uz ko mišas

turētājs-priesteris to attiecina, pie kam saņēmējam neva-

jaga nemaz pašam sv. vakariņu baudīt. Bet svētību var

iegūt arī ar baudīšanu vien. Tiem, kas nāk pie sv. vakariņa,

priesteris pasniedz tikai iesvētīto maizi vien, ņemdams to

no trauka, ko uzglabā tabernākulā. Miesā, par kādu maize

pārvērtusies, jau asinis esot tik un tā klāt. Par iemeslu vīna

kausa izslēgšanai no sv. vakariņa jāuzskata bailes, ka varētu

kaut kā izlaistīt vīnu, un grūtības vaļēju vīnu uzglabāt, kā

arī dažās vietās sagādāt.

Laulības sakraments tiek noslēgts, abiem laulājamiem
dodot savstarpēju laulības solījumu. Priesteris ir tikai asi-

stents un liecinieks. Laulība nav šķirama, bet ja kādi lau-

lības noteikumi nav izpildīti, tad baznīca izsludina, ka tā

nav nemaz notikusi. Sakraments nav laulāšanas ceremonija,
bet pati laulības dzīve, kas liek pamatus kristīgai ģimenei.
Citu konfesiju garīdznieku noslēgtas laulības katoļi neat-

zīst. Jauktas laulības pielaiž tik tad, ja nav jābaidās, ka

katoliska puse varētu atkrist no baznīcas. Citādi par lau-

lības noslēgšanu ar nekatoli draudē ekskomunikācija.

Pēdējo svaidīšanu izdara grūti slimiem, svaidot

ar iesvētītu eļļu visus piecus jušanas orgānus: acis, ausis,
degunu, muti, rokas un kājas. Ar to izdzēš atlikušos vieglā-
kos grēkus un stiprina dvēseli nāves gaitai, bet tā var no-

derēt arī dabisko spēku stiprināšanai un veicināt atveseļo-
šanos. Parasti priekš nāves izdara 3 sakramentus: grēku
sūdzi, sv. vakariņu un pēdējo svaidīšanu.

Priesteru iesvētīšana (ordinācija) ir ļoti sva-

rīgs sakraments, jo tā piešķir iesvētāmam amata kandidātam

garīgā amata varu un tiesības izdalīt citus sakramentus.

Ordināciju izdara biskaps, uzģērbjot attiecīgai amata pa-

kāpei pienācīgos uzvalka gabalus un pasniedzot amata darba

priekšmetus un uzliekot rokas un svētījot. Katrai amata pa-

kāpei ir citāds ceremoniāls. Priesteris (presbiters) saņem
mišas uzvalku, kausu ar vīnu un paplāti (patēni) ar oblāti.

Biskapa ordinācijā kandidāts dod īpašu amata zvērestu un

saņem amata zizli, gredzenu, evaņģēlija grāmatu, biskapa

cepuri (mitru) un cimdus.

Garīdznieki atšķiras no negarīdzniekiem ar īpašu frizūru

(bez bārdas, ar izdzītu kailu galvvidu — tonsūru) un īpašu

apģērbu arī ikdienas gaitās. Viņiem ari aizliegts precēties

(coelibatus). Biskapu baznīcu (domu) garīdzniekiem un arī

dažās citās vietās ievesta pat garīdznieku kopdzīve pēc mūku
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parauga (regulētie kanoniķi). Garīdzniekiem baznīcās ierāda

īpašu vietu, ko sauc par kori.

37. zīm. Biskaps J. Rancans

amata tērpā.
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3. Priesteŗu kārta, biskaps un pāvests.

Ļoti liela nozīme ir garīdzniekiem katoļu baznīcas dzīvē.

Viņiem pieder priestera amata vara (potestas ordinis) un

baznīcas tiesas un pārvaldes vara (potestas iurisdictionis).
Bet visa garīgas varas pilnība katoļu baznīcā ir iemiesota

pāvesta personā. Pāvestu uzskata par apustuļa Pētera pēc-

nācēju un „patieso Kristus vietnieku, visas baznīcas galvu
un visu kristiešu tēvu un mācītāju". Viņa rokās ir visa

augstākā baznīcas pārvaldes, tiesas un saimniecības vara.

Viņš nosaka baznīcas oficiālo mācību un Vatikāna koncilā

1870. gadā tika izsludināts par nemaldīgu oficiālas mācības

noteikšanā. Agrāk ticības mācības un baznīcas dzīves jau-

tājumus izlēma biskapu sapulcēs — koncilos, bet tagad
konciliem atstāta tikai padomdevēja loma.

Pāvesta tuvākie padomdevēji ir kardināli: 6 kardināl-

biskapi no Romas apkārtnes biskapijām, tad 53 kardināl-

presbiteri un 16 kardināldiakoni, kas skaitās par dažu vecu

Romas baznīcu priesteriem. Bet visas kardinālu vietas nav

nekad aizņemtas. Kardinālpriesteru un kardināldiakonu godu

parasti piešķir dažādu zemju un tautu augstākiem garīdz-

niekiem, kas nemaz nedzīvo Romā. Kardinālu kolēģija ir

pāvesta galma augstākā iestāde, kardināli ir vadītāji un

locekļi arī visādās komisijās (kongregācijās), kas pārzin
dažādas baznīcas dzīves nozares.

Kad pāvests miris, kardinālu kolēģija vēlē jaunu īpašās

svinīgās sēdēs. Pa vēlēšanu laiku kardināli nošķirti no ap-

kārtnes dzīves un uzturas īpašās noslēgtās telpās (konklavā).

Biskapi kā apustuļu pēcnācēji ir gan augstākie varas

nesēji savās biskapijās, bet formāli viņi rīkojas tikai kā

pāvesta vietnieki un pilnvarnieki. Pavests arī ieceļ tos amatā.

Biskapa uzdevumā atsevišķās draudzēs rīkojas viņa iecelti

priesteri.

Baznīcas varu katoļi uzskata par augstāku nekā katru

laicīgu varu. Pāvests tiecās iegūt visas pasaules suverena

valdinieka stāvokli un dažos laikmetos varēja arī patiesi kā

tāds rīkoties, piem. Inocentijs 111. (1198 —1216). Arī tagad
vēl pavesti izsludina valsts likumus par nederīgiem, ja
tie runā pretīm baznīcas likumiem, un aizliedz katoļiem tos

izpildīt.
Tiešas laicīgas varas pāvestam vairs nav. Viduslaikos

nodibināto baznīcas valsti Itālijā 1870. g. pievienoja Itā-

lijas karalistei un pāvestam atstāja tikai Vatikāna un La-

terāna pili Romā un kādu vasarnīcu Romas apkārtnē, kā

arī dažas valdinieku privilēģijas. — Tieša iespaida uz da-

žādu valšķu valdībām pāvestam arī vairs nav. Bet viņš uztur
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Baznīcas tradī-

cija Vulgāta

Cīņa pret
modernismu

savus sūtņus visās katoļu zemēs, un tās sūta atkal savus

pie pāvesta galma. Un viņa netiešais politiskais iespaids
ir diezgan liels.

Katoļu baznīcas centienus, kas tiecas ar varu uzturēt

baznīcas autoritāti un nodibināt pāvesta neaprobežotu varu

baznīcas lietās un arī pasaules politikā un kultūrā, sauc

par ultramontanismu (ultra montēs = „viņpus kalniem",
t. i. Itālijā, Romā).

4. Katoļu baznīcas mācības normas un

garīgā aizbildnība.

Vispāi katoļu baznīca cenšas noteikt un vadīt visus

baznīcas locekļu uzskatus un dzīves parašas. Izsludina pat
tādu grāmatu sarakstus, kas katoļiem aizliegtas lasīt. Di-

bina īpašas katoļu strādnieku biedrības un jaunatnes sa-

vienības, dibina savus katoļu laikrakstus un grāmatu iz-

devniecības.

Katoļu baznīca dibina savu mācību netikvien uz Bībeles,
bet arī uz baznīcas tradicijas. Par tradicijas autoru uzskata

Jēzu Kristu, par viņas glabātājiem apustuļus un viņu pēc-

nācējus — biskapus, kas mutes vārdiem snieguši šo mā-

cību tālāk no paaudzes uz paaudzi. Galvenais un nemal-

dīgas: tradicijas noteicējs ir pāvests.

Bībeles tekstu katoļu baznīca oficiāli lieto latīņu tulko-

jumā, kura pamats ir baznīctēva Hieronima darbs (4. gs.

beigās). Šo latīņu tulkojumu, t. s. vulgātu, vērtē augstāki
nekā pirmtekstus ebrēju un grieķu valodā. Bībeli lasīt ne-

garīdzniekiem brīv tikai ar īpašu atļauju un no īpašiem

izdevumiem, kuriem pievienoti klāt izskaidrojumi baznīcas

garā. Baznīcas tradicija praksē stāv pāri bībelei.

Katoļu baznīcas iekārta un mācība visos galvenos vil-

cienos izveidojusies viduslaikos. Bet galīgo veidojumu tā

dabūja reformācijas laikā Tridentas koncilā (1545—1563).
It īpaši jezuitu ordenim (sk. tālāk) ir liela nozīme bijusi

tagadējā katolicisma izveidošanā.

Pāvests Pius IX. (1846—1878) izsludināja 1864. g. ap-

kārtrakstu, kurā minēja 80 izteicienus, kas no katoļu baz-

nīcas puses tiek atmesti kā maldu mācības. Šo mācību

starpā ir arī šādas:

*15. Katram cilvēkam ir brīv godā turēt un aplieci-

nāt to ticību, ko viņš, prāta gaismas vadīts, atzīst par

patiesu.
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18. Protestantisms nav nekas cits, kā tās pašas patiesas
kristīgās ticības citāda forma, kurā tik pat labi kā katoļu
baznīcā var patikt Dievam.

24. Baznīcai nav tiesības izlietot varu un nav arī ne-

kādas tiešas, ne netiešas laicīgas varas.

55. Baznīca ir šķirama no valsts un valsts no baznīcas.

80. Romas pāvests var un viņam vajaga samierināties

un izlīdzināties ar progresu, liberālismu un jauno poli-
tisko izpratni.*

Principi, ko modernās kultūras valstis liek savas satver-

smes pamatos, kā ticības un sirdsapziņas, preses un zi-

nātnes brīvība, te tiek atmesti.

Tomēr arī katoļu baznīcā ar laiku ieviesās brīvprātīgāks

gars. Pāvests Pius X. (1903 —1914) nosauca to par mo-

dernismu un nosodīja to kā visu maldu mācību sakopo-

jumu (1907. g.). No visiem profesoriem, sprediķotajiem,

priesteriem un citām garīga amata personām sāka 1910. g.

prasīt amata zvērestu, kas noteikti vērsts pret modernismu.

Tanī pašā gadā, cildinot katoļu pretreformācijas darbinieka

Milānas archibiskapa Karlo Borromeo (f 1584) piemiņu,

pāvests izdeva īpašu apkārtrakstu, kurā izteicās par refor-

matoriem šādiem vārdiem:
* Šinīs apstākļos radās augstprātīgi un dumpīgi vīri,

Kristus krusta naidnieki, kam prāts bij saistīts pie šīs zemes

lietām un kuru dievs bij vēders. Viņi centās ne izlabot

tikumus, bet noliegt dogmatus; viņi samulsināja visus un

sataisīja sev un citiem plato tikumiskas nevaldamības ceļu;

viņi nicināja baznīcas autoritāti, veicināja visvairāk samai-

tāto valdinieku un tautu kaislības un izpostīja pēc viņu

patikas baznīcas mācību, iekārtu un disciplīnu. Tad viņi

nosauca, kā jau liekuļi, dumpīgo sajukumu un ticības un

tikumu apgāšanu par „reformāciju", bet sevi pašu par

„vecās kārtības atjaunotājiem". *

Tagadējais pāvests Pius XI. (kopš 1922. g.) veicina

visiem spēkiem pareizticīgās baznīcas un protestantu at-

griešanu katoļu baznīcā.

§ 20. Austrumu pareizticīgās baznīcas dzīve.

1. Baznīcas iekārta un dievkalpojums.

Austrumu pareizticīgā baznīcā baznīcas telpas ir ie-

kārtotas citādi, nekā katoļu baznīcā. No priekšnama ienāk

baznīcas telpā, kurā gar sienām daudz svētbilžu, kuru priekšā
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ļaudis skaita lūgšanas un aizdedzina svecītes. Bet altāris

ir tikai viens īpašā paaugstinātā altāra telpā, ko nošķir no

baznīcas plāna svētbildēm nokārta siena, t. s. īkonostass.

īkonostasā ir trīs durvis, pa kurām priesteri ieiet altāra

telpā. Vidusdurvis sauc par ķeizara jeb ķēniņa durvīm,
no tām pa labi Kristus tēls, pa kreisi Dievmāte; arī citām

īkonostasā bildēm sava noteikta vieta. Ja baznīca veltīta

kādam svētajam, tad viņa attēlojums vienmēr blakus Kri-

stus tēlam. īkonostasā priekšā paaugstinājums, uz kā notiek

daļa no dievkalpojuma darbības. Gar malām parasti pa-

augstinājums baznīcas korim.

Garīdznieki uzģērbj pa dievkalpojuma laika īpašu uz-

valku, kas katrai pakāpei ir citādāks. Dievkalpojumā jā-

piedalās priesterim, diakonam un korim.

Pareizticīgo dievkalpojums attēlo pestīšanas vēsturi, sā-

kot ar pasaules radīšanu un beidzot ar Kristus augšām-
celšanos. Daži notikumi tiek priekšā lasīti, vai pieminēti

dialogā starp priesteri un diakonu; citus attēlo dramatiski,

piem.: priesteris, nesot evaņģēlija grāmatu, attēlo Kristus

sludināšanas darbu, bet nesot sv. vakariņa maizi un vīnu

— Kristus ciešanas gaitu. Koris izteic ļaužu pārdzīvojumu,

lūgšanas, slavas un pateicības dziesmās. Draudzes locekļi
bieži met sev priekšā krustu, zināmās vietās metas ceļos
un klanās līdz jostas vietai jeb līdz zemei. Liela dievkal-

pojuma daļa notiek, priesterim ar diakonu atrodoties aiz

svētbilžu sienas, pa daļai aiz atvērtām, pa daļai aiz aiz-

vērtām durvīm.

Piedalīšanās dievkalpojumā pēc baznīcas mācības it kā

paceļ cilvēku augstākā dievišķā sfērā, atklāj viņam dievišķās

pestīšanas noslēpumu un nodrošina viņam līdzdalību Kri-

stus pelnītā nemirstībā.

Pilnīgs dievkalpojuma gājiens ilgst no sestdienas vakara

cauru nakti līdz svētdienas pusdienai, bet to izpilda tikai

dažos klosteros. Parasti to tomēr sadala trīs daļās: svēt-

vakara dievkalpojumā, svētrīta dievkalpojumā un galvenā

dievkalpojumā. Augstos svētkos, piem. Lieldienās, pirmā

un otrā daļa saplūst kopā. Galvenais dievkalpojums arī bez

sprediķa ilgst ap 2 stundas.

Svētā vakariņā lieto raudzētas maizes, uz ku"ām ie-

spiests „zīmogs" — krusts un Kristus monograms ar

grieķisku uzrakstu „uzvar". Galveno dievkalpojumu sākot,

sagatavo un saliek svētā vakariņa elementus īpašā mākslīgā
veidā. Ar īpašu nazi („šķēpu") izgriež „zīmogu" no mai-

zes, ko nu sauc par jēru, tad pārdur „jēram" sānus, pie kam

kausā ielej vīnu, sajauktu ar ūdeni. Vairākus dažādā lielumā

izgrieztus gabaliņus saliek noteiktā kārtībā. Vēlāk pēc ie-
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svētīšanas šos gabaliņus priesteris liek vīna kausā un bauda

vīnu ar maizi kopā, ar īpašu karotīti. Tāpat ar karotīti

pasniedz sv. vakariņu draudzei; arī bērni netiek izslēgti.
Baudīšana cieši saistās ar galveno dievkalpojumu. — Maizi,
kas nav izlietota sv. vakariņa, baznīcēni dabū līdz uz

mājām.

Visu galvenā dievkalpojuma gaitu kopā sauc par dievišķo

liturģiju. To var noturēt tikai pie altāra jeb galda, kas ap-

klāts ar īpašu, tēliem un uzrakstiem izrakstītu un biskapa
iesvētītu segu, kurā ietīts arī relikvijas (netrūdošas svēto

miesas) gabaliņš. Šādu segu sauc par antiminsu (no anti

un mensa).

Pareizticīgiem vēl ir dažas atsevišķas svētku ceremonijas
ar dramatisku raksturu, kas attēlo dažādus pestīšanas stāstus,

piem. Kristīšanas svētki 6. janvārī, kāju mazgāšana Zaļā
Ceturtdienā un Kristus šķirsta attēla uzstādīšana baznīcā

no Lielās Piektdienas līdz Lieldienas naktij.

Dievkalpojumiem var pievienot arī sprediķi.

2. Sakramenti — mistērijas.

Sakramentus pareizticīgie sauc par noslēpumiem (mistē-

rijām). Viņu skaits ir septiņi, un savos pamatos tie ir tie

paši, kas katoļu baznīcā, bet viņu iekārta, ceremonijas un

pa daļai ari nozīme ir citādas.

Kristība ar svaidīšanu notiek vienā reizē. Krista pa-

gremdējot. Svaidāmo eļļu, myru, sagatavo no 40 dažādām

vielām katras zemes augstākais garīdznieks. Ar šo eļļu

apziež krusta zīmes veidā bērna pieri, acis, degunu, muti,

ausis, rokas un kājas.
Grēku sūdzē priesteris uzliek arī izpirkšanas darbus (epi-

timiju) — kā svetbijības vingrinājumus un atturības priekš-

metus, bet šiem darbiem nav gandarījuma rakstura, kā ka-

toļu baznīcā. Tādēļ arī nav izkopta atlaižu prakse. — Pareiz-

ticīgie neatzīst mācības par šķīstīšanas uguni (purgātoriju),
un tādēļ arī nosoda katoļu baznīcu par atlaižu piešķiršanu
mirušiem.

Laulāšanas ceremonija ir ļoti svinīga un notiek kopā ar

saderināšanu pie lasāmās pultes baznīcas vidu. Pār lau-

lājamo galvām pa laulāšanas laiku tur īpašus vaiņagus.

Ļoti svinīga ir arī eļļas svaidīšana, ko var izdarīt tiklab

veseliem, kas gatavojas uz sv. vakariņu, kā arī slimiem,
kas izlūdzas miesas veselību. Noteikumi prasa 7 priesteru
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piedalīšanos, un tikai nepieciešamības gadījuma svaidīšanu

var izdarīt viens priesteris.

Blakus sakramentiem pareizticīgie ļoti cienī arī dažādas

citas mistērijas: ūdens iesvētīšanu, iegremdējot tur kruci-

fiksu (6. janvārī), sveču ziedošanu, vīraka kvēpināšanu,
krusta mešanu utt. Katru baznīcu jeb kapliču sveicina, no-

ņemot cepuri un aizmetot krustu.

Ļoti lielā mērā pareizticīgo baznīca uzsver simbolisko

(alegorisko) nozīmi, kāda piešķirta dažādiem kulta elemen-

tiem: baznīcu izbūvei, priesteru uzvalkam, kustībām un

žestiem dievkalpojumā un sakramentu izpildīšanā, kā arī da-

žādām blakus darbībām. Baznīcas torņu (jumolu) skaitam

piešķir īpašu nožīmi: 2 apzīmē divas Kristus dabas, 3 —

trīsvienību, 5 — Kristu un 4 evaņģēlistus, 13 — Kristu

un 12 apustuļus. Katram priestera amatapģērba gabalam
ir sava alegoriska nozīme: galvenā kārtā tie atgādina da-

žādas lietas, kas stāv ar Jēzu Kristu un viņa dzīvi un nāvi

sakarā, tā kā priesteris savā amata uzvalkā it kā pār-
vēršas par dzīvu Kristus attēlu. Svētīšanu izdarot, saliek

pirkstus, lai tie apzīmētu Jēzus Kristus vārda sākuma burtus.

Sveču dedzināšanu izskaidro par mīlestības parādīšanu jeb

garīga prieka zīmi. Kvēpināšana notiek, lai godinātu svētos

tēlus jeb attēlotu lūgšanas pacelšanos uz debesīm. Krusta

zīmi liek pie pieres, lai svētotu prātu, pie krūtīm, lai svētotu

sirdi, un pie abiem pleciem, lai svētotu visus darbus. Kri-

stījot bērnu, izcērp krusta zīmi matos. Laulājot, priesteris
savieno līgavas un līgavaiņa rokas ar lentu (epitracheliju),
kas aplikta viņam ap kaklu, un liek dzert no viena trauka

vīnu, kam piejaukts ūdens.

3. Baznīcas satversme un pārvalde.

Austrumu pareizticīgā baznīca arī skatās uz priesteriem
kā uz starpiniekiem starp Dievu un draudzi, bez kuriem

draudze nevar iegūt pestīšanu. Savu amata varu garīdz-
nieki dabū ar iesvētīšanu amatā. Ari ārēji tie atšķiras no

negarīdzniekiem ar apģērbu un frizūru, kas ir gan citādi,
nekā katoļu baznīcai. Piem. matus un bārzdu agrāk necirpa
nemaz. Precēties nedrīkst tikai biskapi un mūki. No drau-

dzes garīdznieka pat tieši prasa, lai viņš būtu precējies.

Augstākā hierarchijas pakāpe ir biskapi, ko uzskata par
tiešiem apustuļu pēcnācējiem un Kristus vietniekiem. Biskapu
rokās ir baznīcas disciplina un tiesa, kā ari noteikšana par
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mācību un kultu. No biskapa atkarīga visa zemākā garīdz-
niecība. Biskapu sapulce — oikumeniska (visas pasaules)
sinode ir augstākais baznīcas pārvaldes un likumdošanas

orgāns. Augsti cienī septiņu oikumenisku sinodu lēmumus,
kas visas notikušas laikā no 325.—787. g. Tikai pašā

38. zīm. Pareizticīgo biskaps amata tērpā.

B. stāv ķeizara durvju priekšā un svētī draudzi ar degošiem lukturiem — dikēriju
(kreisā) un trikēriju (labā). Lukturiem īstenībā vajadzētu būt noliektiem vienam pret

otru. Atsevišķi amata tērpa piederumi: A uzvalks (sakkos), B plata plecu lenta

(omoforijs), C Kristus jeb Marijas svētbilde (panagija), D īpaša atzinības zīme -

uzgurnis (epigonatijs), E biskapa cepure (mitra).
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pēdējā laikā atkal radušās domas par jaunas oikumeniskas

sinodes sasaukšanu. Vispār pareizticīgā baznīca uzsver to,
ka viņa uzglabājusi svētu un negrozītu apustuļu un seno

laiku baznīctēvu tradiciju, kas nerakstītā veidā vēl daudz pla-
šāka pastāvējusi blakus tai mācībai, kas uzrakstīta Bībelē.

Šo baznīcas tradiciju uzskata par nemaldīgu. „Cilvēks, kas

runā pats no sevis, var maldīties, piekrāpt un piekrāpties,
bet oikumeniskā baznīca, tā kā viņa nekad nav runājusi un

nerunā no sevis, bet no Dieva gara (kas būs viņas sko-

lotājs līdz mūžībai), nevar maldīties, ne krāpt, ne piekrāp-

ties, tāpat kā dievišķie raksti ir nemaldīgi un vienmēr sva-

rīgi." (Confessio Dosithei).

Šinī apziņā arī austrumu baznīca oficiāli saucas par
ortodoksu (pareizticīgu) jeb ortodoksu katolisku un apo-

stolisku

Pareizticīgā baznīcā ir arī virsbiskapi un metropolīti,
bet tikai pa daļai tie apzīmē augstāku pārvaldes instanci.

Pa lielākai daļai šie vārdi ir tikai tituli, kas piešķirti ievē-

rojamāku vietu biskapiem. Lielāku zemju augstākie garīdz-
nieki saucās par patriarchiem jeb eksarchiem (Armēnijā —

katolikoss).

Konstantinopoles patriarchs saucās par oikumenisku pa-
triarchu un ir idejā visas austrumu baznīcas galva. Bet fak-

tiskas varas ārpus viņa paša pārvaldes apgabala viņam ne-

kādas nav.

Visa austrumu pareizticīgā baznīca sadalās vairākās at-

sevišķās autokefālās (ar patstāvīgu „galvu", tas ir pār-

valdi) vienībās. Galvenās no tām ir šādas:

1. Konstantinopoles patriarchats,
2. Aleksandrijas patriarchats,
3. Antiochijas patriarchats,
4. Jeruzalemes patriarchats,
5. Krievijas pareizticīgā baznīca ar patriarchu priekšgalā,
6. Helladas (Grieķijas) baznīca ar Atēnu metropolītu

priekšgalā,

7. Bulgārijas baznīca ar eksarchu priekšgalā,
8. Serbu nacionālā baznīca ar serbu patriarchu priekš-

galā,

9. Rumānijas baznīca ar rumāņu patriarchu priekšgalā,
10. Polijas pareizticīgā baznīca ar mētropolītu priekšgalā,
11. Somijas pareizticīgā baznīca ar biskapu priekšgalā,
12. Igaunijas pareizticīgā baznīca ar archibiskapu priekš-

galā,
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13. Latvijas pareizticīga baznīca ar archibiskapu priekš-

galā.

Jaunākie satversmes noteikumi pareizticīgas zemēs dod

arī negarīdzniekiem zināmas tiesības piedalīties draudžu

saimniecībā un pārvaldē.



VII. Reformācija un pretreformācija.

§ 21. Martiņš Luters.

1. Lutera bērnība un izglītības gaita.

1. Mārtiņš Luters ir dzimis 10. novembrī 1483. g.
vācu zemnieku ģimenē Tūringā, Eislebenes pilsētiņā. Vecāki,

vecāku māļās
un skola

izpildīdami kārtīgi katoļu baznīcas parašas, nokristīja viņu
tūlīt nākošā cļienā; vārdu Mārtiņš viņš dabūja no tās dienas

katoļu svētā — biskapa Mārtiņa.

Vecāki bij cēlušies no nabadzīga zemnieku ciema un

aizgājuši uz pilsētiņu labāku iztiku meklēt. Tēvs strādāja
vara un sudraba raktuvēs un pārcēlās drīz uz citu vietu. Bet

arī tur viņiem sākumā gāja ļoti grūti. ~Mans tēvs" —

tā saka Luters vēlāk — „bij savos jaunākos gados nabaga
kalnracis un māte pati pārnesa visu savu malku uz mu-

guras mājās." Ģimenei bij arī 6 jeb 7 bērni. — Vēlāk

ar čaklumu un taupību vecāki uzstrādājās uz augšu. Tēvs

tapa par divu kausējamu krāšņu īpašnieku, varēja nopirkt

pats sev māju un tika ievēlēts pilsētas valdē. Zēna gados

Mārtiņam bij jāpalīdz saimniecībā un mazāko brāļu un

māsu apkopšanā. Pēc tā laika parašas ne mājā, ne skolā

netaupīja rīkstes. Luters pats stāsta, ka kādreiz skolā viņš
vienā priekšpusdienā dabūjis 15 reizes sitienus. ~Mani ve-

cāki turēja mani stingri, tā ka es pat paliku tadeļ diezgan
bikls. Māte mani kūla reiz viena rieksta dēļ, ka vēlāk nāca

asinis. Tēvs mani vienreiz tik stipri kūla, ka es vairījos no

viņa un turēju uz viņu ļaunu prātu, kamēr viņš atkal ne-

pieradināja mani pie sevis... Bet viņi man vēlēja no sirds

visu labu."

Vecāki viņu pieturēja pie baznīcas un dievbijības pa-

rašām. Viņi pielika visas pūles, lai sagādātu Mārtiņam
labu skolas izglītību un sūtīja viņu uz citām pilsētām aug-
stākās skolās. Latīņu skolu (vidusskolu) viņš apmeklēja

kopš 1497. g. Eizenachā pie Vartburgas pilskalna pakājes.
Tā kā toreiz bij trūcīgiem skolniekiem paradums saubagot

maizi, jeb arī pelnīties ar dziedāšanu baznīcā, tad arī Mār-

tiņam bij tādā kārtā jāgādā sev pārtika. Bet reizēm bij ari

jāliekas gulēt tukšu vēderu. Te viņa sirsnīgā lūgšana un
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dziedāšana baznīcā iepatikās tirgotāja Šalbes kundzei, un

tā piesolīja viņam brīvu uzturu savā mājā, bet par to viņam

bij jāpavada uz skolu mazais Šalbes dēliņš un jāpārlūko

viņa skolas darbi. Tā Mārtiņš nokļuva visdievbijīgākā Eize-

nachas ģimenē un mācījās izturēties ar lielu cienu pret ti-

cību un Dievu.

2. Pa to laiku uzlabojās vecāku mantas stāvoklis un

viņi varēja sūtīt dēlu uz slaveno Erfurtes universitāti. Kādi

četri gadi viņam bij jāpavada filozofijas fakultātē, tālāk

tēvs domāja viņu sūtīt juridiskā fakultātē, lai izmācītu viņu

par slavenu tieslietu pratēju. Luters bij cītīgs students,

Dzīve studentu bursā (kopdzīvē) gāja pēc stingras kārtības.

Divdesmit gadus vecs viņš pirmo reizi dabūja rokās

Bībeli — universitātes bibliotēkā. Viņš lasīja to un brī-

nījās, ka tur iekšā daudz tādu stāstu, kurus nemaz nelasa

un neizskaidro baznīcās. Viņš neaizmirsa arī pats sev no-

pirkt sprediķu grāmatu (postillu).
1505. g. februārī Mārtiņš Luters nobeidza filozofijas

studijas un dabūja par to filozofijas maģistra grādu. Daži

mēneši nu bij viņam brīvi, līdz juridisko studiju sākumam.

Šinī brīvlaikā Luters vienmēr kāvās ar skumjām domām:

viņš domāja par saviem grēkiem un sāka baiļoties no viņu

soda, īpaši no pastarās tiesas. Nemiers vēl turpinājās se-

mestra laikā. Te, atgriezdamies pēc kāda atvaļinājuma no

vecāku mājām, viņš piedzīvo piepēžu varenu negaisu. Pēr-

kons iespēra zemē viņa tuvumā, tā kā nogāza viņu pašu

pie zemes. Izbailēs viņš nokrita ceļos un iesaucās: „Pa-

līdz, mīļā Svētā Anna, es gribu tapt par mūku!"

Vēlāk Luteram bij žēl dotā solījuma, arī daži no pazī-

stamiem atrunāja viņu izpildīt to. Bet citi atkal teica, ka

dotais solījums saistot viņu, un paša Lutera pienākuma

apziņa bij šinī pusē. Viņš izstājas no universitātes, pārdod

gandrīz visas savas grāmatas, sarīko draugiem atvadības

un iestājas Erfurtes Augustiņu klosterī. Tēvs bij ļoti pār-

steigts un nemierā ar dēla rīcību, bet beidzot deva arī

savu ~ja".

2. Luters klosterī.

!• Augustiņu klosteri Luters izvēlējās tādēļ, ka tas

stingrāki turējās pie mūku pilnības ideāla. Pirmo gadu
Luters bij novicis. Viņam bij jāvingrinās pazemībā: jā-

mazgā pašam sava kellija, jāpalīdz reizēm virtuvē, dažu

reizi arī jāiet übagot. Viņam bij iecelts savs „dvēseļu va-
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dītājs", kāds vecāks muks, pie kura viņš reizi nedēļā gāja

uz grēku sūdzi. Bībele viņam bij tagad jālasa katru dienu.

Kad viņš mocījās šaubās par savu pestīšanu, vadītājs viņu

mierināja: Vai tu nezini, ka Kungs mums pavēlējis cerēt?

1506. g. Luters deva muku solījumu (dzīvot paklausībā,
nabadzībā un šķīstībā) un bija nu pilntiesīgs mūks. Vēl

pēc gada viņu iesvētīja par priesteri, un viņš lasīja pirmo
mišu. Tēvs apmeklēja dēlu šinī svinīgā stundā un Luters

nu izstāstīja, kas viņu piespiedis iestāties klosterī. Tēvs

iesaucās: bet ja negaiss būtu bijis velna māņi? Un kad

Mārtiņš aizstāvējās, tad tēvs noteica: „Vai jūs turējāt prātā
ceturto bausli, kad jūs atstājāt mani un jūsu mīļo māti

mūsu vecumā; mums vajadzēja dabūt no jums ieprieci-

nājumu un palīdzību, pēc tam, kad es biju tikdaudz naudas

izdevis jūsu studijām." Kā griezīgs zobens gāja šie vārdi

caur Lutera sirdi, un viņš tos nevarēja aizmirst.

Tagad klostera priekšniecība lika Luteram nodarboties

ar teoloģijas studijām, bet scholastikas mācības (okamisms)
Luteram neatnesa nekādu svētību. Viņa vēlēšanās bij no-

drošināt sev izlīdzināšanos ar Dievu, bet īstas drošības viņš

nejuta sevī. Ar lielu interesi viņš lasīja Augustina rakstus,

pierakstīdams lapas pušu malās savus spriedumus un kritiku.

Klostera uzdevumā Luteram bij jāpavada kāds vecāks

mūks uz Romu. Ceļos nometies, viņš no tālienes sveicināja
pilsētu: „Esi sveicināta, svētā Roma". Vairākkārt viņš gāja
te pie grēku sūdzēs, nodeva arī ~ģeneralsūdzi" (par visu

mūžu), bet redzēja, ka priesteri bij pilnīgi neizglītoti ļaudis,
un jutās vīlies. Luters apstaigāja arī visas svētās vietas,
lai izpelnītos atlaižas pašam un mirušam vectēvam. Viņš
apzinājās vēl pilnā mērā kā katoļu baznīcas loceklis

(1511. g.).

Augustiņu savienības priekšnieks Staupics gribēja pie-
dabūt arī Erfurtes klosteri pie dažām reformām, bet mūki

pretojās. Vienīgi Luters ar kādu biedru balsoja par Stau-

pica priekšlikumu, bet nu viņam vairs nebij palikšana Er-

furtē, un viņš pārgāja uz Vitenbergu.

2. Dzīvodams Vitenbergas augustiņu klosterī, Luters

piedzīvoja grūtu dvēseles stāvokli. Grēku piedošana pēc

grēku sūdzēs nedeva viņam kāroto dvēseles mieru, kauču

viņš gāja grēkus sūdzēt jo bieži, kādu laiku pat katru dienu.

Tā kā toreizējā scholastiskā teoloģija mācīja, ka cilvēks pats
varot sev pestīšanu nodrošināt, ja tik vien gribot, tad Lu-

ters sāka mocīt sevi ar īpašiem nopelna darbiem: vārdzi-

nāja savu mieru, bieži gavēja, pavadīja naktis nomodā, bet

tas viņam nedod kāroto mieru. Bībele viņam liekas slu-
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dinam tikai Dieva bardzību un Kristu ka stingro pasaules
tiesnesi pastarā dienā.

Viņam jātur arī priekšlasījumi Vitenbergas universitātē,

un, nogremdēdamies universitātes darbā, viņš retumis pie-
dzīvo arī vieglus brīžus. Bet vispār viņa apziņa ļoti cieš:

viņš sāk pat šaubīties, vai Dievs viņu izvēlējis un grib

viņam piešķirt žēlastību. Viņš krīt izsamisumā un jūt pat
naidu pret Dievu.

Staupics, gribēdams novērst Lutera domas no pašmocī-

šanās, dod viņam daudz darba. Viņš piedabū Luteru sagata-
voties par teoloģijas doktoru. Drīz viņu arī iecēla par

doktoru, pie kam viņš dabūja doktora cepuri un gredzenu un

deva solījumu visu mūžu studēt svētos rakstus un aiz-

stāvēt kristīgo ticību pret visām maldu mācībām. Luteram

uzdeva arī sprediķot. Kā teoloģijas doktors viņš lasīja uni-

versitātē priekšlasījumus par dažādām bībeles grāmatām.
Mūki viņu ievēlēja ordeņa priekšniecībā un studenti

iecienīja viņa lekcijas. Staupics deva padomus likt pie sirds

Kristu cietēju un meklēt grēku piedošanu, paļaujoties uz

Dieva žēlastību; un šādas domas cik necik apmierināja
Luteru.

Beidzot 1513. g. Luters reiz pēc ilgām pārdomām un

cīnām atracļa Bībelē mācību, kas viņu apmierināja pilnīgi:
Dieva taisnība atklājas evaņģēlijā „no ticības uz ticību".

„Taisnais dzīvos no ticības" (Romiešu vēst. 1, 17). Šos

vārdus apcerēdams, Luters nāca pie atziņas, ka grēku pie-
došana nevar būt atkarīga no baznīcas priekšrakstu izpil-
dīšanas, bet no Dieva. Taisnība Dieva priekšā nav cil-

vēka nopelns, bet Dieva žēlastības dāvana: Dievs savā

neizmērojamā žēlastībā pieņem grēcinieku par taisnu. Cil-

vēkam atliek tikai personīgā ticības paļāvībā saņemt šo

Dieva dāvanu. Un arī šī ticība nav viņa paša nopelns,
to Dieva žēlastības evaņģēlijs iededz viņa sirdī.

Taisnošana no Dieva žēlastības (solā gratiā), kas sa-

ņemama ticībā (solā fide), tapa par reformācijas pamat-
mācību.

Šinī atziņā Luters ieguva sen kāroto dvēseles mieru.

Savu laimi viņš izteic vārdos: „Es jutos pavisam kā no

jauna piedzimis, pa atvērtiem vārtiem iegājis paradīzē." —

Cītīgi viņš darbojās tālāk universitātē un uz kanceles un

izdeva arī grāmatas. Savos priekšlasījumos un sprediķos
viņš jau kritizē dažas neciešamas katoļu baznīcas parašas
un izteic cerību, ka baznīcas vadoņi labprāt izlabotu tās,
ja vien zinātu.
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Atlaižu strīds

3. Luters prasa baznīcas reformas.

1. 1516. g. pāvests uzdeva Maincas un Magdeburgas

virsbīskapam Albrechtam pārdot Vācijā atlaižas, it kā Ro-

mas Sv. Pētera baznīcas būvei par labu, bet patiesībā
ienākumus dalīja viņš ar virsbiskapu savā starpā. Ļaudīm,

zināms, tāds līgums tika slēpts.
Pa Vāciju nu brauca apkārt vairāki mūki un piesolīja

ļaudīm atlaižas. Visdedzīgākais 'un veiklākais aģents bij
dominikanietis Tecels. Viņš gaužām cildināja atlaižu no-

zīmi, apgalvoja, ka grēku piedošanu var dabūt tūlīt, līdz

ko samaksā nolikto naudu, un solīja drošas atlaižas arī

mirušiem šķīstīšanas ugunī.

Kad Tecels ienāca kādā pilsētā, tad nesa papriekš pāvesta
atlaižu izsludināšanas bullu uz samta jeb zelta drēbes;

visi priesteri, mūki, pilsētas valde, skolotāji, skolas, vīri,
sievas utt. izgāja pretim ar karogiem un svecēm, ar dzies-

mām un gājieniem. Tad zvanīja visus zvanus, spēlēja ērģe-
les, ievadīja Tecelu baznīcā, uzstādīja baznīcas vidū sar-

kanu krustu, pie kura uzkāra pāvesta karogu. Sanāca kopā
daudz ļaužu. Kas samaksāja noteiktu maksu, tas varēja
dabūt turpat uz vietas atlaižas, vai nu kāda zināma grēka

izpirkšanai vai arī visam mūžam. Bet varēja arī nopirkt

īpašas atlaižu zīmes, ko uzrādīt mājās pašu draudzes prie-
sterim

Daži Lutera draudzes locekļi rādīja viņam nopirktās
atlaižu zīmes un lūdza pasludināt viņiem grēku piedošanu.
Bet Luters prasīja vēl arī grēku nožēlu un labošanos

un citādi negribēja atzīt, ka grēku sūdzētāji būtu pelnījuši
piedošanu. Tie gāja pie Tecela sūdzēt un Tecels draudēja
Luteram.

Tad Luters sāka sprediķot pret Tecela rīcību un gri-
bēja arī zinātniskā strīdā aizstāvēt savus uzskatus. Pēc tā

laika paraduma viņš izteica savu mācību īsos teikumos

(tēzēs) un izsludināja tos atklātībā: pavisam 95 tēzes viņš

pienagloja 31. oktobrī 1517. g. pie Vitenbergas pilsbaznī-
cas durvīm. Tur viņš biedināja paļauties vienīgi uz at-

laižam un teica, ka Dievs varot cilvēkam piedot grēkus arī

bez atlaižām, ja tikai cilvēks tos no sirds nožēlo un pa-

ļaujas uz Dieva žēlastību, bet arī apņemas negrēkot vairs.

levērojamākas tēzes:

1. Kad mūsu Kungs un mācītājs (magister) Jēzus Kri-

stus sacīja: ~Atgriežieties no grēkiem, debesu valstība ir

tuvu klāt nākusi!" (Mt. 4, 17), tad viņš gribēja, lai visa

ticīgo dzīve būtu nožēla un atgriešanās (poenitentia).
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2. Šos vārdus nevar saprast kā tādus, kas attiecas uz

nožēlas sakramentu, saistītu ar grēku sūdzi un gandarījumu,
ko izpilda priesteris savā amata varā.

5. Pāvests grib un var atlaist tikai tos grēku sodus, kurus

viņš ir uzlicis pēc sava vai baznīcas likumu atzinuma.

6. Pāvests var atlaist grēku vainu tikai tādā kārtā, ka

viņš paskaidro un apstiprina, ka Dievs to ir atlaidis; viņš
var turklāt atlaist arī tanīs gadījumos, kas viņam rezer-

vēti; jo ja negribētu viņu ievērot šinīs gadījumos, tad vaina

paliktu pilnīgi nepiedota.
11. Šīs nezāles, proti: baznīcas likumu noteiktu sodu

pārvēršana par sodu šķīstīšanas ugunīs, ir, acīmredzot, ie-

sētas pa to laiku, kad biskapi bij aizmiguši.
16. Kā man šķiet, tad elle, šķīstīšanas ugunis un de-

besis atšķiras viena no otras taisni tāpat kā izmisums, iz-

misuma tuvums un pestīšanas drošība.

17. Cilvēku gudrību sludina tie, kas saka, ka, tiklīdz

grasis skan šķirstā, dvēsele jau dodoties augšup no šķīstī-
šanās uguns.

34. Atlaižas žēlastības attiecas tikai uz tiem gandarī-

juma sodiem, ko cilvēki uzliek nožēlas sakramentā.

36. Katrs kristīgs cilvēks, kas patiesi nožēlo savus grē-
kus, iegūst pilnīgu soda un vainas piedošanu, kas viņam

pienākas arī bez atlaižu zīmes.

41. Ļoti uzmanīgi jāsludina apustuliskās (pāvesta) at-

laižas, lai tauta nekristu nepareizās iedomās, ka atlaižas

būtu vērtīgākas nekā citi kristīgās mīlestības labie darbi.

44. Jo mīlestības darbā aug mīlestība un cilvēks top

labāks, bet atlaižas nedara viņu labāku, tikai vairāk atbrīvo

no sodiem.

49. Kristiešiem jāmāca, ka pāvesta atlaižas ir derīgas,

ja uz tām nepaļaujas, bet ļoti kaitīgas, ja viņu dēļ zaudē

Dieva bijāšanu.
52. Paļāvība iegūt ar atlaižām svētlaimību ir bez pa-

mata, kauču arī atlaižu pārdevējs un pat pāvests pats gri-
bētu likt savu dvēseli ķīlā par tiem (ļaudīm).

58. Baznīcas manta, no kuras pāvests izdala atlaižas,
nav Kristus un svēto nopelni, jo tie vienmēr bez pāvesta

sagādā žēlastību iekšējam cilvēkam un krustu, nāvi un elli

ārējam cilvēkam.

62. Baznīcas patiesā manta (thesaurus) ir vissvētais evaņ-

ģēlijs par Dieva godību un žēlastību.

71. Kas runā pretīm apustulisku atlaižu patiesībai, tas

lai ir izslēgts un nolādēts.

72. Bet kas uzstājas pret atlaižu sludinātāju pārgalvīgām
un pārdrošām runām, tas lai ir svētīts.
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91. Ja atlaižas tiktu sludinātas pēc pāvesta gara un

prāta, tad viegli būtu atrisināmi visi šie iebildumi, tādi ari

pat nemaz nerastos.

95 tēzes iespieda skrejlapiņās un izplatīja pa visu Vā-

ciju un arī pa citām katoļu zemēm. No zinātniska strīda

ar Tecelu nekas neiznāca. Bet Luteram radās daudz domu

biedru.

39. zīm. M. Luters kā mūks 1520. g.

2. Dominikāņi apsūdzēja Luteru Romā. Tā kā Lu-

teram nevarēja tieši nekādas maldu mācības pierādīt, tad

lieta ievilkās garumā. Luters apliecināja pāvestam savu

padevību un atteicās atsaukt, jo bij pārliecināts, ka viņa
mācība saskan ar svētiem rakstiem. Lutera zemes valdi-
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uz Romu, kurp to aicināja baznīcas tiesas priekšā. Un

Romā piekāpās, jo kūrfirsts bij ķeizara amata kandidāts.

Pāvests uzdeva kardinālam Kajetānam, kas tobrīd uz-

turējās Vācijā, kā pāvesta legāts Augsburgas saeimā 1518.

g., lai tas nopratinātu Luteru un novestu līdz galam viņa
prāvu. Luters ieradās Augsburgā. Kajetāns sevišķi uz-

stājās, lai Luters atsauktu 58. tezi, kur bij izteikts, ka

Kristus un svēto nopelni darbojas „pastāvīgi bez pāvesta"

(semper sine papa), jo šinīs vārdos atrada pāvesta no-

zīmes mazināšanu. Luters ne ar draudiem, ne ar pieru-
nāšanu nebij piedabūjams atsaukt. Kajetāns gatavoja viņam

bargu sodu, bet Luters paspēja laikus aizbraukt uz mājām.

Nu sūtīja pie kūrfirsta kādu no pāvesta galmeniekiem
Kārli f. Milticu ar atzinības zīmi (pāvesta svētītu „zelta
rozi") un citiem labvēlības pierādījumiem, lai pierunātu
viņu izdot Luteru. Bet kūrfirsts uz to neielaidās. Tad

Miltics mēģināja uz savu roku samierināt Luteru ar viņa

pretiniekiem, un personīgā sarunā Luters izteica gatavību
klusēt tik ilgi, kamēr lietu izšķirs šķīrējtiesa, bet tikai tad, ja

viņa pretinieki arī ciestu klusu. Bet no klusēšanas nekas

neiznāca, jo prāti bij pārāk sakarsēti ābās pusēs. Lutera

kollega Vitenbergā profesors Andrejs Bodenšteins no Karl-

štates bij iesācis strīdu ar katoļu profesoru Johanu Eku

Ingolštatē, kas jau agrāk bij uzbrucis Luteram. Gatavo-

damās uz zinātnisku disputu, abas puses izsludināja sa-

vas tēzes „par gribas brīvību". Eks vienā no tēzēm bij

aizķēris arī pāvesta primāta jautājumu, un to jau Luters

varēja attiecināt tieši uz sevi. Viņš uzskatīja Eka rīcību

par klusuciešanas norunas laušanu, uzaicināja arī no sa-

vas puses Eku uz disputu un izsludināja savas tēzes par

pāvesta varu.

Abi disputi tika nolikti vienā laikā Leipcigā, no 27.

jun. līdz 16. jul. 1519. g. Sākumā disputēja Eks ar Karlštatu,
tad 6 dienas Eks ar Luteru. Luters, balstīdamies uz vē-

stures un vesela cilvēka prāta, neatzina pāvestu par Dieva

ieceltu baznīcas galvu, bet uzsvēra, ka pāvesta vara at-

tīstījusies vēstures gaitā (iure humāno). īstais baznīcas

galva esot Kristus. Eks turpretim turēdamies pie baz-

nīcas tradicijas, iestājās par pāvesta varu, kā Dieva ie-

celtu (iure divino). Ekam izdevās panākt, ka Luters noliedza

pāvesta primāta nepieciešamību pestīšanai un apšaubīja
koncila nemaldīgumu: dažas Husa tēzes esot bijušās labas

un kristīgas, bet Konstances koncils tās netaisni notie-

sājis. Eks zināja uz to tik atbildēt: „Ja jūs ticat, ka kār-
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tīgs koncils var maldīties, jeb ir maldījies, tad jus esat

man tikpat kā muitinieks jeb pāgāns."
Tā Luters bij nostājies noteiktā opozicijā pret katoļu

baznīcas tradiciju. Leipcigas disputa izteicieni deva jaunu
un svarīgu apsūdzības materiālu pret Luteru. Un Eks

arī nevilcinājās novest to uz Romu. Tomēr vēl pagāja

gandrīz vesels gads, kamēr Luters saņēma spriedumu.
41 no Lutera rakstiem izlasīti izteicieni, atzīti par maldī-

giem, bija šā sprieduma pamats.

5. jūnijā 1520. g. pāvests izdeva bullu, kurā prasīja,
lai Luters atsacītos no savām maldīgām mācībām 60 dienu

laikā. Viņa rakstus pavēlēja sadedzināt, un viņam pašam
un visiem viņa piekritējiem draudēja ar ekskomunikāciju
un baznīcas lāstiem.

40. zīm. F. Melanchtons

Albrechta Dürera († 1526.) vaŗa grebums
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28. jūnijā ievēlēja par Vācijas ķeizaru Spānijas ķēniņu
Kārli (V), kas bij tikai 19 gadus vecs, bet pārliecināts un

stingrs katolicisma pārstāvis. Ķeizars noteikti nostājās pret
Luteru un savās personīgi pārvaldītās zemēs (Nīderlandē)
pavēlēja bullu izpildīt. Bet Vācijā viņš nevarēja rīkoties

bez valsts saeimas.

Lutera draugu skaits bij pa tam stipri pieaudzis. le-

vērojamākais no tiem bij Vitenbergas profesors Filips
Melanchtons. — Draugi neatzina bullu un apkaroja to,
bet citās vietās paklausīja tai un sadedzināja Lutera rak-

stus. Tad Luters izgāja kādu rītu, kopā ar universitātes

profesoriem un studentiem ārpus pilsētas un sadedzināja
sārtā draudu bullu un katoļu baznīcas likumu grāmatu.
Tā viņš it kā izstājās no baznīcas.

3. Nopietni pētīdams vēsturi, Luters atzina, ka ka-

baznīcā ieviesušās daudz nekārtības, kādas tā agrāk
nav pazinusi. Viņš laida klajā vienu rakstu pēc otra, kur

kritizēja katoļu baznīcu un prasīja reformas. Atklātība

parādījās arī citi asi cīņas raksti, gan par, gan pret
Luteru.

Lutera ievērojamākie reformācijas raksti ir trīs, un visi

tie iznāca vēl 1520. g. otrā pusē. Pirmajam no tiem ir

virsraksts: „An den christlichen Adel deutscher Nation von

des christlichen Standes Besserung". Ar šo rakstu Luters

griezās pie ķeizara un valsts kārtām un lika priekšā iz-

vest reformas. levadā Luters apkaro „trīs romānistu mūrus",
t. i. trīs iebildumus, aiz kuriem pāvests slēpjoties no re-

formu prasībām: 1) viņš nostādot garīgo varu pāri par

pasaulīgo, 2) viņš piesavinoties sev vienam tiesības iz-

skaidrot svētos rakstus un 3) sasaukt koncilus. Luters

uzsver visu ticīgu cilvēku garīgo priesterību: ~visi kri-

stieši ir patiesi garīgas kārtas un viņu starpā nav citas

izšķirības, kā tikai dažādi amati". Tādēļ ari katram tie-

sības ķerties pie svēto rakstu izpratnes. Un koncilu sa-

saukšana senos laikos bijusi ķeizaru rokās. — Tādēļ Lu-

ters atrod par pilnīgi dabīgu, ka tagad, kur pāvests ne-

grib baznīcu reformēt, pasaulīgai varai jāsasauc koncils

un jāizved reformas. Raksta galvenā daļa iztirzā atseviš-

ķas reformas. Vispirms jāatņemot pāvestam un kūrijai

pasaulīgā un baznīcas vara un jāievedot Kristus vietnieka

sekošana Kristum nabadzībā un vienkāršībā. Tāļāk Luters

uzstāda 28 atsevišķos punktos visdažādākās reformu pra-

sības, sākot ar kūrijas finansu politikas ierobežojumiem,
tad pārejot uz klosteru dzīves un celibāta atcelšanu, uz

reformām dievkalpojumos, svētceļojumu un svētku novēr-
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tējumā, atlaižu lietās, skolas iekārtā, nabagu apgādāšanā,
pārliecīga greznuma un netiklības ierobežošanā, amatniecībā

un tirdzniecībā (piem. uzstājas pret procentu ņemšanu).
18 dienās bij izpārdots grāmatas pirmais izdevums —

4000 eksemplāru. Pēc pāris mēnešiem iznāca latiņu valodā

raksts ar virsrakstu „Priekšspēle par baznīcas Bābeles gū-
stu". Te Luters tēlo, ka Roma padabūjusi baznīcu pāvestu
yarā un saistījusi sirdsapziņu savā kalpībā ar 7 sakramen-

tiem. Kritizēdams uz svēto rakstu pamata katoļu sakra-

mentu mācību, Luters atzīst tikai 3 patiesus žēlastības

līdzekļus: kristību, sv. vakarēdienu un grēku sūdzi, pēdējo

gan ar iebildumu (trūkstot redzamas zīmes). Sv. vakar-

ēdienā Luters atmet kausa aizturēšanu lajiem, spiedienu
iet katru gadu pie dievgalda, transubstanciāciju un mišas

upura raksturu.

Treša raksta „Von der Freiheit eines Christenmenschen"

Luters raksturo kristīgo brīvību ticībā un kalpību mīlestība.

4. 1521. g. Luteru aicināja uz valsts sapulci Vormsā,
kur sanāca Vācijas ķeizars ar valsts kārtām, t. i. ar zemju
valdiniekiem un pilsētu pārstāvjiem. Piedalījās pāvesta
vārdā arī 3 kardināli. Ķeizars gribēja Luteru bez vārda

runas notiesāt, bet kūrfirsts Frīdrichs un daži citi centās

viņu aizstāvēt. Luteram izdeva ķeizara drošības grāmatu
un sūtīja pretīm bruņotus sargus, lai viņam nenodarītu

ko ļaunu.

Draugi biedināja Luteru doties uz saeimu, bet viņš
droš; devās ceļā paļāvībā uz Dievu. Tauta viņu sumināja

pa ceļu un arī Vormsā .steidzās viņam pretīm lielā pulkā.
Drīz viņu veda saeimas priekšā. Uz kāda galda bija

saliktas Lutera sarakstītās grāmatas. Viņam prasīja, vai

viņš atzīstot tās par savām un vai viņš grib atsaukt visas

tās. Luters atzina grāmatas par savām, bet par atsaukšanu

runājot, izlūdzās apdomāšanās laiku un deva savu atbildi

nākošā dienā. Viņš atteicās atsaukt jeb kuru rakstu un

beidza savu runu vārdiem: „Es varētu atsaukt tikai tad,

ja mani pārliecinātu ar svēto rakstu liecībām jeb ar gai-
šiem pierādījumiem, jo es neticu ne pāvestam, ne konci-

liem, jo skaidra lieta, ka tie vairāk reizes maldījušies un

runājuši paši sev pretim. Tādēļ es nevaru nekā atsaukt un

arī neatsaukšu, jo nav ieteicams, darīt kaut ko pret sirds-

apziņu. Dievs lai man palīdz. Amen!"

Luteru mēģināja vēl privāti pierunāt, bet viņš bij ne-

lokāms. Drīz pēc tam viņu atkal atlaida uz Vitenbergu

sargu pavadībā. Arī Saksijas kūrfirsts ar saviem domu

biedriem drīz atstāja saeimu.
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5. Valsts saeimu slēdzot, ķeizars lika pieņemt lēmumu,
ka Luters atzīts par izslēgtu no baznīcas. Ar to Luters

bij zaudējis arī valsts pilsoņa tiesības: neviens nedrīkstēja

viņu uzņemt un ēdināt un aizsargāt, ne arī viņam slepeni

palīdzēt; katram bij pienākums viņu sagūstīt un izdot valsts

varai. Arī Lutera piekritējiem, draugiem un aizstāvjiem

bij piedraudēts bārgs sods. Viņa rakstus pavēlēja sade-

dzināt (Vormsas edikts).

Saksijas kūrfirsts lika nogādāt Luteru drošībā. Lutera

labvēļi uzdeva nolaupīt viņu ķeizara dotiem pavadoņiem

un aizveda viņu uz Vartburgas pili. Te viņu sauca par

bruņinieku Juri („Junker Jorg"), viņš uzaudzināja bārdu,

valkāja bruņinieku uzvalku un ārēji dzīvoja kā bruņinieks.
Bet savā istabā viņš daudz lasīja un rakstīja. Te viņš

pārtulkoja Jauno Derību vācu valodā.

4. Reformas izved dzīvē.

1. Pēc kādiem desmit mēnešiem Luters atkal atgrie-

zās Vitenbergā, jo tur viņa klātbūtne bij nepieciešama.
Tur sāka reformēt pēc Lutera mācībām arī baznīcas dzīvi.

Mūki izstājās no klosteriem, priesteri apprecējās. No baz-

nīcām izmeta blakus altārus un svētbildes. Dievkalpojumu
kārtību sāka grozīt, svētā vakariņā pasniedza maizi un

vīnu. Baznīcas mantu pārņēma laicīgas iestādes izglītības
un sociālās apgādes vajadzībām. Reformu dedzībā bij ra-

dušās dažas nekārtības un Luteram, bij jānāk tās nomierināt.

Jauno evaņģēlisko draudžu dzīvi, mācību un iekārtu

Luters gribēja izveidot tā, lai nekas tur nerunātu pretīm
svētiem rakstiem. Viņš dziļi skuma par to, ka daudzi, kas

turējās pie evaņģēlija draudzēm, savā dzīvē nerādīja ne-

kādu labošanos. Kādreiz viņš teica, ka pilsoņu un studentu

dzīve Vitenbergā esot tik ļauna, ka viņam vislabāk pa-
tiktu pilsētu pavisam atstāt.

Kopš 1522. g. Luters dzīvoja pastāvīgi Vitenbergā, la-

sīdams lekcijas teoloģijas fakultātē un apkopdams savu

draudzi. Baznīcas lāsti un valsts trimda nevarēja kavēt

viņa darbu, jo Saksijas kūrfirsts stāvēja Lutera un refor-

mācijas pusē.

2. Ķeizaram bij jāved ilgus gadus grūti kari ar ārē-

jiem ienaidniekiem, tā ka nebij iespējams ar varu uzstāties

pret reformāciju. Lutera piekritēju skaits ātri vairojās. Ķei-
zars bija spiests ļaut viņiem vaļu, un kādu reizi saeima
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tieši nolēma, ka katra valdība ar saviem pavalstniekiem

var tā rīkoties Vormsas edikta lietā, kā valdinieks „cer un

paļaujas uzņemties atbildību Dieva un ķeizara majestātes

priekšā."

Evaņģēliskie zemju valdinieki noslēdza savā starpā sa-

vienību un cieši turējās kopā. Kad kādreiz (Speieras saeimā

1529. g.) ķeizars sāka prasīt stingrāku Vormsas edikta iz-

pildīšanu un katoļi ar balsu vairākumu nolēma to, evaņ-

ģēliskie iesniedza protestu, norādīdami, ka ~lietās, kas at-

tiecas uz Dieva godu un dvēseļu svētlaimību, katram pa-

šam par sevi jāstāv Dieva priekšā un jādod atbildība." —

Šā protesta dēļ evaņģēliskos iesauca par protestantiem.
1530. g. valsts saeimā Augsburgā 5 valdinieki un 2

pilsētu pārstāvji iesniedza ķeizaram savu evaņģēlisku ti-

cības apliecību, ko F. Melanchtons bij sarakstījis (Augs-

burgas ticības apliecība, Confessio Augustana). Ķeizars

gan neatzina apliecību, bet viņš arī nevarēja traucēt re-

formācijas tāļāko izplatīšanos.

3. Daži reformācijas piekritēji nonāca līdz ticības jūs-
mošanai. Viņi neatzina vairs ne kārtīgu dievkalpojumu, ne

baznīcas amatus un iestādījumus. Patvarīgi viņi tulkoja
svētos rakstos, kā katram ienāca prātā, un sāka murgot par
drīzu pasaules galu un Dieva valstības atnākšanu. Citi

ķērās pat pie ieročiem, lai izdeldētu nesaudzīgi visus ne-

taisnos un bezdievīgos. — Luters no tādiem novērsās.

Jūsmotāju pusē bij pārgājis no Lutera tuvākiem darba

biedriem vienīgi Karlštats.

Tā kā jusmotāji neatzina bērnu kristību un kristīja
pieaugušos, kas viņiem piebiedrojās, otru reizi, tad tos

sauca par anabaptistiem (atkalkristītājiem).
Vācu zemnieki, saceldāmies pret saviem kungiem, lai

atvieglinātu savu grūto stāvokli, atsaucās arī uz Luteru un

evaņģēliju. Luters sākumā aizbildināja viņus un mācīja

viņus šķirt ticības lietas un laicīgo stāvokli. Bet kad kungi

nepiekāpās un zemnieku pūlis sāka slepkavot un dedzināt,
tad Luters sāka asi uzstāties pret dumpiniekiem un skubi-

nāja valdību apspiest dumpi ar varu. Zemnieku pulki arī

beidzot tika sakauti un viņu vadoņi bargi sodīti (1525).
Viens no dedzīgākiem jūsmotajiem bij kažoku skrode-

ris Melchiors Hofmans, kas Luteru nosauca par Jūdu no-

devēju un gaidīja pastaro tiesu 1533. g. Viņš pārstaigājis ari

Livoniju, Zviedriju un Dāniju un miris cietumā 1543. g.
Harlemas maiznieks Jānis Matiss (Matthvs) turēja sevi

par jaunu Henochu un izsūtīja savus apustuļus pa visu

pasauli. Kopā ar savu mācekli Jāni Bokelsonu no Lei-
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denes viņš 1534. g. nodibināja Mūnsterē Jauno Jeruza-
lemi — ar mantu kopību un daudzsievību. Bokelsons sevi

turēja par visas pasaules mesiānisko valdinieku un iekār-

toja savu svītu un galmu ar lielu godību un krāšņumu,
kaut gan pilsētu bij jau ielencis katoļu biskaps ar saviem

pulkiem un tam nāca palīgi no visām pusēm. Pēc 18

mēnešiem pilsētu ieņēma un vadoņus notiesāja uz nāvi.

Vajāšanas straujākie jusmotaji gāja boja un anabaptisms

tapa mērenāks.

4. Pāriešana uz jaunu baznīcas dzīvi prasīja daudz

darba. Saksijas kūrfirsts pēc Fridricha Gudrā nāves bij

Jānis Pastāvīgais (1525—4532) un Jānis Frīdrichs Augst-

sirdīgais (1532—1547), abi uzticīgi Lutera piekritēji. Viņi

izsūtīja pa zemi īpašas komisijas, kas izdarīja draudzēs

vizitācijas: ievāca vajadzīgās ziņas, nokārtoja draudzes man-

tas un īpašumus, kā arī garīgo apkopšanu (derīgu mācī-

tāju un skolotāju iecelšanu). Melanchtons un Luters arī

piedalījās vizitācijās.

Garīdznieku uzraudzībai iecēla pilsētiņās īpašus super-

intendentus. Vēlāk radās vajadzība pēc pastāvīgas baz-

nīcas pārvaldes un tiesas iestādes, un 1539. g. nodibināja

pirmo konsistoriju, kas tad zemes valdinieka uzdevumā

rīkojās baznīcas lietās.

Citās zemēs reformācija sekoja Saksijas paraugam. Vis-

drīzāki tā nokārtojās vēl Hesijā, kuras landrafs Filips jau
Vormsas saeimā bij izrādījis Luteram savu labvēlību. Arī

zemēs, kuru valdinieki nebij Luteram labvēlīgi (Saksijas

hercogistē un Brandenburgas markgrafistē) radās evaņģē-
liskās reformācijas piekritēji, tāpat arī garīgās teritorijās

(biskapijās un virsbiskapijās). Vācu bruņinieku ordeņa
mestrs Albrechts Prūsijā pārvērta ordeņa zemi par laicīgu

hercoga valsti, un palikdams pats par hercogu, ieveda savā

zemē reformāciju (1525). Brīvajās valsts pilsētās, kas ne-

piederēja ne pie vienas atsevišķas zemes, arī drīz vien

nodibinājās evaņģēliskas draudzes. Reformācija bij tapusi

par tautas kustību; jaunā mācība gāja no mutes uz muti

un tika arī propagandēta neskaitāmās skrejlapiņās.

Visur radās Luteram daudz jūsmīgu darba biedru un

evaņģēliskās baznīcas organizētāju. No tiem butu sevišķi
minami: Pauls Sperātus (f 1551), kas darbojies vēlāk Prū-

sijā, Johans Brīsmans (f 1549), darbojies Karalaučos un

Rīgā, un Johans Bugenhagens, saukts Pomerānus, (f 1558),

darbojies Vitenbergā un sastādījis baznīcas likumus arī

citām zemēm (Braunšveigai, Pomerānijai, Dānijai). Ļoti
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Mājas dzīve

rosīgs bij arī Mārtiņš Bucers, Strasburgas reformators, kas

vēlāk tuvojās reformētai baznīcai un mira Anglijā 1551. g.

Daudz vietās evaņģēlija sludinātāji un piekritēji dabūja

apliecināt savu ticību ar dzīvību. Pirmie bij 2 augustiņu

mūki, ko 1523. g. sadedzināja uz sārta Brūselē. Tirolē

un kaimiņos notiesātas līdz 1531. g. 1000 personas. Tās

bij vietas, kur ķeizars Kārlis varēja brīvi rīkoties, kā Habs-

burgu ģimenes personīgos piederumos.
Lai varētu sekmīgāki aizstāvēties pret ķeizaru un pret

katoļu varu, evaņģēliskie valdinieki un kārtas apvienojās
Šmalkaldes savienībā 1531. g.

5. Luters savā personīgā dzīvē.

1. Luters bij 42 gadus vecs, kad viņš apprecēja Ka-

tarinu Boru, kādu nonni, kas bij tāpat kā viņš izstājusies no

klostera. Kūrfirsts atdāvināja Luteram Vitenbergas klosteri

ar visiem dārziem un pagalmiem, un te nu viņš nodzīvoja

laimīgus brižus.

Viņiem bij seši bērni, divi no tiem mira bērnībā, viena

meitenīte 9 mēnešus veca un Lienīte 13 gadu vecumā. Par

ģimeni viņš pats raksta: „Es ļoti mīlu savu Kati, es viņu
mīlu vairāk nekā sevi pašu, tā tas patiesi ir. Es labāk

mirtu, nekā ļautu viņai un bērniem mirt."

Bieži viņš pavadīja brītiņus kopā ar bērniem, spēlēja
tiem ko priekšā un dziedāja ar tiem dziesmas. Saviem bēr-

niem viņš arī sacerēja Ziemassvētku dziesmu: „No debesim

es atnesu". Šo dziesmiņu bērni uzveda kā svētku rotaļu
pie Ziemsvētku silītes, kas bij uzstādīta dzīvojamā istabā.

Kad Luteram bij jāatstāj ģimene, viņš pastāvīgi rak-

stīja uz māju vēstules. Bērnus viņš vienmēr piemin un

kādreiz raksta arī tiem pašiem vēstules. Bet viņš prasīja
no tiem ciešu paklausību. Kad vecākais dēls 12 gadus ve-

cumā bij reiz bijis nerātns, tēvs nelaida viņu sev klāt

3 dienas un piekāpās tikai tad, kad dēls bij viņu nolūdzies.

Pat mātes un divu draugu aizlūgums nekā nelīdzēja. Lu-

ters atbildēja tiem: „Labāk lai miris, nekā nerātns dēls."

Bērniem bij kārtīgi jāmācās katķisms. Luters viņus sku-

bināja arī pastāvīgi Dievu lūgt un katru vakaru noturēja
ar mājiniekiem un viesiem vakara lūgšanu.

2. Lutera mantas apstākļi nebij spoži. Viņš atteicās no

peļņas par savu rakstu izdošanu un pārtika tikai no kārtīgās
gada algas. Nekad viņš neatteicās palīdzēt trūcīgiem; na-

bagiem izdeva pat grašus no bērnu krājkastītēm. Māja bij
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vienmēr pilna viesu un svešinieku, kas nāca apciemot lielo

Vitenbergas doktoru. Nabaga studentiem viņš bija kā īsts

tevs Un katrs, kas gadījās namā pusdienas un vakariņu

laika, tam bij jāsēžas kopā ar Luteru pie galda.

Mājas mātei bij tādēļ ļoti grūti saturēt saimniecību

kārtībā. Luters viņai atbildēja: „Gan jau būs labi; Dievs

ir bagāts un dos atkal citu vietā." Bet viņa nepiekusa darbā

no rīta lid? vakaram un rūpīgi turēja kopā to mazumu, kas

viņiem bija. Kādreiz viņa teica pa jokam savam vīram:

„Man jāsadalās septiņās daļās, jābūt reizē septiņās vietās

un jāpārvalda septiņi amati, jo es esmu: 1. lauksaimniece,
2. alusdarītāja, 3. ķēkša, 4. lopu meita, 5. dārzniece, 6. vīn-

dārzniecc un visu Vitenbergas nabagu apdāvinātāja, bet

7. vēl arī doktorisa, kam jārāda, ka tā ir sava slavenā

vīra cienīga un var ar 200 guldeņiem (= Ls 500 gada ienā-

kumi) pacienāt daudzus viesus."

Lutera studiju istabā visi galdi, soli, krēsli un pamesli

bij nokrauti vēstulēm, pieprasījumiem, lūgumrakstiem un sū-

dzībām. Katrs gribēja dzirdēt no viņa padomu un ieprie-

cinājumu. Arī uz Baltiju Luters rakstījis vēstules — Rī-

gas, Rēveles un Tērbatas pilsoņiem. Pavisam ir uzglabātas
vairāk kā 3000 Lutera rakstītu vēstuļu.

Blakus nopietnām lietām Luters cienīja arī jautrību.

Labprāt viņš pajokojās un ļoti mīlēja mūziku. Kādreiz viņš
teica: „Muzika ir vislabākās zāles noskumušam cilvēkam,

jo sirds ar to top atkal mierīga, iepriecināta un atspirdzi-
nāta." Sirsnība un atklātība darīja viņu patīkamu citiem.

Vecākos gados Luteru mocīja dažādas slimības. Stingrā
klostera dzīve un grūtās cīņas bij sapostījušas viņa veselīgo

ķermeni. Bet viņš nelikās traucēties savā rosībā.

3. Miris Luters Eislēbenē, kur viņš bij ieradies, lai iz-

šķirtu strīdu divu brāļu — Mansfeldas grafu starpā, kas.paši

bij lūguši viņa padomu. Saguris būdams, viņš tomēr Vēl

4 svētdienas sprediķoja baznīcā. Grūtas slimības lēkmes sa-

gādāja viņam daudz ciešanu. Miris viņš draugu vidū 18. fe-

bruāri 1546. g. Pēdējos brīžos viņš teicis: „Tēvs, tavās ro-

kās es nododu savu garu." Trīs reizes viņš skaitīja pantiņu:
~Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis utt." Beidzot viņam prasīja:
„Cienijamaic tēvs, vai jūs gribat pastāvigs palikt pie Kri-

stus un mācības, ko esat sludinājuši?" Viņš atbildēja skaidri

saprotamā balsī: „Ja!"
Daudz ļaužu un sēru zvanu skaņas sagaidīja un izvadīja

Lutera atdzisušās miesas pilsētās un ciemos ceļā uz Vi-

tenbergu. Tur viņu apglabāja pils baznīcā apakš kanceles,
uz kuras viņš savā mūžā tik daudz reizes bij sludinājis.
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41. zīm. M. Luters 1540.

Heinricha Aldegrēvera vaŗa grebums.

§ 22. Evanģeliskas Lutera draudzes.

1. Reliģiskas izglītības veicināšana.

1. Mārtiņš Luters vēlējās, lai evaņģēliskā draudzē svētie

raksti būtu katram pieejami. Tādēļ viņš pārtulkoja tos tau-

tas valodā. Viņš neturējās pie latīņu tulkojuma, kā to darīja
priekš viņa, katoļu baznīcā, bet tulkoja bībeles pirmtekstu.
Vartburgā pārtulkotā Jaunā Derība iznāca iespiesta 1522. g.
Grūtāks un ilgāks darbs bij Vecās Derības tulkošana no

ebreju valodas. Vairākus gadus Luters kopā ar Melanchtonu

un citiem mācītiem draugiem nostrādāja pie šī darba. Tikai

1534. g. iznāca iespiesta pilna Bībele vācu valodā.

Tulkošanu viņš pats apraksta šādiem vārdiem:

Bībele
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„Tulkodams es esmu pūlējies izteikt saturu skaidri un

gaiši vāci valodā. Un diezgan bieži mums gadījās, ka

mēs 14 dienas, divas, trīs nedēļas meklējām un taujājām

vienu vārdu un tomēr neatradām t0... Mīļais, kad nu viss

ir pārtulkots vāciski, tad jau var izskriet ar acīm cauri trijām

jeb četrām lapām un ne reizi neaizķerties, bet neievēro,
kādi blāķi un kluči gulēja ceļā; tagad iet pāri kā pa ēvelētu

dēK. Ir viegli art, kad tīrums iztīrīts; bet iztaisīt līdumu un

sagatavot tīrumu, tur neviens negrib klāt ķerties.

Nevajaga prasīt latīņu valodas burtus, kā jārunā vā-

ciski; bet jāprasa māte mājās, bērni uz ielas, vienkāršs vīrs

uz tirgus un jāskatās viņiem uz lūpām, kā viņi runā, un tā

arī jātulko. Tad viņi arī saprot un zin, ka ar viņiem runā

vāciski."

Lutera bībele tapa par stūrakmeni modernai vācu rakst-

niecības valodai.

Visās zemēs, kur vien pieņēma evaņģēlisko mācību,
steidzā.; arī pārtulkot Bībeli tautas valodā. Latvieši un

igauņi, kuru zemē baznīcas lietās nebij pašai tautai ne-

kāda noteikšana, Bībeles tulkojums aizkavējās gan vairāk

nekā 100 gadiem.

Bībele toreiz bij dārga grāmata. Tādēļ vēlāk sāka di-

bināt īpašas Bībeles biedrības, kas vāca kopā līdzekļus,
lai varētu tautai apgādāt Bībeli par lētu maksu. Vislielākā

Bībeles biedrība pasaulē ir nodibināta Anglijā 1804. g.

un saucas „Britannijas un ārzemju bībeles biedrība". Visās

zemēs tai ir zaru biedrības un visās lielākās pilsētās Bī-

bele:, noliktavas. Par visai lētu maksu tā izplatījusi līdz šim

vairāk nekā 500 miljonu Bībeļu un Pusbībeļu. Ar viņas

gādību svētie raksti tulkoti jau ap 600 valodās un izloksnēs,
un katru gadu nāk vēl kāds jauns izdevums klāt. Vispār
1924. g. laikā dažādās pasaules daļās pārdoti 30 milj.
eksemplāru Bībeļu un viņas daļu. 1926. g. Britannijas Bī-

beļu Biedrība viena pati izplatījusi vairāk nekā 10 miljonu
svēto rakstu, proti: 1.130.123 Bībeles, 1.219.997 Jaunās De-

rības un ap 7,77 milj. atsevišķu daļu.

2. Lai darītu plašākām aprindām pieejamas galvenās
kristīgās mācības, Luters sakopoja tās mazā grāmatiņā, ko

nosauca par katechismu (katķismu). Pārlūkodams jaunās
evaņģēliskās draudzes Saksijā, Luters novēroja, cik maz

vēl pati tauta un arī jaunatne zin par ticības lietām. Pat

mācītājiem, kas līdz ar savām draudzēm bij pārnākuši no

katolicisma evaņģēliskā baznīcā, bij ļoti trūcīgas zināšanas.

Tādēļ Luters sarakstīja Mazo Katķismu vispārīgai lietošanai
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un Lielo Katķismu — ka rokas grāmatu skolotajiem un mā-

cītājiem (1529. g.).
Priekšvārdā viņš raksta: „Tādēļ katram mājas tēvam

pienākas — mazākais vienreiz nedēļā — noprasīt un no-

klaušināt savus bērnus un saimi, ko viņi no tā prot jeb

mācās, un kur viņi to nevar, tur pieturēt viņus pie mācības1
ar nopietnību. Un vienkāršākiem ļaudīm lai pietiek ar tiem

trijiem gabaliem, kas jau kopš seniem laikiem palikuši kri-

stīgā draudzē: desmit Dieva baušļi, mūsu ticības galvenie

gabali, lūgšana jeb Mūsu Tēvs. Un bērni jāradina ikdienas,
kad viņi rītos ceļas augšā, iet pie galda un vakaros liekas

gulēt, lai viņi atsaka; un nevajaga viņiem dot ne ēst, ne

dzert, kamēr viņi nav atsacījuši. Kad šie trīs gabali ir

iemācīti, tad pienākas arī zināt ko teikt par mūsu sakra-

mentiem — kristību un Kunga miesu un asini...

Jauniem ļaudīm jāliek iet arī uz sprediķi, sevišķi kat-

ķisma sprediķi, lai viņi var izskaidrot un saprast, ko katrs

gabals nozīmē. Tādēļ jau mēs tik bieži sprediķojam par

katķismu, lai jaunatne to paturētu prātā, — ne augsti un

asi, bet īsi un vienkārši, lai tas viņiem ieiet prātā un paliek

atmiņā."
Pirmā gabalā Luters lika baušļus, kas mācīja kristīgu

tikumu dzīvi. Otrā apustuļu ticības apliecību, trešā lūg-
šanu: Mūsu Tēvs. Katram gabalam bij pielikti īsi izskai-

drojumi, kas pamatojas uz evaņģēliju. No sakramentiem

Luters paturēja tikai abus divus, kas pastāvēja kopš apu-

stuļu laikiem: kristību un svēto vakarēdienu.

Mazajam katķismam bij vēl klāt pielikumi: par grēku
sūdzi un debesu valstības atslēgām, rīta un vakara svētība

(lūgšana), „mājas tāfele" (t. i. Bībeles panti par mājenieku
pienākumiem vienam pret otru) un kristības un laulības

pamācība. Lielajā katķismā 5 mācības gabali bij plašāki

paskaidroti.
Lutera Mazais Katķisms ir pārtulkots daudzās valodās.

Arī latviešu valodā tas bija viena no pašām pirmām grā-
matām un iznāca 1586. g.

Evaņģēliskās draudzēs sāka nopietni rūpēties par jau-
natnes audzināšanu kristīgā garā. Pirmo reizi pie svētā

vakarēdiena pielaida tikai tos, kas bij iemācījušies galvenos
mācības gabalus. Bet dažās vietās jau reformācijas laikā

ieveda īpašas svinības, kurās jaunatne visas draudzes priekšā
apliecināja savu ticību, deva solījumu sekot Kristum un

tad tika uzņemti par pilntiesīgiem draudzes locekļiem. Šo

ceremoniju sauca par konfirmaciju jeb iesvētīšanu. 17. gs.
otrā pusē iesvētīšana sāka ieviesties visās evaņģēliskās drau-

dzēs un pārnāca arī uz mūsu dzimteni. Tagad mācītāji



180

Dievkalpojumu
reforma

Baznīcas dzie-

smasunmuziķa

papriekš notur jaunatnei iesvētīšanas mācību un tikai tie,
kas galvenās mācības prot, tiek pielaisti iesvētīšanas cere-

monijā. Ticības apliecība un solījumi altāra priekšā ir gal-
venais iesvētīšanas akta saturs. lesvētīšanai seko pirmais
sv. vakarēdiens.

2. Draudzes dievkalpojumi.

1. Reformas dievkalpojumos Luters ieveda ļoti apdo-

mīgi, jo viņš negribēja aizkārt nevienu, kam vecās parašas

bij mīļas. Tomēr viņš prasīja, ka jāatmet viss, kas nesaskan

ar svētiem rakstiem.

Evaņģēliskās draudzēs neatzina vairs mišu par upuri
un tādēļ izmeta no dievkalpojuma upura lūgšanas un at-

cēla privātās mišas. Tanī vietā prasīja, lai dievkalpojumā
būtu uzsvērta Dieva vārda sludināšana un ieveda kārtīgus

sprediķus, kuros mācītāji izskaidroja kristīgas mācības un

skubināja uz rosīgu ticības un tikumības dzīvi. Luters pats

sarakstīja sprediķu grāmatu, kas varētu noderēt par pa-

raugu un palīdzību sprediķotajiem. — Drīzi vien pārgāja
dievkalpojumos uz tautas valodu. — Marijas pielūgšana un

svēto cienīšana izbeidzās; pielūdza tikai Dievu un Jēzu
Kristu.

Garīdznieku uzvalku Luters turēja par nesvarīgu lietu.

Viņš necēla iebildumus, kad šur un tur paturēja kādus ka-

toļu priesteru krāsaino apģērbu gabalus arī evaņģēliskā

dievkalpojumā. Pats viņš turēja dievkalpojumus, ģērbies

garajā platajā melnajā profesora tālārā ar baltu apkaklīti.

Viņa paraugam sekoja citi, un tā tālārs tapa par lute-

riešu garīdznieku amata tērpu.

2. Lai arī pati draudze varētu piedalīties dievkalpo-

jumos, Luters ieveda draudzes dziedāšanu. Viņš pats un

tāpat arī citi sacerēja garīgas dziesmas tautas valodā vai

arī tulkoja latiņu dziesmas un pārdzejoja Dāvida dziesmas.

No Lutera paša dziesmām visvairāk pazīstamas: Dievs Kungs
ir mūsu stiprā pils, No debesīm es atnesu, Es dziļās bēdās

nosaucos, Nu topi līksma, dzied un dej, tu mīļā Dieva

draudzīf v. c. Dažām dziesmām pats Luters sacerējis arī

meldijas. Nikolajs Decius (f 1541) saoerējis dziesmas, ko

vēl tagad dzied dievkalpojumos: Ak šķīstais Dieva jēriņš!
un Gods lai ir Dievam augstībā. Vēlāk visievērojamākais
baznīcas dziesmu autors bij mācītājs Pauls Gerharts (Ger-

hardt), 1607—1676, kas devis mums dziesmas: Kā būs
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man tevi saņemt, Ak galva asiņaina, Pavēlies savās mo-

kās, Kas lai Dievu neslavētu (Kā es Dievu neslavēšu), Nu

dusēs visas lietas v. d. c.

42. zīm. Pirmā lappuse no pirmās evanģeliskās dziesmu grāmatas.

Vitenbergā, 1524. Vācu teksts dziesmai: Nu topi līksma, dzied un dej!

No 17. gs. garīgiem dzejniekiem un dziesmām vēl būtu

minami: Johans Hērmans (t 1647) ar savu dziesmu —

Ak Dievs, tu lēnīgs Dievs; Mārtiņš Rinkarts (f 1649) —

Lai Dievu visi līdz nu teic; Pauls Flemmings (f 1640) —
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Es Dievam lieku gādāt; Jozua Stegmans (f 1638) — Pa-

liec ar žēlastību. Viņi visi ir piedzīvojuši trīsdesmit gadu
kara šausmas. Ārsts Johans Šeflers (1624 —1677), kas vēlāk

pārgāja katolicismā, arī atstājis vairākas skaistas dziesmas,
kas pauž jūsmīgu Kristus mīlestību: Mīlestība mīlējama,
Tu sev augstais priesteri, Man pakaļ visi kristīti, Mans stip-

rums, tevi mīlēt gribu.
Sākumā dziesmas mācījās galvā. Un draudze viegli pie-

savinājās tās, arī tādi, kas nemaz neprata lasīt, jo ļaudīm

patika dziedāt. Evaņģēliskā mācība, kas bij dziesmās, ar

meldiju palīdzību vieglāki ieguva ļaužu sirdis.

Dziesmu grāmatas sāka ņemt līdz uz baznīcu tikai 17.

gs. sākumā. Šinī gadsimtenī arī galīgi izveidojās drau-

dzes dziedāšana ērģeļu pavadībā. Agrāk ērģeles pavadīja
tikai korus jeb spēlēja patstāvīgi.

Lielākais luteriešu garīgās mūzikas komponists ir Jo-
hans Zebastians Bachs (1685—1750), kas kopš 1723. g.

darbojās arī kā kantors (ērģelnieks) pie Toma baznīcas

Leipcigā. Viņš komponējis piecas mišas, 3 oratorijas un

ciešanu stāstus pēc Mateus un Jāņa evaņģēlija tekstiem.

Viņš uzrakstījis 260 kantātes un neskaitāmus korāļu ap-

strādājumus.

3. Sakramenti.

1. Daži reformu cīnītāji negribēja atzīt bērnu kristību.

Viņi domāja, ka kristīt var tikai pieaugušus un tos, kas

bij reiz bērnībā nokristīti, kristīja otru reizi. Bet Luters

paturēja bērnu kristību, tāpat kā katoļu baznīcā. Viņš

ticēja, ka sakramentā darbojas uz cilvēkiem pats Dievs savā

žēlastībā un tādēļ gribēja arī bērniņus jau novēlēt Dieva

žēlastības darbībai.

Par kristību viņš maca katķisma:

*1. Kristība nav tikai ūdens vien,
bet tāds ūdens, kas ar Dieva pavēli iestādīts

un ar Dieva vārdiem savienots.

2. Tā dara, ka grēki top piedoti,
tā pestī no nāves un velna

un dod mūžīgu dzīvību

visiem, kas to tic,
kā Dieva apsolījuma vārdi māca.

3. Ūdens to tiešām gan nedara,
bet Dieva vārdi, kas ūdenim klāt,
ūn ticība, kas uztic tādiem Dieva vārdiem ūdenī...*
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Sv.vakarēdiens2. Svētā vakarēdiena mācībā Luters atmeta mišas upura

nozīmi un uzskatu, ka maize un vīns tieši pārvēršas par

Kristus miesu un asinīm. Bet viņš cieši uzsvēra, ka Dievs

ar savu žēlastību un Jēzus Kristus ar visu savu personu un

būtību ir svētā mielastā klāt. Izskaidrojumam Luters lie-

toja līdzību:

*It kā dzelzs ugunī top ugunīga un kvēle viscaur

pārņem to, tā ka neviena daļa nav, kas nebūtu uguns, un

taču arī neviena daļa nav, kas nepaliktu viscaur dzelzs,
tā Kristus sakramenta laikā pārņem ar savu kvēli maizi

un vīnu, — nav neviena daļa, kas nebūtu visa Kristus,
bet nav arī neviena daļa, kas nepaliktu viscaur maize un

viscaur vīns.
*

Baudīt mielastu draudzes locekļi dabūja pašā dievkal-

pojumā: viņiem pasniedza dievmaizi un deva nodzerties

arī no vīna kausa. Jēzus iestādīšanas vārdi bij Lutera mā-

cības pamats. Sk. § 6., 4. p.

Par svēto vakarēdienu Luters maca maza katķisma:

*1. Tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus patiesa miesa

un asinis

ar maizi un vīnu,

mums kristīgiem cilvēkiem ēst un dzert,
paša Kristus iestādīts.

2. Ēšana un dzeršana vien to nedara

(nedod grēku piedošanu, dzīvību un mūžīgu svē-

i tību),
bet tie vārdi, kas tur stāv:

„par jums dota" un „izlietas par grēku piedo-
šanu"...

3. Gavēt un ārīgi sataisīties ir gan laba lieta,
bet tas ir cienīgs un īsti labi sataisījies,
kas tic šiem vārdiem:

„par jums dota" un „izlietas par grēku piedo-
šanu".

Bet kas šiem vārdiem netic vai šaubās,
tas ir necienīgs un nav labi sataisījies;
jo šie vārdi „par jums" prasa visai ticīgas sirdis.
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§ 23. Reformācijas panākumi dažādās zemēs.

1. Arī citas zemes ārpus Vācijas mācīti vīri, pētīdami
gvg^os sāķ a kritiZēt katoļu baznīcu un prasīt viņas
reformas. Katoļi gan vajāja tādus reformatorus un viņu

piekritējus. 1540. g. nodibinātais jēzuitu ordenis bij vis-

dedzīgākais reformācijas apkarotājs. Savā baznīcas sapulcē
Trientā (1645 —1663) katoļi apstiprināja no jauna savas

agrākās mācības un iekārtu. Bet reformas viņi pieņēma
tikai tādas, kas saskanēja ar katoļu mācību, un nolādēja

evaņģēlisko mācību sludinātājus.
Dažas zemes arī katoļiem izdevās gandrīz pavisam iz-

nīcināt evaņģēlisko reformāciju, piem. Spānijā, Itālijā, Bo-

43. zīm. Huldreichs Cvingli.

hemija. Bet citur tomēr nodibinājās patstāvīgas evanģe
liskas baznīcas.

2. Starp luteriešiem un katoļiem ir bijušas asiņainas
cīņas. Dažs labs dabūja apliecināt savu evaņģēlisko ticību
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ar savām asinīm. Bet katoļiem neizdevās apspiest refor-

māciju. 1555. g. noslēdza Augsburgas valsts saeimā ticī-

bas mieru pa visu Vācijas ķeizarvalsti. Katrs zemes val-

dinieks dabūja tiesības turēties līdz ar saviem pavalstniekiem

pie vecās jeb jaunās ticības, pēc paša izvēles. Otrās ticī-

bas piekritējiem bij jāizceļo. Gandrīz 100 gadus vēlāk

evaņģēliskās ticības tiesības Vācijā vēl tika paplašinātas
Vestfāles miera līgumā 1648. g.

Evaņģēliskie zemes valdinieki iecēla savās zemēs biskapa

vietā īpašas komisijas, ko sauca par konsistorijām. Par kon-

sistoriju locekļiem iecēla pa pusei mācītājus, pa pusei val-

dības ierēdņus. Mācītāju garīgo priekšnieku sauca par

superintendentu (= uzraugu).

44. zīm. Žanis Kalvīns.

3. Šveicē Cūriches pilsētā vienā laikā ar Luteru slu-

dināja evaņģēliju Huldreichs (Ulrichs) Cvingli (1484—1531).
Viņam radās piekritēji arī citos Šveices apgabalos. Pēc

Cvingli nāves uz Sveici atbēga ievērojamākais franču refor-
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mātors Žanis Kalvins (1509—1564) un, ilgus gadus dzī-

vodams 2enevā, nodibināja arī tur evaņģēlisku baznīcu.

Cvinglieši vēlāk pārgāja pie kalviniešiem un saucās par

reformētiem. Reformētās draudzes Kalvina garā nodibinā-

jās vēl Francijā, Holandē, Anglijā (Skotijā), Vācijā, Polijā

un Ungārijā.
Reformētie turējās cieši pie Bībeles un atmeta visus

tos katoļu iestādījumus, kas nebij Bībelē tieši pavēlēti. Baz-

nīcā viņi negribēja paturēt itin nekādas gleznas un altāra

vietā lietoja svētā vakarēdienā vienkāršu galdu. Draudžu

dzīvē viņi ieveda stingru disciplinu un cieši uzraudzīja katra

draudzes locekļa dzīvi. Draudzes amatus nosauc un iekārto

pēc Bībeles, piem. ieved presbiteru un diakonu amatu. Pat

personu vārdus viņi ņēma no Bībeles un ieturēja jo stingri
svētdienas mieru. īpašu mācītāja amata tērpu reformētās

draudzēs nelieto.

Dažas mācības reformētiem ir citādas nekā luteriešiem.

Reformētie atzīst predestinācijas mācību (sk. Augustiņu)

un sv. vakarēdienā šķir ēšanu un dzeršanu no garīgas Kri-

stus klātbūtnes, ko bauda tikai ticīgie. (Kristus miesa nav

reāli klāt elementos — maizē un vīnā.). Vestfāles miera

līgums 1648. g. deva viņiem Vācijā ticības brīvību. 19. gs.

sākumā Prūsijā daudzās vietās luterāņu draudzes tika ap-
vienotas ar reformēto draudzēm (ūnija).

Francijas reformētie tika saukti par hugenotiem. Huge-
noti iejaucās arī valsts politikā, un katoļi veda ar viņiem
niknus karus. Vēl 18. gs. reformētie tika Francijā nežēlīgi

vajāti, tā ka daudzi slepeni izceļoja uz evaņģēliskām zemēm.

19. gs. reformētie dabūja Francijā ticības brīvību.

Reformēto baznīcas pārvalda draudžu delegātu sinodes

un viņu ievēlētās konsistorijas.

4. Anglijā ķēniņš Henrijs VIII. (1509 —1547) izsludi-

nāja Anglijas baznīcas atdalīšanu no Romas pāvesta un

citiem katoļiem. Viņš pats piesavinājās baznīcas galvas tie-

sības, bet citādi atstāja baznīcas iekārtu un dzīvi pa vecam.

Bet Anglijā ienāca arī evaņģēliskas mācības un sāka dibi-

nāties reformētas draudzes. Viņām bij jāpiedzīvo grūti va-

jāšanas laiki, bet evaņģēlija mācība nebij izskaužama. Ķē-

niņienes Elizabetes laikā (1558—1603) nodibinājās īpaša

anglikāņu baznīca, kas pieņēma Kalvina mācību, bet baz-

nīcas iekārtā paturēja biskapu amatu un dievkalpojumos

uzglabāja priesteru uzvalku un daudz katoļu parašas. Angļu
revolūcijas laikā kādus gadus valdīja Anglijā evaņģēlisks
virziens, kas sludināja pilnīgu ticības brīvību katras drau-

dzes patstāvību (independenti jeb kongregacionālisti), bet
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galu galā tomēr anglikāņu episkopālā baznīca palika par

valsts baznīcu.

Ķēniņš Vilhelms 111. izdeva saskaņā ar angļu parla-
mentu tolerances aktu (likumu), kas izsludināja sirdsapziņas
brīvību 1689. g. Ari citu ticību locekļiem (dissenters)
deva tiesības noturēt atklāti savus dievkalpojumus, bet viņi

bij spiesti maksāt desmito tiesu episkopālai baznīcai, ofi-

ciāli atzīt anglikāņu baznīcas (kalviniskos) 39 ticības ar-

tikulus un bij ierobežoti savās pilsoņu tiesībās. Tikai 19. gs.

atcēla šos ierobežojumus.

5. Skandināvijas valstīs reformācijas ierosinājums iz-

gāja no valdiniekiem. Viņu interesēs bij lauzt biskapu un

katolisko augstmaņu varu un pārņemt baznīcas zemes valsts

īpašumā. Tādēļ viņi nostājās evaņģēliskas reformācijas pusē.

Līdz ar to zemēs ienāca Lutera mācība. Jaunie teologi ap-

meklēja arī Vitenbergas universitāti un ieauga tur luterā-

nisma garā. Visās valstīs nodibinājās nacionālas evaņģē-
liskas baznīcas ar konservatīvu raksturu. Katoļu baznīcas

vara tika pilnīgi iznīcināta. Bībele, pārtulkota tautas valodā,

tapa par reliģiskas dzīves pamatu. —

Visvairāk senu parašu uzglabāja Zviedrija, kurā pa-

lika arī episkopālā iekārta. Luterānisms te dabūjis savu

īpatnēju zviedrisku veidu.

No Dānijas reformācija pārgāja uz Norvēģiju un Islandi,
kas toreiz bij dāņu piederumi. Dānijā bij visskaidrāks Lu-

tera gars. Baznīcas augstākās amata personas te sauc par

biskapiem.
Kā Zviedrijā, tā arī Dānijā evaņģēliskās luteriskās baz-

nīcas bij valsts baznīcas, un citi ticības virzieni tika vajāti.
Tikai ap 19. gs. vidu tie dabūja tiesības brīvāki darboties.

6. Līdz ar Zviedriju arī no viņas atkarīgā Somija pie-

dzīvoja reformāciju, mierīgā gaitā pāriedama no katoli-

cisma luterānismā. Somu reformators Michaēls Agrikola

(1510 —1557) bij ieguvis Vitenbergā maģistra tituli un da-

būja skolas rektora un vēlāk biskapa vietu. Viņa mūža

darbs bij Bībeles grāmatu tulkojums somu valodā, kas lika

pamatus somu rakstu valodai. Somu baznīcas iekārta ir

episkopālā.

7. Polijā un Lietavā evaņģēliskā kustība bij kādreiz

stipri izplatījusies, bet to stingri nomāca un ierobežoja jē-
zuitu darbība. Jau Stefans Batorijs (1575—1586), bet it

īpaši jēzuitu audzinātais Sigismunds 111. (1587 —1632) vi-

sādi apspieda nekatoļus, bet galīgi tomēr nevarēja tos

iznīcināt.
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8. Vispār turējās pie principa, ka zemes valdība no-

saka arī savu pavalstnieku ticību, bet nebij iespējams abso-

lūti rgalizēt to. Reformācijas kustības pamatvilciens, ka

katram cilvēkam pašam jāatrod un jāaizstāv sava ticības

pārliecība, noveda pie individuālisma ticības lietās. Tādēļ
blakus konfesionāli izveidotām zemes baznīcām 17. gs. gan-

drīz visur sastopamas vairāk vai mazāk atklāti ieciestas re-

liģiskas minoritātes.

Reformētās zemes parasti bij iecietīgākas nekā citas, un

tādēļ tur arī vairāk varēja attīstīties dažādas sektes. Vis-

plašākā iecietība ticības lietās nodibinājās Ziemeļamerikā,
kuras kolonisti bij pa lielai daļai ļaudis, kas savas ticības

pārliecības dēļ bij atšķīrušies no savas dzimtenes valdošās

baznīcas un vajāšanu dēļ izceļojuši meklēt jaunu tēvzemi.

Pilnīgu reliģisku brīvību kā iedzīvotāju neatņemamu cil-

vēcīgu tiesību vispirms pasludinājušas atsevišķas Ziemeļ-
amerikas valstis: Merilende 1632, Rod-Ailende 1636 un

Pensilvānija 1682. g.

Ticības brīvības tiesības likumīgi nodrošinātas Ziemeļ-
amerikas Savienoto Valšķu satversmē 1791. g. — Tagad
šīs tiesības mēdz arī citur svinīgi deklarēt valsts satversmes

likumā.

9. Uz austrumu pareizticīgo baznīcu reformācija ne-

atstāja nekādu paliekamu iespaidu. Baznīcas vadoņi no-

teikti norobežojās no protestantisma.

Krievijas pareizticīgā baznīcā liela šķelšanās izcēlās pa-

triarcha Ņikona laikā, kad Maskavas sinode 1667. g. no-

lēma izlabot liturģijas tekstus un priekšrakstus dievkalpo-

jumu rokas grāmatās. Liela daļa priesteru un draudzes lo-

cekļu, pārliecināti, ka pestīšanu var iegūt lūdzot Dievu tikai

pēc vecām grāmatām, sacēlās pret Ņikonu un viņa jauni-

nājumu, nosaucot viņu par antikristu. Drīz vien Ņikona
pretinieki galīgi atšķēlās no pareizticības un dibināja paši

savas draudzes; viņi saucās par vecticībniekiem (staroverv),
bet pareizticīgie dēvēja viņus par atšķēlušiemies (raskoļņi-

kiem). Krievu valdība nežēlīgi vajāja vecticībniekus, bet

nevarēja iznīcināt viņu draudzes. Reliģiskā fanātismā tās

reizēm pašas sevi sadedzināja un izmērdēja. Vecticībnieku

Krievijā bij vairāk miljonu. 19. gs. viņiem atnāca arī brī-

vāki laiki un beidzot 1905. g. arī ticības brīvība.

Vecticībnieki met krustu ar 2 pirkstiem, divas reizes

dzied Alleluja, lieto 7 dievmaizes, iet ap baznīcu gājienā
ar sauli uti. Viņi nedzen un necērp bārzdu, nelieto tabaku

un ietur citas vecas parašas.
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Vecticībnieki ir sašķēlušies dažādos virzienos, piem.:

1. vienticībnieki apvienojušies ar pareizticīgo baznīcu,

paturēdami vecās dievkalpošanas grāmatas un kārtību,
2. priesternieki atzīst priesteru un biskapu amatu un

3. bezpriesternieki atmet priesteru amatu un nododas

dažādām vienpusībām un pārspīlējumiem.



VIII. Dažādi virzieni un centieni

baznīcas un ticības dzīvē jaunākos
laikos.

§ 24. Konfesionāla ortodoksija galvenās kristīgās ticības

šķirās.

1. Simboliski raksti (Ticības apliecības).

Reformācijas un pretreformācijas cīņās visām konfesijām

pastāvīgi nācās aizstāvēt savu ticības pārliecību pret preti-
nieku uzbrukumiem. Tādā kārtā radās vajadzība pēc skai-

driem noteiktiem konfesionālās mācības formulējumiem.

riskas baznīcas

apiiecibas
raksti

1. Luterieši par savu ticības apliecības rakstu (sim-
bolisku grāmatu) atzina sevišķi Augsburgas ticības aplie-
cību (sk. augšā), ko bij sarakstījis F. Melanchtons. Pirmā

apliecības daļā ar virsrakstu „Vissvarīgāki ticības mācības

gabali" 21 nodaļās īsi formulēta evaņģēliskā mācība par

Dievu, iedzimto grēku, Dieva Dēlu, taisnošanu, mācītāja

amatu, jauno paklausību, baznīcu, baznīcas būtību, kristību,

sv. vakarēdienu, grēku sūdzi, grēku nožēlu, sakramentu

lietošanu, mācītāju kārtu, dievkalpojumu iekārtu, civillietām,
Kristus atnākšanu uz pastaro tiesu, brīvo gribu, grēku sakni,
labiem darbiem un svēto kultu. Plašāks saturs ir tikai

divi pēdējiem gabaliem. — Otrā daļā ar virsrakstu mā-
cības gabali, kuros tiek iztirzātas pārgrozītās nepareizās pa-

rašas", garāki apcerēti 7 jautājumi: par abiem veidiem sv.

vakarēdienā, priesteru laulību, mišu, grēku sūdzi, ēdienu

šķirošanu, mūku solījumiem un baznīcas varu.

Arī daži citi raksti dabūja simbolisku rakstu nozīmi.

Beidzot Augsburgas konfesijas 50 gadu jubilejā tika sa-

kopoti un izdoti šādi apliecības raksti ar kopēju virsrakstu

„Vienprātlbas grāmata" (Liber concordiae):

I. Ta sauktie oikumeniskie simboli (vispārējas aplie-
cības) :

1. Apustuļu ticības apliecība,
2. Konstantinopoles ticības apliecība un

3. t. s. Atanasija ticības apliecība (no 5. gs.).
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11. Luteriskie apliecības raksti:

1. Augsburgas apliecība,
2. Augsburgas apliecības apoloģija, plašāks Me-

lanchtona raksts par jautājumiem, kas ietilpst

Augsburgas apliecībā,

3. Lutera sarakstīti Šmalkaldes artikuli (1537), ar

Melanchtona sarakstītu pielikumu par pāvesta

varu un primātu,
4. Lutera Mazais Katķisms,

5. Lutera Lielais Katķisms,
6. Konkordijas formula, vairāku luterisku teologu

kopdarbs 1577. g. Pirmā daļa satur īsās tēzēs

formulētu mācību par 12 punktiem: par ie-

dzimto grēku, brīvo gribu, ticības taisnību Die-

va priekšā, labiem darbiem, bauslību un evaņ-

ģēliju, bauslības trešo izlietošanu (pēc atdzim-

šanas), sv. vakarēdienu, Kristus personu, Kri-

stus nokāpšanu ellē, adiafora, predestināciju un

Dieva izvēli un par citām draudzēm un sektem,

kas nekad nav apliecinājušas Augsburgas ti-

cības apliecību. Otrā daļa satur to pašu jau-

tājumu plašus pamatīgus iztirzājumus. Šai grā-

matai stipri polemisks raksturs. Tā noskaidroja

evaņģēliskās baznīcas garā jautājumus, par ku-

riem atsevišķu teologu starpā bij notikuši asi

strīdi.

Konkordijas grāmata dabūja kādus 8000 teologu pa-

rakstus no dažādiem Vācijas apgabaliem. Tā tika atzīta

arī citās luteriskās zemēs, izņemot Dāniju.
Luteriskā baznīcā jau agri bij ieviesies paradums, mā-

cītājiem iestājoties amatā, noņemt tiešu solījumu, ka tie

turēsies pie simbolisko grāmatu mācības. Vispirms saistīja

mācītājus tikai ar Augsburgas apliecību, vēlāk ar visu Kon-

kordijas grāmatu. Vēl tagad dažādu zemju baznīclikumos

(arī Latvijā) blakus svētiem rakstiem min Konkordijas grā-

matu vai Augsburgas konfesiju un citus apliecības rakstus

kā ticības normu.

2. Reformēto baznīcai radās arī vairāki ticības aplie-

cības raksti, bet lielākā daļa no tiem ir sarakstīti atsevišķu

zemju baznīcām. Plašāki pazīstams ir piem. Heidelbergas

katķisms, sarakstīts 1563. g. un sakārtots pēc Romiešu

vēstules domu gaitas: 1) cilvēka posts, 2) cilvēka atpestī-
šana (apustuļu ticības apliecība un sakramenti), 3) cilvēka

pateicība (baušļi un lūgšana „Mūsū Tēvs").



192

Katoļu un

pareizticīgo
baznīcu aplie
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levērību pelna arī Dordrechtas sinodes lēmumi 1618.—

1619. g., kas sastādīti stingrā kalvinisma garā ar noteikti

uzsvērtu predestinācijas mācību.

Reformēto baznīca nepiešķir simboliskiem rakstiem tik

lielu nozīmi kā luteriskā baznīca.

3. Katoļu baznīcas mācības atrodamas Tridentas kon-

cila (1545—1563) lēmumos un noteikumos un Tridentas

ticības apliecībā. Vēlāk nākuši klāt arī Vatikāna koncila lē-

mumi 1870. g. Populārā veidā šo mācību sludina dažādi

katķismi, kuru starpā redzamā vietā stāv baznīcas centrālās

varas izdotais, skolotājiem un mācītājiem nodomātais „Ro-

mas katķisms". Praksē lieto parasti attiecīgai zemei izdoto

oficiālo katķismu.

Pareizticīgo baznīca atsaucas savās mācībās galvena
kārtā uz 7 veco oikumenisko koncilu lēmumiem un seno

baznīctēvu rakstiem. Kopš pretreformācijas laika radušies

vēl īpaši apliecības raksti, bet tiem nav stingri oficiāla

nozīme. Tādi raksti ir piem. Ķijevas metropolīta Pētera

Mogilas „Pareizticlgā ticības apliecība" (Confessio ortho-

doxa) 1643. g. un Jeruzalemes patriarcha Dositeja un viņa
sinodes sastādītais „Ticības vairogs", 1672.

Tagad pareizticīgas zemes lieto katra savus īpašus kat-

ķismus.

2. Konfesionālā ortodoksija.

Konfesionālā teoloģija piegrieza vislielāko vērību parei-
zas mācības izkopšanai un sludināšanai. Tā nodibinājās tā

sauktā konfesionālā ortodoksija, kas valdīja katra savā veidā

un savā zemē cauri visam 17. gs. Ortodoksā teoloģija centās

jo projām paturēt savā aizbildnībā arī filozofiju un zinātni.

Brīvās domāšanas un zinātnes attīstība tādēļ bieži sastapa
asu pretošanos un vajāšanu.

Jau Filips Melanchtons bij savā laikā noraidījis Koper-
nika hēliocentrisko pasaules sistēmu, atsaukdamies uz Bī-

beles pasaules ainu. Luterāņu teologs Ābrams Kalovs

(f 1686) noteikti uzsvēra, ka Svētam Garam jāticot vairāk

nekā Kopernikam.

Katoļu baznīca lika filozofa Dekarta (f 1650) rakstus

aizliegto grāmatu sarakstā. Dominikāņu mūks Džordano

Bruno samaksāja savu filozofisko atziņu ar dzīvību 1600. g.
Galileo Galilei dabūja just inkvizicijas spaidus savu astro-

nomisko uzskatu dēļ un piespiests atsauca mācību par ze-

mes griešanos (1633). Tiklab Kopernika, kā arī Galileja
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raksti atradās līdz 1835. g. katoļiem aizliegto grāmatu sa-

rakstā.

Arī dažu jaunu vēsturisku atziņu izplatīšanos mēģināja

apspiest un vajāja to izpaudējus.
Luteriskā ortodoksija, dibinādamās uz simboliskām grā-

matām, ir radījusi plašus teoloģiskus darbus. Bībeli viņa iz-

lietoja kā sakopojumu, kur atrodami pierādījumi baznīcas

mācībām, sv. rakstu pierādījumus centās apgaismot ar prāta
slēdzieniem. Tā radās viduslaiku scholastikai līdzīga teolo-

ģija, kas virknēja vienu vietu (ločus) jeb jautājumu pie
otra bez iekšēja sakara un sniedza tīri schalostiskus ieda-

lījumus un jēdzienu skaldīšanu, piem. pestīšanas gaitā (or-
do salutis) izšķīra 8 posmus: aicināšanu, atdzimšanu, at-

griešanos, taisnošanu, nožēlu, grēku sūdzi, mistisku kopību

(unio mvstica) un atjaunošanu jeb svētošanu. Slavenais

Jenas universitātes profesors Johans Gerhards (f 1637)

sarakstījis savu galveno darbu 9 sējumos un plašuma ziņā

gandrīz divreiz pārspējis Akvinas Tomu. Ābrama Kalova

raksti sastāda veselu bibliotēku.

§ 25. Pietisms.

1. Vācu pietisms. Spēners un Franke.

1. Vārds pietists bij sākumā domāts kā palama ku-

stibai, kas izgāja no Leipcigā nodibināta maģistru pulciņa,
kas pats sevi sauca par „bībeles mīļotāju pulciņu" (collegia
philobiblica), 1684. ledziļināšanās Bībelē, viņas kopsakarā
un garā, priekšlasījumi par Bībeles grāmatām ar prak-
tiskiem aizrādījumiem studentiem un pilsoņiem, — tāda

bij pulciņa darbība, kas saviļņoja arī klausītājus uz dedzīgu
rosību personīgā reliģiskā dzīvē. Pietistu īpatnību labi rak-

sturo pantiņš, kas bij sacerēts par Leipcigas pulciņa da-

lībniekiem:

„Es ist jetzt stadtbekannt der Name Pietisten.

Wer ist ein Pietist? Der Gottes Wort studiert

und nach demselben auch ein heilig Leben fūhrt.

Das ist ja wohl getan, ja wohl von jedem Christen."

Vēlāk ar vārdu pietisms apzīmēja jauno virzienu, kas

izauga no Leipcigas pulciņa un nostājās āsā opozicijā pret
ortodoksiju. Šīs kustības ierosinājumi nāca no kalvinisma

draudzēm Nīderlandē un Lejas-Reinas apgabalā. Pietisma

programmu atrodam F. J. Spēnera (1635—1705) rakstā
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Pia Desideria (dievbijīgas velēšanās) oder Herzliches Ver-

langen nach gottgefālliger Besserung der \vahren evan-

gelischen Kirche" (1675).

Spēners, tobrīd mācītājs Frankfurtē, asi kritizē ticības

dzīvi dažādās aprindās, nosoda augstmaņu pasaulīgumu,

mācītāju ticības trūkumu, un turpina:
*Ne viens vien turas pie domām, ka vienīgais nepie-

šamais ir patiesas mācības uzturēšana, lai to nevarētu ap-

gāst ar maldiem...

Lai apskata parasto dzīvi arī mūsu luteriešos. Ne viens

vien domā, ka visa viņa kristietība ir jau izpaudusies un ka

viņš jau pār mēru ir kalpojis Dievam, kad viņš ir kristīts

un sprediķī klausās Dieva vārdu, lai sirds būtu bijusi šinī

kalpošanā kāda būdama...

Mūsu Dr. Luters būtu licis priekšā šādu līdzekli: (1) uz-

celt un čakli lietot garīgo priestenbu. Ja šāda mācība netiek

sjudināta, tad ļaudis iedomājas, ka mācītājs viens pats
aicināts izpildīt garīgos darbus, ka citiem par to nevaja-
dzētu gādāt. Bet tas ir viens no vissvarīgākiem iemesliem,

kādēļ mācītāji nevar visu veikt, jo bez vispārīgas prieste-
rības palīdzības tie ir par vājiem. Visa evaņģēlisko kū-

trība rodas no tam, ka šī mācība nav pazīstama un netiek

izpildīta...*
Tālāk būtu jāpanāk (2), lai ļaudis atzītu, ka zināšana

vien kristietībā nepietiek, bet ka kristietība ir darbos pa-
rādama.

* Kristīgā ticība ir — pēc Dr. Lutera — dzīva rosīga
darbība, tā ka nav iespējams, ka tā varētu pastāvēt, ne-

darīdama bez apstājas labu. Tā neprasa, vai jādara labi

darbi, bet iekams uzstāda šādu jautājumu, tā ir jau šos

darbus veikusi un vienmēr vēl darbojas. *

Spēners prasa vēl (3) cītīgu svētu rakstu lasīšanu, at-

jaunojot pirmkristīgās draudžu sapulces, kur nevien mā-

cīti vīri, bet katrs, kam ir dāvanas un atziņa, varētu sniegt
citiem 'ierosinājumus. Teoloģijas studijās vajaga vairāk pa-
rādīties Sv. Gara iespaidam. (4) Teoloģija ir vairāk prak-
tiska lieta: studentiem nepieciešams netik vien čaklums

mācībās, bet arī personīga svētlaimīga dzīve. Ticības

strīdos jāparāda (5) vairāk kristīga iecietība, aizlūdzot par

pretiniekiem un dodot tiem labu piemēru. Sprediķi jāre-
formē tā (6), lai tur mazāk būtu mācītas gudrības, bet lai

tie būtu saprotami vienkāršākiem ļaudīm un veicinātu ti-

cību un tās augļus.
Spēners mēģināja arī savā draudzē realizēt šīs prasības:

atdzīvināt katķisma mācību, noturēt kārtīgas „dievbijības

pulciņu" sapulces ar nopietniem draudzes locekļiem. Viņš
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veicināja ari konfirmācijas ievešanu vispār. Kad vēlāk Spē-

ners pārgāja uz Drezdeni, viņš nāca ar padomu un at-

balstu talkā jau minēta Leipcigas pulciņa darbiniekiem.

Mūža pēdējos gados Spēners darbojās kā prāvests Berlinē.

Šis amats deva Spēneram iespēju iespaidot mācības spēku
izvēli nesen nodibinātā Halles universitātē. Viņam ietei-

cot, 1692. g. atnāca uz Halli bijušais Leipcigas pulciņa da-

lībnieks A. H. Franke (1663—1727), ko ortodoksie teo-

logi bij vajājuši Leipcigā un Erfurtē kā maldu mācību slu-

dinātāju.

2. Kā profesors Hallē un mācītājs Halles tuvumā Franke

nodibināja še pietisma centru. Liels pulks studentu devās

uz Halli klausīties Franki, un no šejienes kustība izgāja

uz visām pusēm.

Franke bij stingrs savās prasībās. Viņa sarakstītā pa-

mācības grāmata par izvešanos un sarunām sabiedrībā bie-

dina no „rotaļām un laika kavēkļiem, dejām, lēkāšanas un

nevajadzīgas smiešanās". Smēķēšana, peldēšanās, slidošana

un pat pastaigāšanās bij aizliegtas. Viss svars tika likts

uz to, lai katrs apzinātos savu atgriešanās brīdi, kad pēc
neatlaidīgas nožēlas cīņas viņa garīgā dzīvē izlauzušies

cauri Dieva žēlastība. Un tad, zināms, vajadzēja pierādīt
šo atgriešanos arī ar savu dievbijīgu dzīvi.

Vislielākā svētība bij Frankes nodibinātām iestādēm.

Ar niecīgiem līdzekļiem viņš nodibināja „nabagu skolu", tad

bāriņu namu, vēlāk arī augstāku skolu (paedagogium),
semināru utt. Frankes nāves gadā visām šīm iestādēm kopā

bij 2200 audzēkņu un 170 skolotāju. Šīm iestādēm pie-

vienojās ari kāda bībeles biedrība, nodibinājās grāmatu

spiestuve un veikals. Par lētu maksu (2 grašiem = 30 san-

timiem) varēja dabūt visu Jauno Derību. Izdeva arī lētas

dziesmu grāmatas.

Visas šīs iestādes uzturēja ar mīlestības dāvanām. Ar

4 dālderiem un 16 grašiem (ap 15 latu) viņš iesāka.

* Nedēļu pēc nedēļas Kungs man piemeta pa drupatai,
kā cāļiem piemet maizi, ko vajadzība prasa... Es apliecinu,
ka es visu šo darbu uzskatu kā sava Dieva darbu, un ne-

domāju, ka man pienāktos par to slava. Kas gan drīkstētu

iedomāties, ka es būtu tāds nelga, ka es domātu, kad pus-
dienās un vakaros pāris simts cilvēku sēžas pie galda —

ka visus tos baroju, ēdinu un apgādāju es.
*

Franke min vairākus gadījumus, kad viņš saņēmis jau-
nus, iepriekš nezināmus ziedojumus taisni tādos brīžos, kad

nauda kasē aptrūkusies. Viņš apraksta šos piemērus rak-
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stā ar virsrakstu: „Segensvolle Fuszstapfen des noch leben-

den und vvaltenden liebreichen und getreuen Gottes".

No Frankes iestādēm izgāja arī pirmie vācu misionāri

pie pāgāniem dāņu kolonijās tamulu zeme Indijā.
Frankes laikā norisinājās asi stridī starp pietistiem un

ortodoksiem luteriešiem. Tiem deva iemeslu pietistu ga-

rīga augstprātība: visus tos, kas nepiederēja pie viņu pul-

ciņiem, viņi pieskaitīja „pasaulei" un stingri norobežojās no

tiem.

Pietisms aizķēra tikai pārtikušos ļaužu slāņus: muižnie-

cību, pilsētu iedzīvotājus un teologus. Plašākās tautas ap-

rindās tas iespiedās tikai atsevišķās zemēs, piem. Vurtem-

bergā, un tur viņš arī darbojās ciešākā saskaņā ar baznīcu.

Vēlāk pietisms vispār, izņemot atsevišķus radikālus sepa-

rātistus, zaudēja savu asumu. Daudzi darbinieki arī apvie-

noja sevī apgaismības idejas ar pietisma garu.

2. Brāļu draudze.

1. Bohēmijā Husa piekritēju sagatavotā zemē bij re-

formācijai labi panākumi. Bet katoļu vajāšanas izdzina čechu

un vācu evaņģēliskos no dzimtenes. Arī rosīgie un čaklie

Bohēmijas un Moravijas brāļi dabūja daudz ciest savā dzim-

tenē. 18. gs. kāda daļa no tiem meklēja patvērumu Vā-

cijā, moraviešu namdara Christjana Dāvida vadībā. Saksijas
grāfs Nikolajs Ludvigs fon Cincendorfs (1700 —1760) uz-

ņēma tos savā mfližā kopā ar citiem ticības bēgļiem (1722).
No šī pulciņa nodibinājās 1727. g. īpaša draudze, kas

saucās par atjaunoto brāļu unitāti. Pēc jaunās nometnes

Hernhūtes vārda tā tika saukta par Hernhūtes brāļu draudzi.

Grafs Cincendorfs, vecmātes audzināts, bij jau agrā
bērnībā pieķēries Jēzum sirsnīgā mīlestībā. Viņš pats stāsta:

* Savā ceturtā gadā es iesāku nopietni meklēt Dievu,
bet īpaši es esmu kopš tā laika pastāvīgi apņēmies tapt
par krustā-sistā Jēzus uzticīgu kalpu. Kā bērns es iemī-

lēju viņu, dzirdēju viņu tūkstošiem reižu sirdī un skatīju
viņu ticības acīm. Kad es dzirdēju stāstām, ka mans Ra-

dītājs tapis cilvēks, tad tas dziļi aizkustināja mani. Es do-

māju sevī: „Ja ir cits neviens neciena mīļo Kungu, tad es

tomēr pieķeršos viņam un dzīvošu un miršu līdz ar viņu."
Tā es daudz gadus bērnišķīgi turēju sakarus ar viņu un

stundām ilgi runāju ar viņu šinīs domās, kādas piecdesmit
reizes soļodams pa istabu šurp un turp. *
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No 10.—16. gadam viņš apmeklēja Frankes paidago-

ģiju Halle un saņēma te dziļus pietiskus iespaidus. Te

viņš nodibināja skolnieku starpā kādu Jēzus biedrību, ko

nosauca par „Sinepju graudiņa ordeni". Visi locekļi val-

kāja gredzenu ar uzrakstu „Neviens no mums nedzīvo sev

pašam". — Pabeidzis tieslietu studijas, viņš apceļoja Nīder-

landi un Franciju. lepazinies ar reformētiem un katoļiem,

viņš nāca pie atziņas, ka „,apžēlota grēcinieka mīlestība

uz Pestītāju ir izplatīta visās konfesijās un ir īsta baznī-

cas kopības sāls, pret kuru jāpiekāpjas atšķirībām mācībās".

45. zīm. L. N. f. Cincendorfs.

Cincendorfs apvienoja savā personā aristokrātiska diplo-
māta izmanību un laipnību ar apustulisku dedzību un sa-

jūsmu.

Viņa personīgo ticības dzīvi un arī sabiedrisko principu
attēlo viņa dziesmas:

„Jēzu, pavadi ceļā žēlīgi" un

„Sirds ar sirdi savienota

Dieva sirdī vietu rod",

kuras otrais pants skan:
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Brāļu draudze

Kopiet mīlestību svētu

dzīves ceļu staigājot,
lai par savu brāli spētu
dzīvību mēs labprāt dot.

Tāda mīlestības dziņa

Jēzus sirdi pildīja.
Esiet cienīgi tad viņa,
kas par brāļiem nomira.

Hernhūtes brāļu draudze ir Cincendorfa veidojums. Bet

viņa plāni gāja vēl daudz tāļāk. Viņš tika iesvētīts par

moraviešu brāļu draudzes biskapu un ieguva ari luteriešu

mācītāja tiesības. Viņš apceļojis Angliju, Dāniju, Ameriku,

Baltiju, meklēdams sakarus un kaldinādams lielus nodo-

mus. Viņš gribēja nodibināt universālu „brāļu reliģiju",
kas stāvētu pāri visām konfesijām un apvienotu visu tautu

aktīvos locekļus, bet šādam nodomam radās visādi šķēršļi.
Hernhūtes brāļu draudzei viņš lielā mērā uzspieda sava

personīgā reliģiskā rakstura īpatnības. Draudzē viņu arī

gandrīz tur par svētu.

2. Draudzes dibināšanas dienā pa sv. vakarēdiena laiku

viss pulks jutās kā apvienots sirsnīgā mīlestības savienībā

un paša Jēzus „mīļā tuvumā". Viņi mēdza teikt: „mēs

toreiz mācījāmies mīlēt". Un mīlestības jūtas vada visu

viņu dzīvi.

Sirsnība, vienkāršība un liela pašaizliedzība ir brāļu
draudzes īpatnējās pazīmes.

Brāļu dievkalpojumos, kā runās, tā dziesmās, izpaudās

sirsnīga jūsmīga svētbijība. īpaši tiek cildināta mīlestība

pret Jēzu, kā „Dieva jēriņu", viņa izlietās asinis un viņa
miesas vātis. No otras puses atkal uzsver cilvēka grēku

postu un necienīgumu. Brāļu draudzes lieto savas īpašas
dziesmu un liturģijas grāmatas. Kultā ir izcila vieta Cie-

šanu nedēļas svinībām. Sv. vakarēdienu izdala pa soliem.

Pirmos gadu desmitos ticības jūsmošana nonāca līdz

dažādiem pārspīlējumiem un dīvainībām, bet vēlāk tādas

lietas tika apkarotas. Stingra disciplina, cieša savstarpēja
uzraudzība un savstarpējas pamācības pienākums sakau-

sēja brāļu draudzes locekļus sirsnīgā sadraudzīgā kopībā.
Draudzes locekļi bij sadalīti piecās kārtās (koros) — atraitņi
un atraitnes, precētie ļaudis, jaunekļi, jaunavas, bērni —

kas noturēja savas īpašas sapulces un stāvēja atsevišķu
kopēju vadībā. Katrai kārtai bij pat savāds tērps. Visā

brāļu draudzes iekārtā bij liela loma negarīdzniekiem-pres-
biteriem (vecākiem). Visās svarīgās lietās izlūdzās padomu
no paša Jēzus un meta meslus, lai izzinātu viņa prātu.
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Jēzu uzskatīja par draudzes augstāko vadoni. Vācijā bij

nodibinātas, blakus Hernhūtei, arī citas brāļu nometnes.

Kopš 1764. g. draudžu lietas pārvaldīja ūnitātes vecāko

konference, jaunākā laikā ūnitātes direkcija ar ģenerālsinodi.
Draudžu locekļi bij 18. gs. amatnieki, pie kuriem turējās
daži muižnieki.

Brāļu draudze izplatījās arī Nīderlandē, Anglijā un

Amerikā. Viņas sūtņi pārstaigāja vēl citas zemes, pulcinā-
dami ticīgos īpašos pulciņos. Viņa sūtīja arī misionārus

pāgānu starpā — Rietumindijā, Oronlandē uc. Ar niecī-

giem materiāliem līdzekļiem, bet ar lielu čaklumu, dedzību

un nesavtību brāļi veica lielus darbus. Viņu misionāri

ieņem visgrūtākās misijas vietas.

Locekļu skaits ap 55.000, pa lielākai daļai sīkamatnieki

un tirdzniecības kalpotāji.

3. Metodisms.

Par metodistiem iesauca angļu teologus Džonu Vesleju

(Wesley 1703—1791), viņa brāli Čārlsu Vesleju (1707—

1788), Džordžu Vitfīldu (Whitefield 1714—1770) un viņu

biedrus, kas Oksfordā kopa savu dievbijību stingrā kārtībā,

pēc noteiktas „metodes". „Dzīdamies tapt svēti", viņi uz-

lika sev pašpārbaudīšanās, ieturēja dzīvē gandrīz vai askē-

tisku stingrību, bieži baudīja svēto vakarēdienu, apmeklēja
slimniekus un cietumniekus utt. Vēlāk praktiskā mācītāja
darbā Vesleji satikās ar Cincendorfu un citiem hernhūtie-

šiem. Džons nodzīvoja kādu laiku arī Hernhūtē.

Viņi bij paši piedzīvojuši atgriešanos un iesāka sludināt

ticības atmodu Anglijā un Amerikā. Vitfīlds turējis vairāk

nekā 18.000 sprediķus, Džons Veslejs runājis vairāk nekā

40.000 reizes. Čārlss bij atkal garīgs dzejnieks. Sprediķoja
vienkāršā tautas valodā, uzsverot evaņģēlija pamatdomas,
drastiski tēlojot pazudināto elles mokas un skubinot ne-

atlaidīgi uz tūlitēju atgriešanos. Panākumi bij lieli. Daudzi

atgriezās" turpat pa sprediķa laiku — ar elsām un kramp-

jiem. Anglikāņu baznīca drīz vien aizliedza turēt atmodas

sprediķus baznīcās. Tad sākās dievkalpojumi zem klajām
debesīm (1739. g.), bieži arī naktī, ar stipru mūziku, lai

pastiprinātu iespaidu. Dievkalpojuma dalībnieku skaits snie-

dzās līdz 60 un 80 tūkstošiem. Drīz vien metodisti sāka

celt arī sevišķas baznīcas.

Vitfīlds pēc paris gadiem nošķīrās no Veslejiem. Džons

Veslejs izrādījās arī par labu organizatoru. Katru draudzi
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sadalīja klasēs, apm. pa 12 personām katrā, ar savu va-

doni. Katram loceklim ir sava biedru karte, kas pēc ceturt-

daļgada atjaunojama. Klases vadoņa pienākums —

„katru savas klases locekli apmeklēt vienreiz nedēļā,
lai 1) vērotu, kā tas iet uz priekšu svētlaimībā, 2) dotu

padomu, brīdinātu, iepriecinātu un skubinātu, kā apstākļi
to prasa, 3) saņemtu to, ko locekļi vēlas dot mācītāju,
baznīcas un nabagu uzturēšanai." Katru nedēļu vadonis

arī nodod ziņojumus mācītājam un priekšniecībai.
Sākumā metodisti nedomāja izstāties no anglikāņu baz-

nīcas. Mācībā viņi arī no tiem neatšķiras. Bet viņiem ne-

bij biskapu, kas iesvētītu mācītājus, un tad to uzņēmās

Veslejs, būdams tikai presbiters. Arī citi apstākļi veicināja

nošķiršanos no anglikāņu baznīcas un tā metodisti orga-

nizēja savas draudzes Amerikā un Anglijā patstāvīgi. Viņu
lielākais vairums atrodas Ziemeļamerikā.

19. gs. metodisms pārnāca arī uz Europas cietzemi un

sevišķi pēdējos gadu desmitos rosīgi izplatījies dažādās

valstīs. Metodisti saskaldījušies dažādās nozarēs, kas at-

šķiras viena no otras ar locekļu rāsu, valodu, satversmi,
bet tomēr sanāk uz kopējām apspriedēm (konferencēm). Vis-

ievērojamākā un stiprākā metodistu nozare ir episkopālie

metodisti, kas pēc anglikāņu parauga ieveduši atkal biskapu
amatu.

Metodisti prasa no draudzes locekļiem apzinīgu atgrie-
šanos jeb atdzimšanu un pilnīgu svētošanu un bezgrēku
dzīvi. Lielu svaru liek uz sprediķiem, kas skubina uz at-

modu. Draudzes locekļi vēl tagad organizēti mazos pulci-

ņos un tiek turēti stingrā uzraudzībā.

Metodistu kopskaitu uzdod ap 30 milj.

4. Atmodas kustības. Kopu kristietība.

Anglijā un Amerikā vēlāk vairākkārt uzstājušies reli-

ģiskas atmodas sludinātāji un radījuši ar saviem dedzīgiem

sprediķiem spēcīgas plašas atmodas kustības. Amerikā at-

modinātie parasti pulcējas nometnēs zem klajām debesīm

(camp meetings) un notur sapulces teltīs un zaļu zaru

celtnēs. Šādas atmodas kustības notikušas dažādu ticības

šķiru aprindās.
Plašas atmodas kustības saviļņoja laiku pa laikam arī

citas zemes. Metodiski -pietistiski pulciņi nodibinājušies,
piem. Nīderlandē, Šveicē, Skandināvijā. Norvēģijā kā slu-

dinātājs uzstājās vienkāršs zemnieks Hanss Nīlsens Hauge
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(1771 —1824), un kaut gan valsts likumi vajāja viņu un

viņa piekritējus, tomēr haugiā:;i jeb lasītāji (Bībeles lasī-

tāji) stipri izplatījās pa visu zemi.

Ap 1820. g. sākās stipra atmodas kustība Somijā un

nākošos divos gadu desmitos stipri saviļņoja visas somu

tautas dzīvi. Viens no dedzīgākiem un iespaidīgākiem slu-

dinātājiem un vadoņiem bij zemnieks Paavo (Pauls) Ruot-

salainens (1777—1852).

Vācijā piētisma un metodisma garā darbojas t. s. sa-

draudžu kristietība jeb kopu kristietība (Gemeinschaftschri-
stentum). Tā pulcina atmodinātus baznīcas draudžu lo-

cekļus uz īpašām privātām svētceres sapulcēm, kur netik

vien notiek garīga dziedāšana, bībeles lasīšana, svētruna

un lūgšana, bet tie izdala paši savā starpā svētvakarēdienu,
uztur savas sludinātāju skolas, diākonisu mājas uti. Pret

parasto draudzes dzīves gaitu kopu kristieši izturas vienal-

dzīgi, pat ar nicināšanu, viņi neatzīst arī draudzes lūgšanu

formulas, lieto paši savu dziesmu grāmatu un uzskata „ne-

atmodinātos" jeb „neatdzimušos" mācītājus par nedzīviem

draudzes locekļiem. Ārējos sakarus ar baznīcas draudzēm

viņi tomēr parasti nepārtrauc. Bieži kopu aprindās sasto-

pamas domas, ka dzīvot pilnīgi bez grēka var jau šinī pa-

saulē, tādēļ svētās dzīves prasība ļoti tiek uzsvērta. Atzīst

arī Bībeles burta nemaldību.

Šādā garā darbojās kopas, kas kopš 1888. g. sanāca

ik gadus uz konferenci Gnadau'ā un vēlāk nodibināja arī

savu savienību. Tās attīsta rosīgu darbību arī svētdienas

skolās, glābšanas namos un jaunatnes savienībās, tāpat arī

sarkanā un baltā krusta organizācijās. Deviņdesmitos ga-

dos nodibinājās radikālais Blankenburgas virziens, kas iz-

turas naidīgi pret baznīcu un teoloģiju un izkopj ticības

jūsmošanu. Divdesmitā gadsimteņa sākumā notika jaunas
atmodas. 1907. g. ienāca no Kalifornijas caur Norvēģiju

Vācijā t. s. Vasarsvētku kustība ar „runāšanu mēlēs" pēc

apustuļu laikmeta parauga. „Mēļu runātāju" kongresā Oslo'ā

(Christiānijā) 1911. g. piedalījās ap 500 šīs kustības pār-

stāvju.

Sprediķošanu, ar nolūku ierosināt kada draudzē aktīvu

ticības dzīvi, sauc par evaņģelizāciju.



202

Jauni uzskati

§ 26. Racionālisms un individuālisms.

1. Racionālisms dažādās zemēs.

1. Renesanses laikmeta idejās meklējami pirmie dīgļi

jaunam pasaules uzskatam, kas raisījās vaļā no teoloģijas
aizbildnības un visās gara dzīves nozarēs meklēja patstā-

vīgas jaunas atziņas. Cilvēka pētošais prāts droši stājās

pretīm visdažādākām dabas un cilvēku dzīves empiriskām

parādībām un centās izprast tās viņu pašu iekšējā likumībā.

Reformācijas laikmets, veicinādams reliģisku individuā-

lismu un kritizēdams agrāko laiku mācības, parašas un aiz-

spriedumus, veicināja zinātniskās pētīšanas garu. Konfesio-

nālās ortodoksijas atmosfēra gan nebij labvēlīga šādiem

centieniem. Bet cilvēka prāta rosība nebij apturama. Tā

dzima jauna filozofija un dabas zinātne, jauna valsts un

sabiedrības zinātne. Ari ētikā meklēja jaunus ceļus, kaut arī

netika tālāk par stoiķu intelektuālo morālismu. — Salīdzinot

dažādas konfesijas un baznīcas stāvokli dažādās valstīs,
radās jauni uzskati par baznīcu un reliģiju. levērību pelna

angļu independenti (neatkarīgie), kas baznīcas satversmes

pamatos lika atsevišķu draudzi, kā cilvēku sabiedrību, kas

dibināta uz vienāda reliģiska pasaules uzskata, un tādēļ

sludināja katras draudzes neatkarību (kongregacionālisms).
Plašākas apvienības, no šī viedokļa skatoties, rodas tikai

tad, kad vienādi noskaņotas draudzes meklē ciešākus sa-

karus savā starpā un sūta savus dēlēgātus uz kopēju ap-

spriedi (sinodi).

Aiz dažādām konfesijām un ticības šķirām sāka meklēt

kādus kopējus vispārējus pamatus, kādu dabīgu reliģijas
kodolu. 16. gs. beigās un 17. gs. ar šo jautājumu plašāki

un sīkāki nodarbojušies daži franču un angļu pētnieki.
Eduards lords Herberts Cērberijs (Cherburv 1583—1684)
savos rakstos atzīst kā reliģijas kodolu 5 pamatmācības:

1) Eksistē kāda augstāka būtne, 2) mums pienākas to godāt,

3) Dieva godināšanas galvenā daļa ir tikumība un svēt-

bijība, 4) cilvēkam vienmēr riebies noziegums un bijusi

pārliecība, ka vajadzīgs izlīdzināt to ar nožēlu, 5) no Dieva

labsirdības un taisnības gaidāma alga un sods šinī un viņā
dzīvē.

Šīs patiesības viņš atvasina no cilvēka prāta atziņas un

līdz ar to no Dieva. Viss pārējais, kas atrodams dažādās

ticības šķirās, ir patvarīgi pielikumi, kas neiztur prāta kri-

tiku. Visskaidrāki reliģijas dabīgais kodols saskatāms Jē-

zus mācībā un pirmkristietibā.
Anglija 17. gs. dzimst arī citi brīvprātīgāki vēsturiski
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Franču

racionalisti

Racionālismu

Vācijā

kritiski noskaidroti uzskati par ticību: uzstājas pret baznīcas

nemaldību, pret valdošās ticības spaidiem, pret dažādiem

dogmatiskiem aizspriedumiem, atzīstot tomēr Dieva atklāsmi

un svēto rakstu autoritāti.

18. gs. arī uz "Europas cietzemes nostiprinājās gara

virziens, kas ticēja cilvēka prāta visspēcībai un ar tā pa-
līdzību centās atrisināt visas dzīves mīklas un nodibināt

„dabīgo atziņu" visās zinātnes nozares. Šo virzienu sauc

par racionālismu (no latīņu vārda ratio = prāts) un visu

laikmetu par apgaismības laikmetu.

2. Francijā, pretstatā pret katoļu baznīcu, racionālisms

dabūja radikālu nokrāsu. Apgaismības ideju nenogursto-
šais sludinātājs F. M. Arue dc Voltērs (Arouet dc Vol-

taire, j 1778), bij nesaudzīgs baznīcas un viņas dogmatu

pretinieks. „Ecrasez l'infame" (izdeldiet nelieti) — tāda

ir viņa prasība par baznīcu. Ticību uz Dievu viņš grib uz-

turēt spēkā, bet nevis tādēļ, ka pats ticētu Dievam, tikai

— lai varētu labāki savaldīt pūli. Viņš esot izteicies: „Ja
nebūtu Dieva, tad viņu vajadzētu izdomāt". — Citi franču

apgaismības rakstnieki gāja vēl tālāk nekā Voltērs un at-

zīst cilvēku tikai par mechaniski darbojušos mašinu. Franču

revolūcijas laikā radās iespēja visus šos radikālos uzskatus

izmēģināt dzīvē. Tur tad nonāca arī līdz tam, ka 1793. g.

7. novembrī atcēla kristiānismu un tanī vietā ieveda prāta
dievināšanu. Ap 2000 kristīgo baznīcu tika izlaupītas un

izdauzītas. Pēc pusgada gan atkal nolēma atzīt „Aug-
stākās Būtnes" eksistenci un nemirstību. Beidzot, 1796. g.

izsludināja reliģijas brīvību un valsti šķīra no baznīcas un

reliģijas. Tagad varēja atkal atjaunoties kristīgās draudzes

un katolicisms palika par Francijas iedzīvotāju vairākuma

ticību

Šveices galvenais apgaismības rakstnieks Ž. Ž. Ruso

(Rousseau, f 1778), sludinādams atgriešanos pie dabas,

apkaroja vienpusīgu prāta izlietošanu un uzsvēra ari jūtu
nozīmi. Ruso asi apkaroja Voltēru. No reliģijas viņš tomēr

grib atzīt tikai „dabīgo kodolu", kas te reducēts uz 3

pamatidejām: dievības eksistence, sirdsapziņas vadīta tiku-

mība un nemirstība jeb gara dzīves neatkarība no miesas

likteņa. Reliģijas būtību viņš meklē ne prāta darbībā, bet

„iekšējā izjūtā par sakariem, kādi Dievam ir ar mani".

3. Vācijas racionālismā nodalījās dažādi virzieni. At-

sevišķi rakstnieki gan nonāca līdz pilnīgai Dieva atklāsmes

noliegšanai (naturālisti). Bet citādi tomēr vācu inteliģence

paturēja lielākā vai mazākā mērā ticību Bībeles autoritātei,
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Šleiermachers
maca atzīt reli

ģijas īpatnību

saskaņojot to ar prāta atziņu. Mērenākais virziens domāja,
ka visa kristīgā ticība, kā tā vēsturiski attīstījusies, nerunā

pretīm veselam cilvēka prātam (supranaturālisti). Radikā-

lākie turējās pie dabīgās reliģijas trijām pamatatziņām, kā

pie vienīgā patiesa kristīgās ticības kodola, bet visu pārējo

uzskatīja par blakus lietām un sāka kritizēt Bībeles brī-

numus un baznīcas dogmatus. Abiem virzieniem bij ko-

pīgs tas, ka atkāpās no simboliskām grāmatām un uzsvēra

vienīgi Bībeles autoritāti, pie tam ticības mācības vietā

piegriezās sevišķi tikumības jautājumiem. — Racionālisms

tādā veidā pastāvēja Vācijas baznīcā vēl 19. gs. pirmos

gadu desmitos.

Arī praktiskā baznīcas dzīvē bij jūtams racionālisma ie-

spaids. Luteriskā ortodoksija bij visvairs ievērojusi tikai

ārējo baznīciskumu un uzsvērusi „skaidras mācības" sludinā-

šanu baznīcā un skolā; iecienīti bij katķisma sprediķi. Ta-

gad racionālisti jūsmīgi apcerēja Dieva gādību dabā un

cilvēku dzīvē un sludināja no kanceles tikumiskas mācības,

pat derīgas pamācības praktiskā dzīvē (jaunus paņēmienus

laukkopībā un dārzkopībā, baku potēšanu, zibens novedēju
un ugunsapdrošināšanu). Sprediķu valodu centās padarīt
vienkāršāku un saprotamāku. Izdeva jaunas dziesmu grā-

matas, kurās vecas dziesmas izlabotas netik vien valodas,
bet arī satura ziņā; daudzas dziesmas pat pavisam atme-

stas un viņu vietā liktas jaunas ar stipru ētisku nokrāsu, bet

pavisam niecīgu dzejisku vērtību.

Augstākās aprindās, kur bij liels franču iespaids, ieviesās

arī vienaldzība un pat pavirša zobgalība pret ticību. Vispār
tomēr pret kristīgu ticību izturējās ar cienību. Skolās pie-
lika lielas pūles, lai bērnus ievadītu ticības un tikumības

mācībā, zināms tā laika garā un izpratnē.

Apgaismības laikā notika dedzīga cīņa pret agrāko laiku

aizspriedumiem un māņiem: raganu prāvām, velna un Jaunu

garu ticību utt.

2. Šleiermachers — jaunas teoloģijas

dibinātājs.

Filozofijā racionālisma pamatu saārdīja Kants, rakst-

niecībā to izskauda ideālisms un romantisms. Teoloģijā nāca

ar jaunām atziņām vācu jaunākās teoloģijas pamatu licējs
Frīdrichs Šleiermachers (1768—1834). Viņš bij reformēto

mācītāja dēls un tika audzināts brāļu draudzes paidagoģijā
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Dēnomināciju

"dažādība"

Nīskijā un teoloģiskā seminārā Barbijā, bet tad aizgāja no

brāļu draudzes un studēja Hallē filozofiju un teoloģiju.
Vēlāk viņš darbojās kā mācītājs un teoloģijas profesors,

kopš 1807. g. bez pārtraukuma Berlinē.

Pazīstams kļuva Šleiermachers ar savām ~Rūnām par

reliģiju, izglītotiem viņas nicinātāju starpā" 1799. Viņš

kritizēja apgaismības laika uzskatus par reliģiju, noraidīja

domas, ka tā būtu metafizika vai morāle, un uzsvēra, ka

tai pieder „pašai savs iecirknis cilvēka gara dzīvē" (eine

eigene Provinz im Gemūt). Viņas būtība nav ne domā-

šana, ne darbība, bet uzskate un jūtas — universuma uz-

skate. Vēlāk savā galvenā darbā „Kristigā ticība pēc evaņ-

ģēliskas baznīcas principiem" 1821/22. Šleiermachers iz-

teic kristigam teismam tuvāku reliģijas izpratni: Svētbijība

nav ne zināšana, ne darbība, bet īpatnēja veida jūtas jeb
tieša pārliecība; proti: mēs apzināmies savu pilnīgu atka-

rību no Dieva. Izejot no šīs īpatnējās jūtu veidā uztvertas

apziņas, viņš iztirzā kristīgo Dieva un pestīšanas atziņu.
Šleiermachers darbojies arī atsevišķās teoloģijas nozarēs un

bij pazīstams kā krietns sprediķotājs. Viņš dzīvi piedalījies
arī visos praktiskos baznīcas dzīves jautājumos, kas toreiz

saviļņoja Vāciju (ūnija, liturģijas reforma). Bet viņa gal-
venais nopelns ir un paliek tas, ka viņš atraisīja ticību

no dažādu blakus strāvu iespaida un uzsvēra viņas īpat-
nību un patstāvīgu svaru cilvēka dzīvē. Uz šīs atziņas
dibinās visa jaunākā teoloģija, papildinādama un tuvāki iz-

veidodama Šleiermachera uzskatus.

3. Reliģiskais individuālisms 19. un 20. gs.

1. Napoleona karu smagie piedzīvojumi ierosināja dzi-

ļākus reliģiskus pārdzīvojumus. Līdz ar politisko restau-

rāciju 19. gs. otrā gadu desmitā nāca godā arī agrākās
baznīcas varas. Radās jauna konfesionāla ortodoksija, kas

sprauda par savu mērķi atjaunot agrāko stāvokli, kāds bij

valdījis priekš apgaismības laikmeta. Līdzīgi konfesionāli

restaurācijas centieni vērojami ari pec pasaules kara.

Tomēr reliģiskā individualizācija bij tiktāļ gājusi uz

priekšu, ka šādi centieni nebij vairs iespējami. Arī viskon-

servatīvākais ortodoksais teologs tomēr neatkārto vairs bur-

tiski 17. gs. konfesionālās ortodoksijas tradicijas. Un bla-

kus konfesionālismam turpina pastāvēt vēl arī agrāko vir-

zienu — pietisma un racionālisma atzarojumi ar dažādām

nokrāsām.
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Vulgārais racionālisms tomēr pilnīgi zaudējis nozīmi baz-

nīca un teoloģijā. Atsevišķas draudzes un mācītāji, kas

turējās pie apgaismības laika dabīgās reliģijas, izstājušies

no baznīcas un nodibinājuši savas īpašas „brīvas reliģiskas
draudzes". No kristietības tanīs nav palicis gandrīz itin

nekas. Vācijā, Francijā un tāpat arī citur pastāv īpašas
brīvo reliģisko draudžu savienības, kas uztur sakarus ari ar

radikāliem brīvdomātājiem, kam nav nekādas reliģiskas in-

tereses. Šo draudžu locekļu skaits sniedzas tikai dažos

desmitos tūkstošos.

Pietisms 19. gs. pastāv kā atsevišķa strāva daudzās

draudzēs; viņa attiecības pret baznīcu dažās vietās drau-

dzīgākas, citur asākas, bet ārējos sakarus ar baznīcu tas

parasti nav pārtraucis. Salīdz. § 25, p. 4.

Vispār 19. un 20. gs. uzrāda lielu dažādību reliģiskās
dzīves parādībās. Blakus agrākām lielajām konfesijām pa-

stāv daudz jaunu denomināciju (ticības šķiru), no kurām

dažas skaita ziņā sniedzas iekšā desmitos miljonos (meto-

disti, baptisti) un zaudējušas pa daļai jau sektu raksturu.

Vienpusīga konfesionālo principu uzsvēršana bijusi par

šķelšanās iemeslu daudzās zemju baznīcās. Vācijā jau 19. gs.

pirmā pusē nošķīrās par sevi stingrie luterieši un nodibi-

nāja sevišķas baznīcas, kas saucās par vecluteriešu brlv-

baznīcām. Līdzīgs, stingri konfesionāls virziens valda arī

Amerikas luteriešu draudžu lielākā daļā. — Nīderlandē

un Francijā atkal nodibinājušās blakus brīvprātīgākām baz-

nīcām, stingri konfesionālas baznīcas Kalvina tradicionālā

garā.

Anglikāņu baznīcā sadzīvo blakus vairāki virzieni. Aug-
stās baznīcas (High Church Party) virziens stingri uzsver

baznīcas episkopālās satversmes un konservatīvā rituālisma

nozīmi un noteikti norobežojas no citādi domājošiem, kas

nepieder pie valsts baznīcas (dissenters). Daļa no šī vir-

ziena piekritējiem saucas par anglo-katoļiem jeb katoļiem
un noteikti meklē ceļu atpakaļ uz katolicismu. Anglijā
katolicisms pēdējos gados visvairāk ieguvis pārnācējus
(konvertītus), no anglo - katoļu aprindām. Zemās baz-

nīcas virziens (Lo\v Church Partv) jeb evaņģēliskais vir-

ziens (Evangelical Partv) liek vislielāko svaru uz aktīvo

mīlestību, attīsta rosīgu mīlestības kopdarbību un uztur

sakarus arī ar citiem virzieniem un disenteriem. Plašās

baznīcas virziens (Broad Church Partv) ir mazāka grupa,
kas meklē izlīdzinošus sakarus ar moderno kultūru un

zinātni.

Vislielākā konfesionāla (denominacionala) dažādība valda

Ziemeļamerikas Savienotās Valstīs, kur atsevišķu dēnomi-
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Baznīcas šķir-
šana no valsts

Arējas misijas

sākumi

nāciju skaits sniedzas vairākos desmitos. Bet tur ari vispirms

pamodās tendences uz dēnomināciju apvienību. Sk. tāļāk
šīs nodaļas 29. §.

2. Vēl jo lielāka dažādība radusies, šķirot baznīcu no

valsts un atļaujot pilsoņiem pilnīgu sirds apziņas brīvību,
t. i. piederēt pēc brīvas izvēles pie vienas vai otras ticības

šķiras, bet arī palikt pilnīgi ārpus jeb kuras. Pavalstnieki

bez konfesijas sastāda modernās valstis lielāku vai mazāku

iedzīvotāju procentu. Bieži vien grūti to noteikt, ja nav

vairs par reliģijas piederību noteiktas statistikas. Tur, kur

baznīca šķirta no valsts, valsts attiecības pret baznīcu da-

žādās zemēs nav tomēr vienādas: vienā zemē to pabalsta
un aizsargā, otrā ietur labvēlīgu neutrālitāti, trešā vajā
un apkaro.

Viena daļa no bezkonfesijas pilsoņiem ir vienaldzīga

pret ticību, citi atkal naidīgi. Tiek vesta aģitācija par iz-

stāšanos no baznīcas, par ticības mācibas izslēgšanu no

skolu programmām utt. — Pretreliģiska propaganda visstip-
rāki attīstījusies Krievu Sociālistisko Padomju Republiku
Savienībā, kur tā tiek pabalstīta valsts līdzekļiem.

Šāds stāvoklis uzliek baznīcai un viņas locekļiem pie-
nākumu aizstāvēt kristietību brīvā pasaules uzskatu cīņā

un censties nodrošināt labvēlīgu valdības baznīcpolitiku.

§ 27. Arējā misija.

1. Arējās misijas jeb pāgānu misijas darbību jaunākos
laikos pirmie uzsāka katoļi. Jaunatklātās Spānijas un Por-

tugāles kolonijās 15. gs. beigās sāk darboties arī franciskāņu
un dominikāņu, mazākā mērā arī benediktiņu misionāri.

Bet christiānizēšanu veica ar varu un spaidiem. lekarotāju
izmantošanas politika lielā mērā traucēja christiānizēšanu,

un grūti bij pret to cīnīties atsevišķiem ideāliem darbinie-

kiem. 1537. g. bij jāizdod pat īpaša pāvesta bulla, kas

izskaidroja, ka indiāņi ir spējigi pieņemt kristīgu ticību

un tādēļ nav padarāmi par vergiem un izlaupāmi.
Ar lielu rosību iesāka misijas darbu arī jezuiti 16. gs.

vidū. Viņu darba vieta bij Indija, Japāna un Ķīna, kā arī

Amerika un Āfrika. Piemērojoties turienes iedzīvotāju īpat-
nībām un atļaujot tiem paturēt visādas pagāniskas parašas,

viņi ieguva lielus šķietamus panākumus. Bet vēlāk katoļu
baznīca bij spiesta atcelt pārāk tāļu aizgājušo akommodā-

cijas metodi, un tad paliekami panākumi izrādījās niecīgi.
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organizēta

mllfjafdaSa
un tas sekmes

Arī atbalstīšanas uz politiskam varam traucēja katoļu mi-

sijas sekmes.

Evaņģēliskās baznīcās vispirms atzina pāgānu misijas

pienākumus reformētie. Bet ne 16., ne 17. gs. neradās no-

pietni sekmīgi mēģinājumi realizēt šo pienākumu. Minams

būtu vienīgi angļu garīdznieks Džons Elliots (f 1690) ar

savu indiāņu misijas pasākumu. Luteriskā ortodoksija no-

teikti nostājās pret misiju. Pirmie sekmīgie pasākumi iz-

gāja no pietistu un brāļu draudzes aprindām (sk. augšā

§ 25).

2. Angļu kurpnieks, baptistu sprediķotājs Viljams Kē-

rijs (Carey) nodibināja 1792. g. pirmo misijas biedrību,
kas sāka kārtīgi pēc noteikta plāna izglītot misionārus un

izsūtīt tos darbā. 1795. g. nodibinājās „Vispārēja Londonas

Misijas Biedrība", kas vēlāk pārgāja kongregācionālistu ro-

kās. 1799. g. anglikāņu baznīcas aprindas nodibināja baz-

nīcas Misijas Biedrību".

1815. g. nodibinājās Bāzeles Misijas Biedrība, 1824.

Berlines Misijas Biedrība, 1836. Evaņģēliska Luteriska Mi-

sijas Biedrība (tagad sēdeklis Leipcigā) utt. Vēlāk dažā-

dās zemesbaznīcās un ticības šķirās nodibinājās savas mi-

sijas biedrības. Daudzās amerikāņu misijas biedrības 1921.

g. apvienojās vienā koporganizācijā: Foreign Missions Con-

ferenoe. Misijas biedrības vāca līdzekļus, dibināja misionāru

seminārus, kur sagatavoja tos speciāli misijas darbam vienā

jeb otrā pāgānu apvidū, izsūtīja misionārus, dibināja mi-

sijas stacijas, skolas utt. Plašākai rīcības saskaņošanai sa-

sauca ik pa 10 gadiem pasaules misijas kongresus, pēdē-

jais no tiem Edinburgā 1910. g. apvienoja ap 2000 de-

legātu.
1925. g. publicētie dati par 1922. g. min pavisam 380

evaņģēliskas misijas biedrības, kas izsūta misionārus (no
tām Ziemeļamerikas Savienotās Valstīs 139, Anglijā 58

un Vācijā 29), turklāt 66 palīgorganizācijas un 273 pa-

balstu vācējas un atbalstītājas organizācijas, un vēl 48

neatkarīgas misijas iestādes. Viņu kopienākums gadā
69.555.148 Amerikas dollaru =pāri par 361,6 miljoniem latu.

Šīs organizācijas uztur pāgānu zemēs 29.188 svešus

(ienācējus) misionārus 4598 misijas stacijās. ledzimto mi-

sionāru skaits 151.735, kristīto pāgānu 6.540.830, katē-

chumenu 1.680.116, kopā 8.342.378. Organizētu pāgānu-
kristiešu baznīcu skaits 36.246, bez tam vēl tiek apkal-
potas 50.513 citas vietas.

Pirmo misijas darbinieku starpa minams Viljams Kerijs
(f 1834), darbojies Indijā, Bengālijā. Skots Dāvīds Li-
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vingstons (Livingstone, f 1873) darbojies Āfrikā un pa-

zīstams kā Āfrikas vidienas pētnieks. Skotu inženiers Alek-

sandrs Mekejs (Mackay, f 1890) darbojies Ugandā, Vidus-

afrikā. Džeimzs Hadsens Teilors (Hudson Tavlor, t 1905)

darbojies Ķinā, Ernsts Fābers (f 1899) darbojies Ķinā un

Japānā. — Misionāru darbs ir ļoti grūts, jo tiem bieži vien

nākas darboties svešādos klimatiskos apstākļos. Pāgānu

mežonīgums rada ne vienu reizi vien tiešas dzīvības bries-

mas. Tā 1839. g. mira mocekļa nāvē Džons Viljams, „Dien-

vidusjūras apustulis".

Misijas propagandas un teorētiskas misijas rakstniecības

darbā lieli nopelni Berlines Misijas Biedrības direktoram

H. T. Vangemanam (f 1894), misijas inspektoram un mi-

sijas zinātnes profesoram G. Varnekam (f 1910) un vācu

mācītājam R. Grundemanam, kas pazīstams īpaši ar sa-

viem misijas atlantiem.

No latviešiem kā misionārs darbojies Fr. Stambergs
Āfrikā un tagad zviedru misijas biedrības kalpībā darbojas

Indijā Anna Irbe.

Liels palīgs misijas darba ir misionāru iekārtotas sko-

las un slimnīcas.

Dažādu pakāpju un tipu skolas, ko uztur misijas orga-

nizācijas, apmeklē pavisam 2.440.148 skolēnu, no tiem ele-

mentārskolnieki 2.165.842 (1.006.027 zēni un 570.511 mei-

tenes) 46.580 skolās. Par medicinālo apkopšanu dažādos

veidos (gan uzturot slimnīcas, gan atsevišķas gultas svešās

slimnīcās, gan apmeklējot mājās utt.) izdod gadā 1.767.764

dollarus, t. i. pāri par 9 milj. latu.

Misijas darbā arī radušies Bībeles un tās daļu tulko-

jumi vairāk nekā 400 valodās un vēl pastāvīgi nāk jauni

tulkojumi klāt. 1922. g. izdalīti pavisam 10.225.516 svēto

rakstu eksemplāri, to starpā 262.599 pilnas Bībeles, 521.405

Jaunās Derības un 9.332.743 sīkākas daļas.

Ārējā misija griežas pie visām nekristīgām tautām, ari

pie jūdiem un muhamedāņiem, bet pie pēdējiem panākumi
ir mazi. Muhamedāņi paši misionē zemāk stāvošu pāgānu

un kristiešu aprindās. Vislielākie panākumi gūti Indijā un

dažās Āfrikas tautās. Misijas biedrību centieni ir panākt
uz vietām pāgānu kristiešu pašdarbību savā draudžu darbā

un tāļākā misijā. Liels ir jau tagad iedzimto misionāru

un mācītāju skaits.

Lielā mērā traucē misijas darbu europiešu izmantošanas

politika un nelietīga mežoņu samaitāšana ar spirta dzērie-

niem savu veikala interešu dēļ. Šie „kristieši vārda pēc"
rāda visu kristietību ļaunā gaismā un modina pret viņu
riebumu pāgānu acīs.
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Katoliska misija 3. Katoļu baznīca piekopj savu misijas darbu patstā

vīgi visās pasaules daļās. Tā traucē bieži evaņģēlisko m

siju, jo neatzīst viņas atgriestos un kristītos par pilnties

giem kristiešiem un misionē ari viņu starpā. Katoļu m

sijas darbu veic nacionālas misijas biedrības un pārzi
1622. g. dibināta kongregācija ticības sludināšanai (Con

gregatio dc propaganda fide). 1923. g. katoļu baznīc

skaitīja ap 12 miljonu kristītu pāgānu un ap 1,5 miljon
katēchumenu. Tā uzturēja misijas darbā 21.000 skolu v

apm. 1,5 milj. skolēnu un līdz 3000 labdarības iestāžu.

§ 28. Iekšējā misija.

lekšējas misijas
principi un

sākumi

1. lekšējās misijas uzdevumus un principus izteic vāc

teologa J. H. Vicherna dedzīgā runa vācu baznīcu pā

stāvju sapulcē Vitenbergā (Wittenberger Kirchentag) 184

gadā.
*

...
Tā bij tā nelaime, ka līdz visjaunākam laikam

glābējas mīlestības darbība tika izplatīta tikai uz jaunatn
un nabagiem. Gan jau pienākas domāt vienpusīgi pa

viņiem, bet līdz ar to ir jāvērš visa baznīcas domu nopiet
nība uz pieaugušiem, uz ģimenēm, uz saimēm, visas publis
kas dzīves visām kārtām, uz nabagiem un bagātiem, v

zemiem un augstiem. Ir vajadzīga visu mūsu iekšējo stā

vokļu reformācija jeb vēl vairāk reģenerācija (atdzimšana
Baznīca ir aicināta virzīt savu darbību ar jauniem un a

jaunotiem ticības un mīlestības darbiem un atklājumiem
uz šo atdzimšanu. Neapstrīdams, visu acu priekšā atklā

stāv fakts, ka grēks un netaisnība, kā sērga, no visām pu
sēni satvēruši un saēduši tautas dzīvi un laužas uz āru

visdažādākos valsts, baznīcas un sabiedrības dzīves apstākļ

veidojumos. Baznīcas pienākums ir bruņotai ar Dieva spēk
un pilnvaru, celties uz cīņu pret šo masu samaitāšanu —

iekšējās misijas darbā... Kā viss Kristus atklājas dzīv

Dieva vārdā, tā viņam jātiek sludinātam arī Dieva darbos

un šo darbu visaugstākais, visskaidrākais un visvairāk baz

nīcai piemērotais veids ir glābēja mīlestība. lekšējā m

sija pieder pie dzīvas palīdzētājas kristietības būtības v

ir baznīcas dzīvības izpaudums. lekšējai misijai nevajag
ierobežoties ar darbību specifiskās baznīcas interesēs, vē

mazāk censties sašaurināt kristietības sirsnības un dziļum
rādīšanu un veicināt nošķiršanos; viņas uzdevums ir: ie

spiesties visā tautas dzīvē un svētot to ar mūžīgas dzīvība

varu, kas visvairāk ticībā ir realizējama. Un viņas dzinē
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jam spēkam jābūt šai ticībai, kas ir darbīga mīlestībā, jo
kur ir ticība, tur ir mīlestība no Dieva, un kur ir šī mīle-

stība, tur ir misija, arī iekšējā misija. Bez šīs misijas
mīlestība nav nekāda mīlestība, un bez šīs mīlestības ticība

nav nekāda ticība. *

lekšējās misijas filantropiskā nozare, ko Vicherns min

savā runā, ir tikpat veca, kā kristiānisms. Speciāla gādība

par jaunatnes audzināšanu kristīgā garā arī bij iesākta jau
katoļu laikos. Jaunā veidā to iesāka svētdienas skolās, ko

1780. g. nodibināja Anglijā un tad pārcēla arī uz Ameriku,
kur šinīs skolās jaunatne dabūja ticības mācību, ko kommu-

nālās skolās nepasniedza.

īpaši mīlestības darbi bij ierosināti priekš Vicherna arī

citās nozarēs. Kveikeru draudzes locekle Elisabete Frai

(Fry, f 1845) Anglijā bij nodibinājusi 1817. g. biedrību

cietumnieču labošanai un veltījusi visu dzīvi cietumniecēm,
kas pa simtiem bij saspiestas kopā valsts cietumos Ņu-

geitā (New-Gate) Londonas apkārtne. Viņa gādāja par
cietumnieču apģērbu, mācību un nodarbošanos, iepazīsti-
nāšanu ar Bībeli un tikumisku atdzimšanu. Liela audzi-

noša nozīme bij izredzei, ka cietumniece atkal var ko

strādāt un būt derīgs sabiedrības loceklis. Viņas pēdējie
vārdi bijuši: „Es neesmu nekas, man nav nekas, es esmu

nabaga, postā un bez palīdzības; es nekā nespēju, bet

mans Pestītājs spēj visu. Viņš ir mana gaisma, mana

dzīvība, manas mūžīgas godības cerība". Viņu iesauca

par cietumnieku eņģeli.
Amālija Zīvekinga (Sieveking, f 1859) Hamburgā ir

daudz darījusi, lai organizētu sieviešu darbu nabagu un

slimnieku kopšanā. Viņas pārliecība bij:
* „Viens uzdevums, man šķiet, ir visām sievietēm kopīgs,

lai tās būtu augstas jeb zemas kārtas — tas ir uzdevums,
uz ko skubina uz ticības pamatota pazemīga mīlestība,
kas ar savu maigo burvību darbojas kā starpiniece kaislību

saviļņotās un sabangotās pasaules asās pretībās, — kas

debesis novelk uz nabaga zemi."*

Pirmo diakonisu namu, kas jaunavas sagatavotu mīle-

stības kalpībai slimnīcā, nodibināja reformēto mācītājs Teo-

dors Flīdners (Fliedner, f 1864) Kaizersvertā pie Reinas.

Flīdnera nāves gadā pastāvēja jau 30 diakonisu iestādes

ar 1600 māsām, kas darbojās 400 vietās. Tagad Vācijā
pastāv 90 iestādes ar 36.000 māsām, kas darbojas dažādās

evaņģēliskās zemēs. Apm. puse darbojas slimnīcās, otra

puse draudžu kopšanas darbā. Kaizersvertas savienība, kas

apvieno lielāko daļu diakonisu iestāžu, uztur slimnīcas, ne-

spējnieku un bāreņu patversmes, audzināšanas iestādes,
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vichems un

viņa n"fmsrbaiB

mazu bērnu skolas, „siles", glābšanas mājas un Magdalēnu

patvērsmes. Elizabete Frai ierosināja Flīdneru nodibināt

„cietumu biedrību" un patversmi atlaistiem cietumniekiem.

Kurzeme nodibinātie diakonisu nami Jelgava un citur

atradās vācu aprindu rokās.

2. Pirmo glābšanas namu paklīdušiem zēniem nodibi-

nāja Johans Falks (f 1826) Veimarā. Plašākos apmēros

šo darbu ievadīja Johans Hinrichs Vicherns (1808 —1881).

Grūtos apstākļos dzīvodams, viņš bij ticis pie augstākās

teoloģiskās izglītības un bij iecelts par pirmās vācu svēt-

dienas skolas priekšnieku Hamburgā. Kad radās kāds lab-

vēlis, kas Hamburgas priekšpilsētā atvēlēja vecu zemnieku

māju ar dārzu, mežu un ganībām paklīdušu zēnu glābša-

nas iestādei, Vicherns 1833. g. ar savu māti un 3 gluži

mežonīgiem zēniem ievilkās šinī mājiņā, kas bij iesaukta

par „Skarbo mājuv (Das rauhe Haus).

46. zīm. J. H. Vicherns.

* Šinī mājā Kristus vārdi un mīlestība valda... Ar šo

garu un ar tiklab laipno, kā nopietno, glābšanu sološo

mīlestību, iestāde grib tūlīt nākt pretim katram atseviš-

ķam bērnam, un kā gan viņa spētu darīt to vēl spēcīgāki,
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nekā ar vārdiem, kas dara priecīgu un brivu: „Mans bērns,
tev viss ir piedots. Apskaties, kādā mājā tu esi uzņemts!
Te nav nekādu mūru, nav grāvju, nav aizšaujamo, — tikai

ar vienu smagu važu mēs tevi še saistām, vai tu gribi,
vai nē; pamēģini to saraut, ja tu vari. Šo važu sauc par

mīlestību, un viņas mērs ir pacietība. To mēs dodam tev,

un ko mēs prasām, tas ir tas pats, pie kā mēs gribam
tev palīdzēt tikt, proti, ka tu grozi savu sirds prātu un

turpmāk rādi pateicīgu mīlestību Dievam un cilvēkiem!"

Par šādas mīlestības garu jādod liecība visam mūsu glāb-
šanas ciemam, ar ko bērns sastapsies, tā ka gribot negri-
bot viņā jāmostas apziņai: še es esmu jaunā pasaulē, ko

es esmu nojaudis, bet līdz šim neesmu atradis. *

„Skarbā nama" iekārtā Vicherns centās atdarināt ģi-

menes dzīves principu. Viņš saka kādā runā: ~Ģimene ir

dabiskais tikumiskais aploks, kur jādēsta labais cilvēka sirds-

prātā, kur tas jākopj un jāsargā." Bērniem, kam pašu ģi-

mene trūkst, vai kam tā pagrimusi izvirtībā, Vicherns rada

jaunu ģimeni Skarbā namā. Pa lielākai daļai ar iestādes

audzēkņu palīdzību viņš ceļa plašajā dārzā izklaidus ne-

lielas mājiņas, kurās tad tika ievietota viena saime: div-

padsmit zēnu ar savu „priekšnieku" un ~tēvu" priekšgalā.
Vichernu darbā atbalstīja ari viņa dzīves biedre.

Vicherna dienas grāmata atrodams, starp citu, šads

piemērs:
* Šodien tika uzņemts Pauls. Gotfrīds un Matīss veda

viņu lūgšanas zālē, Kārlis un Jēkabs nesa pienu un maizi.

Es runāju dažus vārdus par teikumu: „kas šādu bērnu

uzņem manā vārdā, tas uzņem mani". Tad es sacīju,
ka esmu Paulam jautājis, vai viņam ir kāda vēlēšanās,
kuru es varētu izpildīt, un viņš atbildēja, ka esot izslāpis.

Viņš dabūja pienu un maizi, kurus saņēmis, ēda un dzēra,
kamēr mēs par viņu lūdzām Dievu un uzsākām kādu

dziesmu. Tad es viņu noskūpstīju un aizvedu to pie savas

sievas un savas mātes un palīgiem, kuri viņam sniedza

roku. Zēns tikko varēja savaldīties; viņam izlikās, ka tas

atrastos pavisam citā pasaulē. Un tiešām viņš arī bija
citā. *

Bērni strādāja lauka un dārza, mācījās kadu amatu un

dabūja āri elementārmācības.

Pie bērnu glābšanas iestādes Vicherns nodibināja arī

~brāļu namu", iestādi, kas sagatavotu jaunekļus diakona

amatam un dažādiem kristīgās mīlestības darbiem. Brāļi

dabūja apmēram tautskolotāja izglītību un galvenā kārtā

vingrinājās praktiskā darbā bērnu vadībā un skološanā,
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Bētēle

sadalīti pa atsevišķam bērnu kopdzīvēm (konviktiem). Vē-

lāk Vicherns pieņēma vairākus palīgus ar augstāku izglītību.
Vicherna laika „Skarba nama" dabūjuši audzināšanu ap

1500 bērnu un ap 500 brāļu.
Ar savu runu Vitenbergas baznīcas sapulcē Vicherns

ierosināja „lekšējas misijas centrālas padomes" dibināšanu

Vācijā un vācu iekšējas misijas kongresu sanākšanu (ik pa
2 gadi).

Pēc Vicherna brāļu nama parauga nodibināti vēl vai-

rāki citi. Tagad pastāv Vācijā 18 brāļu namu ar vairāk

nekā 3000 diakoniem. Ar šīm iestādēm savienoti audzinā-

šanas nami, slimnīcas un vājprātīgo patversmes, kurās brāļi
var vingrināties savā slimnieku un jaunatnes kopšanas darbā.

Rīga pec Skarba nama parauga nodibināta Pleskodales

labošanas iestāde.

3. lekšējās misijas laukā vēl lieli nopelni vācu mācī-

tājam Fridricham fon Bodelšvingam (1831 —1910), kas tika

iecelts 1872. g. par pirmās epileptiķu patversmes „Eben
Ecer" vadītāju Bīlefeldā. No vienas mājas te viņa darba

laikā izaugušas 350 ēkas, kas var uzņemt gandrīz 2000

slimnieku. Visām ēkām ir bībeliski nosaukumi. Par Nāca-

reti sauc diakonu sagatavošanas iestādi ar 400 brāļiem
un par Sareptu — diakonisu namu ar 1100 māsām, kas

visi palīdz slimnieku kopšanas darbā. Visas iestādes kopā

nes Bētēles vārdu un aizņem 9000 morgenu zemes (ap
2300 hektāru), ko apdzīvo 7000 cilvēku. Bodelšvings nodi-

binājis arī lielu strādnieku koloniju un „strādnieku dzīvokļu

sabiedrību", gādājis darbu bezdarbniekiem un ierīkojis ko-

loniju bezpajumtniekiem. Viņš nekad neapnika lūgt mī-

lestības dāvanas savu iestāžu labā un jaunas grūtības pa-

mudināja viņu arvien tik uz lielāku rosību.

No Bodelšvinga biogrāfijas, ko uzrakstījis viņa dēls:
* Ziemsvētki gāja visam pāri... Dažās slimnieku nomet»

nēs svinības bij notikušas jau iepriekšējā dienā, lai viena

māja varētu kopā ar otru priecāties pie mīlestības strau-

mes, kas Ziemassvētkos no ārienes ieplūda draudzē, kopā
varētu pārdzīvot slimnieku uzvedumus un deklamācijas, kas

ar tik daudz pūlēm un priekiem bij iestudētas, un slavētu

Dieva labsirdību. Mēs nekad neaizmirsīsim, ar kādu bēr-

nišķīgumu, sirsnību un svētceri tad Bodelšvings metās ce-

ļos silītes priekšā, te kopā ar bērnu patversmes bērniem,
te ar Patmas vājprātīgiem, te ar Eben-Eceras visai vājiem,
te ar Morijas garā vājiem un rādīja un izskaidroja viņiem
visas atsevišķas figūras, ievilkdams mūs visus, slimos un

veselos, svētlaimīgā noslēpumā :,,Dievs ir atklāts miesā..."
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Dažādi iekšējās
misijas veidi

Zināms, ne vienmēr izdevās tūlīt piedabūt katru ķerties

labprātīgi un priecīgi pie darba. Bij radusies pirmā mazā

zemkopības nometne Hebrona, bet ceļš, kas no Hebrūnas

gāja uz iestādes centru apmēram kādu ceturtdaļstundu, bij
sākumā neiztaisīts un ziemā gandrīz neizbrienams. Kādu

dienu abi epileptiķi, kam bij jānes maize no ceptuves, at-

teicās tādēļ no šīs kalpības. Bodelšvings bij par to dzir-

dējis. Viņš pagādāja sev grozu, lika tur iekraut maizes

klaipus, kas bij nolemti Hebronai, paņēma to uz muguras,

aiznesa pa dubļiem un negaisu uz Hebronu un lielā jautrībā
izkrāva savu maizi noteiktā vietā. Ar to uz visiem laikiem

pretošanās bij lauzta un uzdevums atnest maizi bij tapis

par goda amatu. *

Kurzemē mācītājs Ludvigs Katerfelds ierosināja Kurze-

mes mācītāju sinodi nodibināt Bētēlei līdzīgu iestādi ar

nosaukumu Tabors 1887. g. (pie Jelgavas).

4. lekšējās misijas darbība attīstījusies pēdējos gados
tik plašos apmēros, ka visus darbības veidus minēt būtu

grūti. Kā sevišķi svarīgas būtu jāmin šādas iestādes un

organizācijas:

1. Bērnu apgādniecība: siles (bērniem līdz 3 gadiem),
mazu bērnu pieskatīšanas iestādes (līdz 6 gadiem), bērnu

patversmes (bērniem skolas gados, kuru mātes iet dienās

pie darba), bāreņu patversmes, glābšanas nami.

2. Jaunatnes apgādniecība: jaunekļu biedrības, jaunavu

biedrības, mācekļu patversmes, kristīgas jaunu ļaužu bie-

drības, jaunu meiteņu draugu biedrības, Bībeles pulciņi,

mājturības skolas.

Visā pasaulē plaši pazīstamas ir Jaunu Vīriešu Kristīgā
Savienība (V. M. C. A. = Young Men's Christian Associa-

tion) un Jaunu Sieviešu Kristīgā Savienība (V. W. C. A. =

Young Women's Christian Association) un Pasaules Kri-

stīgā Studentu Savienība, kas iesākušas savu darbību Ame-

rikā.

3. Cīņa pret reliģisko postu sadalās: gādībā par ceļi-
niekiem un ceļotājiem -strādniekiem — patversmes, strād-

nieku kolonijas, jūrnieku misija, izceļotāju misija, dzelz-

ceļa staciju misija; gādībā par iedzīvotāju masām
— misija

pilsētu zemākās šķirās. Tāļāk jāmin kristīgu rakstu un

laikrakstu izdošana un izplatīšana un dažāda veida jaunat-
nes un pieaugušo organizācijas ar kristīgu raksturu. Dzer-

šanu un netiklību apkaro zilā un baltā krusta organizācijas.
4. Cīņa pret miesas postu: slimo, nespējnieku, neva-

rīgo un veco apgādniecība — dažādas patversmes krop-

liem, epileptiķiem, idiotiem, vājprātīgiem, nespējniekiem utt.
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jautājums

Visu šo darbību uztur privātas organizācijas ar lab-

prātīgiem ziedojumiem, kuru sanāk vienā pašā Vācijā pāri

par 100 miljoniem marku = 125 miljoniem latu.

Daļu no šiem pienākumiem pēdējā laikā uzņemas valsts,

bet viņas pasākumos bieži trūkst svarīgā reliģiski ētiskā

iedarbība, kas raksturo iekšējo misiju.

5. Liels uzdevums baznīcai bij sociālā jautājuma ap-
skatīšana un atrisināšana kristīgā garā. Bet viņa nav to

līdz šim vēl veikusi. Trejādā veidā viņa tomēr mēģinājusi
tam tuvoties.

1) Dibināja kristīgas strādnieku biedrības (Vācijā evaņ-

ģēliska strādnieku biedrība dibināta 1882. g., ilggadējs
priekšnieks mācītājs Ludvigs Vēbers, ap 100.000 locekļu),
kas sprauda sev par mērķi ne tik vien savstarpēju palī-
dzību, bet arī darba attiecību nokārtošanu kristīgā garā un

savu locekļu ticības un tikumības dzīves veicināšanu.

2) Noturēja apspriedes un dibināja biedrības, kas iz-

tirzātu sociālas problēmas evaņģēliskā kristīgā garā un mo-

dinātu sociālā pienākuma apziņu. Tā 1890. g. vācu teo-

logi — galma mācītājs Ādolfs Stokers (Stocker, f 1909)
un Fridrichs Naumans (f 1919) sāka aicināt kopā intere-

sentus Evaņģēliskā Sociālā Kongresā. Vēlāk Stokers nodi-

bināja Brīvu Baznīcisku Sociālu Konferenci. Plašākos ap-

mēros šāda kustība vērojama Anglijā, kur apvienojušies

ap kristīgiem sociāliem jautājumiem visas konfesijas, izņemot
katoļus. Konferencē 1924. g. Bērmingemā piedalījās gan-
drīz 1500 dēlēgātu. Visa šī kustība pazīstama ar saīsinātu

vārdu Copec (Conference on Christian Politics Economies

and Citizenships). Lielu vērību piegrieza saimnieciskiem

un sociāliem jautājumiem arī Stokholmas konferencē 1925.

g. (sk. tāļāk).

3) Mēģināja dibināt arī politiskas partijas ar kristīgu
sociālu raksturu, Stokers dibināja kristīgu sociālu partiju.
1880. g., Naumans nacionālu sociālu (1896—1903). Izdara

arī mēģinājumus iespaidot sociālismu kristīgā garā, kā piem.
Šveices reliģiski sociālā kustība ar teologiem Hermani Ku-

teru un Leonhardu Ragacu priekšgalā. Līdzīgi virzieni pa-

stāv Vācijā un Nīderlandē.
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nības

§ 29. Apvienošanās centieni.

1. Baznīcu un konfesijas vienības doma agrāk daž-

kārt cilāta, bet dabūjusi reālāku veidu tikai 20. gs.

Sākumā sastapās dažādu zemju un ticības šķiru pār-
stāvji apspriedēs par praktisko darbību, vienā noteiktā no-

zarē, piem.: ārējas misijas konferencēs (pēdējā Edinburgā
1910. g.), kristīgo studentu savienības konferencēs, jaunu
vīriešu kristīgās savienības konferencēs (pēdējās Kopenhā-

genā 1922. g. un Helsinkos 1926. g.). Bet notika arī da-

žādu konfesiju apvienība vienas zemes robežās, vienas kon-

fesijas baznīcu apvienība pāri valšķu robežām un beidzot

interkonfesionālas apvienības visas pasaules mērogā.
Prūsijā jau 1817. g. apvienoja luteriskas un reformētas

draudzes Prūsijas uniētā zemes baznīcā. Bet visas vācu

valstiņas nesekoja šim paraugam.

Tāļāku apvienību Vācijas dažādo zemju baznīcu un

konfesionālo sēparātbaznīcu starpā centās panākt „Vācu
evaņģēliskā baznīcas konference" (Deutsch-Evangelische Kir-

chenkonferenz) jeb Eizenachas konference; kurā piedalī-

jās atsevišķo baznīcu dēlēgāti. Taču apvienoties izdevās

tikai atsevišķiem konkrētiem kopdarbiem, piem. Lutera bl-

beles revidēta teksta izdošanai. 1903. g. konference izvē-

lēja gan sev pastāvīgu komisiju (Deutsch-Evangelischer

Kirchenausschuss). Uz ciešāku kopdarbību apvienojās vie-

nīgi vācu luterieši „Vispārējā luteriskā konferencē" 1849.

g. Tikai pēc pasaules kara, 1922. g., visas Vācijas evaņģē-
liskās zemes baznīcas (skaitā 28) noslēdza „Vācu evaņ-

ģēlisko baznīcu savienību", atstājot katrai baznīcai par sevi

pilnīgu patstāvību apliecībā, satversmē un pārvaldē. Sa-

vienībai ir savas dēlēgātu sapulces (Kirchentag), kas sanāk

ik pēc 3 gadiem, un valde ar padomi. Savienībā blakus

dažādām zemes baznīcām uzņemta arī vācu brāļu draudze.

Ziemeļamerikas Savienoto Valšķu atsevišķas konfesijas

apvienojās 1908. g. savā „Kristus baznīcu federālā pa-

domē" (Federal Council of the Churches of Christ m Ame-

rica). Sākumā padomei bij 31 loceklis, 1922. g. pievie-

nojās arī Amerikas luteriešu nacionālā apvienība.
Reformēto baznīcu pasaules savienība nodibinājās 1921.

g. Pitsburgā noturētā konferencē. Luteriešu pasaules kon-

vents sanāca pirmo reizi kopā Eizenachā 1923. g. Te pie-

dalījās arī Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas biskaps.

2. Interkonfesionālas pasaules savienības ir trīs, kurās

visās piedalās arī Latvijas evanģ. luteriskā baznīca. 1914.

g. nodibināja „Vispasaules Miera Savienību" (The World
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Alliance for Promoting International Friendship through
the Churches jeb Weltbund fūr Internationale Freundschafts-

arbeit der Kirchen), kuras darba komisija notur savas sē-

des katru gadu un retāki atkal plašākā internacionālā ko-

miteja: piektā sēde 1922. g. notika Kopenhāgenā, sestā

1925. Stokholmā, piedaloties 27 zemju delegātiem.
1925. g. sanāca Stokholmā uz Zviedrijas archibiskapa

Natana Soderbloma ierosinājumu saaicinātā pasaules kon-

ference par dzīvi un darbu (on Life and Work), kas apvie-

noja visas pasaules evaņģēliskās baznīcas un arī austrumu

pareizticīgo baznīcu. Divpadsmit dienās (19. —30. augu-

stam) te tika apspriesti dažādi saimnieciski, sociāli, mo-

rāliski un paidagoģiski jautājumi no kristīgās ticības vie-

dokļa. Dalībnieku skaits bij 610 personas no 37 dažādām

tautām, 357 garīdznieku un 253 negarīdznieku. No da-

žādu baznīcu vadoņiem piedalījās 2 patriarchi, 5 metro-

polīti, 49 biskapi un 47 citi. Konference ievēlēja darba tur-

pināšanai īpašu komisiju ar 67 personām no dažādām

zemēm.

1927. g. 3. augustā sanāca Lozannā (Šveicē) pēc ilgas

sagatavošanās, trīs nedēļas pasaules konference par ticību

un satversmi (on Faith and Order), kas centās panākt sa-

prašanos un kopdarbību kristīgo baznīcu starpā ticības

un baznīcas iekārtas ziņā.

Piedalījās ap 500 dēlēgātu no kādām 100 denominācijām

un 50 valstīm. Te bij reprezentēta anglikāņu baznīca, au-

strumu pareizticīgā baznīca, luterieši un reformētie. Lai arī

parādījās vēl diezgan daudz domu starpību svarīgos jau-

tājumos, 'tomēr kongresam liela nozīme kristiešu savstar-

pējā tuvināšanās darbā.

Šaurākas intereses saista anglikāņu episkopālo baznīcu

ar citām episkopālām baznīcām: austrumu pareizticīgo baz-

nīcu, veckatoļu baznīcām un zviedru baznīcu. Tās noslē-

gušas savā starpā sv. vakarēdiena kopību.

Katoļu baznīca vienīgā nepiedalās visās šinīs konferen-

cēs. Viņa atzīst tikai tādu apvienošanos ar citām konfesijām,
kad tās pievienojas viņai.

§ 30. Dažādas sektes.

1. Baptisti ("pagremdētāji").

1. Paši baptisti saucas par ticīgi kristīto kristiešu drau-

dzi. Viņi māca, ka tikai ticīgus, atgriezušos pieaugušus cii-
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vēkus drīkst kristīt; bērnu kristība viņiem liekās nevēr-

tīga. Viņi krista tādēļ savus jaunekļus un jaunavas, kad

tie jau sasnieguši vecumu, kad var paši izšķirties par savu

ticību un apliecināt to; bet pieaugušus citu draudžu lo-

cekļus, kas viņiem pievienojas, viņi krista otrreiz. Krista

pagremdējot un izlietojot pēc iespējas tekošu ūdeni. Draudžu

dzīvi pārvalda griba dzīvot pilnīgi pēc bībeles un būt

īstiem kristiešiem. Bībeli tulkojot, turas bieži pie burta.

Baptistu dievkalpojumi ir vienkārši, pēc pirmo kristīgo drau-

džu parauga; par mācītājiem pielaiž arī personas, kam

nav sevišķas teoloģiskas izglītības.
Baptistu draudžu sākums meklējams Anglijā 17. g. s.

Visvairāk izplatīts baptisms Ziemeļamerikā. Visā pasaulē
skaita ap 25 milj. baptistu.

Ticības mācības ziņā baptisti turas pie kalvinisma. Drau-

dzes ir katra par sevi patstāvīga, bet parasti apvienojas
savienībā un sūta savus dēlēgātus uz kopējām sinodēm.

Baptisti sašķēlušies dažādās nozarēs, bet 1905. tās visas

kopā nodibinājušas baptistu pasaules savienību.

levērojami baptistu darbinieki: Džons Benjens (Bunvan

f 1688), kas sacerējis alegorisko tēlojumu ~Svētceļnieka

gaita" (no šīs pasaules uz debesīm) un C. H. Spērdžens

(Spurgeon, f 1892) — visslavenākais angļu sprediķotājs.

Baptistu draudzes locekļi ir miljonārs Rokfellers (Rockefeller)
Amerikā un angļu politiķis Loids Džordžs (Llovd George).

2. Reformācijas laikā arī bija dažas draudzes, kas ne-

atzina bērnu kristību un bieži aizrāvās ar dažādiem pār-
spīlējumiem un murgiem (pasaules gala gaidām). Viņus
sauca par anabaptistiem (atkalkristītājiem) un bārgi vajāja.
Atliekas no anabaptistiem Holandē atteicās no murgiem
un apvienojās mennonitu draudzēs, kas pastāv vēl tagad

Holandē, Krievijā, Ziemeļamerikā un citur. Viņi krista pie-

augušus, ietur stingru draudzes disciplinu un atteicas no

valsts amatiem, kara klausības un zvērasta.

Mennonitu skaits pavisam ap 250.000.

2. Kveikeri.

Kveikeri („trīcētāji") dabūjuši šo vārdu kā palamu, tā-

dēļ, ka draudzes sākumā Anglijā, 17. g. s. viņi uzstājās
reliģiskā sajūsmā ar trīcošiem locekļiem. Paši viņi saucas

par „draugiem". Draudzes dibinātājs Džordžs Fokss (Fox

1624—1691) bij vienkāršs kurpnieks, kas parādību skubināts
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Adventisti

tapa par apkārtceļotāju sludinātāju un daudz dabūja ciest

savas pārliecības dēļ. Viņš neatzina nekādas ārējas for-

mas, uzrunāja visus ar „tu" un ari ķēniņa priekšā neno-

ņēma cepuri. Kad pagāja tuva pasaules gala gaidu iero-

sinātie jusmošanas gadi, Viljams Penns (f 1718) nodibi-

nāja kveikeru draudžu galīgo satversmi savā Amerikas ko-

lonijā Pensilvānijā.

Kveikeri atzīst katrā cilvēkā īpašu Dieva spēka dar-

bību, „iekšējo gaismu" — sirdsapziņu. Jēzus Kristus gars

atdzīvina šo dievišķo spēku, kuram sekojot cilvēks iegūst
laimi. Par ticības mācību kveikeri neinteresējas, bet visu

svaru liek uz tikumisko dzīvi. Sakramentus viņi izskaidro

garīgi. Draudzes locekļi visi vienlīdzīgi, nekādu pastāvīgu
amatu nav. Klusu ciešot draudze sanāk uz dievkalpojumu
un gaida, vai kādu no sanākušiem gars neskubinās noturēt

runu jeb lūgšanu. Tikai pēdējā laikā amerikāņu draudzes

ievēlē sev mācītājus.

Kveikeri neatzīst karu un zvērestu, izvairās no jokiem

un jautrības, valkā pat īpašu vienkāršu uzvalku. Jau no

sāktā gala viņi uzstājās pret verdzību un vergu tirdznie-

cību. Pasaules kara laikā viņi, neievērodami nekādas na-

cionālas un konfesionālas robežas, attīstīja rosīgu labda-

rību dažādās zemēs.

3. Adventisti un citi pasaules gala gaidītāji.

1. Adventisti dabūjuši savu vārdu no latiņu vārda ad-

ventus =3 atnākšana, jo viņi sludina drīzu Kristus atnāk-

šanu uz pastaru tiesu. Vairākkārt adventistu sludinātāji

mēģinājuši pat noteikt šīs atnākšanas dātumu un agrāko

aprēķinu nepiepildīšanās nebūt netraucēja sastādīt jaunus
pareģojumus.

Gatavodamās uz stāšanos pastaras tiesas priekšā, ad-

ventistu draudze prasa no saviem locekļiem stingru bībeles

prasību ievērošanu. Visplašākā un stiprākā adventistu no-

zare saucās par septītās dienas adventistiem, jo viņi uz-

skata par vissvarīgāko Bībeles prasību — sabata svētīšanu

un māca, "ka tikai šīs īstās svētās dienas svētītāji varēs

pastarā tiesā pastāvēt. Tādēļ viņus sauc arī par sabati-

stiem. Viņi prasa arī barības un veselības reformu un

atturās no reibinošiem dzērieniem, tabakas, cūkgaļas, pat

gaļas vispār. Viņi maksā draudzei desmito tiesu un ir ļoti

rosīgi ziedojumu vākšanā draudzes nolūkiem.
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Irvinģieši
mormoņi
rasiisti

Modernā adventisma sākumi meklējami Amerikā. Te

kāds farmers, baptistu sludinātājs Millers, noteica Kristus

atnākšanu uz '1843./44. g. Viņa piekritēji likvidēja visus

savus veikalus un noteiktā dienā, baltās drēbēs ģērbušies,
ieradās savās baznīcās, lai cienīgi sagaidītu dievišķo ties-

nesi. Vilšanās cerībās gan satricināja, bet neiznīcināja ad-

ventistu pulkus. Kāds vīrs ar sievu Vaiti (White) izskai-

droja, ka atnākšana varēšot notikt tikai tad, ja iepriekš
būšot svētdienas vietā atkal ievests Bībelē noteiktais sabats.

Tā sākās septītās dienas adventistu draudzes.

Adventistu skaitu rēķina ap 0,5 miljonu.

2. No citām sektēm, kas gaida pasaules galu, vēl būtu

minami:

1. Irvinģieši, kas paši saucas par „katolisko, apustulisko
baznīcu" un ar dievkalpojumiem un satversmi pēc katoļu

parauga cenšās sagatavoties uz drīzu Kunga atnākšanu.

Draudzes amata personas viņiem ir apustuļi, eņģeļi utt.

Viņu draudzes dibinātājs ir skotu mācītājs Eduards Ērvings

(Irving, 1792—1834).
2. Mormoņi, kas paši saucas par „pastarās dienas svē-

tajiem", sava pravieša Džo Smita (Smith f 1844) pēcnā-
cēja Brigema jonga (Brigham Young, f 1877), nodibināja

Ziemeļamerikā, rietumos, tuksnešainā vietā savu pašu valsti

— Juta (Utah), kas 1896. g. uzņemta Savienoto Valšķu
sastāvā. Stingra organizācija ar dievišķu autoritāti apbal-
votā pravieša jeb prezidenta vadībā, fantastiski stāsti un

uzskati, bet liela praktiska enerģija raksturo mormoņus.
Savā draudzē viņi ieteica daudzsievību, bet tagad to iero-

bežo Savienoto Valšķu likumi.

3. Rasiisti (Ruselisti), kas paši saucās par „nopietniem
bībeles pētniekiem", ir amerikāņa Rasla (Russel, f 1916)
nodibināta draudze. Viņi fantastiski tulko Bībeles pravie-
tojumus par pasaules galu, gaidīja 1914. un tad 1924. g.

pasaules galu un ļoti asi uzbrūk laicīgai valdībai un pa-
stāvošām baznīcām un viņu darbiniekiem. Raslistu žur-

nāls saucas par „Sarga torni".

4. Glābšanas armija un dažas mazākas sektes.

Glābšanas armija, pie mums arī nepareizi par pestīša-
nas armiju saukta, ir atzarojums no angļu metodistu baz-

nīcas. Viljams Būts (Booth, 1829—1912) darbojās sākumā

kā metodistu mācītājs. Kopš 1878. g. viņš kopā ar savu
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sievu Katarinu organizēja savus piekritējus par garīgi mili-

tāru armiju. Glābšanas armijas locekļi valkā īpašas uni-

formas un sadalās vienkāršos kareivjos un virsniekos (slu-
dinātājos). Priekšgalā stāv ar neaprobežotu virspavēlnieka

varu ģenerālis, sākumā pats V. Būts, pēc viņa nāves viņa
dēls. Dievkalpojumu sapulcēs glābšanas armija ierodas mi-

litārā kārtībā ar karogiem un mūzikas orķestri. Viņu laik-

raksts — „Kara sauciens", dažādās valodās. Sievietēm

glābšanas armijā līdzīgas tiesības ar vīriešiem.

Glābšanas armija, bezbailīgi uzstādamās vistumšākos un

visvairāk pagrimušos lielpilsētu iecirkņos, ir guvusi lielus

panākumus. Viņa izglābusi daudzus dzērājus un tikumiski

pagrimušos, ierīkojusi dažādas patversmes — dzērājiem,

bezpajumtniekiem utt, kur pieradina paklīdušos pie kārtīga
darba. Labi noorganizēta ir glābšanas armijas reklāma un

ziedojumu vākšana.

Savos sprediķos armijas virsnieki cenšas panākt tūlitēju

klausītāju atgriešanos un vēlāk liek svaru uz atturību no

Alkohola, tabākas, greznām drēbēm uti. Savu draudzi Būts

raksturojis kā agresivu (uzbrūkošu) kristiānismu.

Atsevišķi vēl varētu minēt:

Darbistus, kas izvairās no jebkāda ārīga bazniciskuma

un uzskata grēkus par piedotiem tanī acumirklī, kad ar

visu sirdi tic evaņģēlijam.
Scientistus, kas sludina kristīgo zinātni (christian science),

ka gars ar pareizu domāšanu un izturēšanos var izsar-

gāties no ļaunuma, miesas slimībām, grēka un nāves un

pārvarēt tos.

5. Unitārieši.

Jau reformācijas laikā humānistu aprindās parādījās vir-

ziens, kas uzstājās pret trijvienības mācību (antitrīnitārisms).

Spāniešu ārsts Michaēls Servede tika kā trijvienības no-

liedzējs Ženevā sadedzināts sārtā 1553. g. Itāliešu hu-

mānistam Faustam Sodzini (Sozzini, 1539—1604) izdevās

noorganizēt Polijā ziedošas sodziniešu draudzes, kas ne-

atzina Jēzu par dievišķas trijvienības otru personu, bet par

Svēta Gara apveltītu mācītāju. Polijā sodziniešus iznīci-

nāja jēzuītu vadītā pretreformācijas cīņa, bet radniecīgas
unitāriešu draudzes pastāv vēl tagad Septiņkalnē (ap 70.000).

18. gs. beigās radās unitāriešu draudzes Anglijā un

19. gs.. arī Ziemeļamerikā. Modernais ūnitārisms raisās

vaļā no dogmām un izveido kristietību ētiska humānisma

garā. Tuvu tam stāvējis amerikāņu dzejnieks R. V. Emer-

sons (f 1882). Locekļu skaits 100—150.000.
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§ 31. Zinātniskas teoloģijas attīstība.

1. Par teoloģiju sauc reliģisku patiesību un atziņu ap-

strādājumu metodiskā sistemātiskā veidā. Šīs'atziņas pa

daļai attiecas uz reliģijas vēsturi, pa daļai uz pasaules un

dzīves uzskata normām. Ar reliģijas vēsturi nodarbojas
vēsturiskā teoloģija, ar mācības normām — sistemātiskā teo-

loģija, ar iegūto atziņu piemērošanu draudžu dzīves praksē
— praktiskā teoloģija.

Kristīgās vēsturiskās teoloģijas viduspunktā ir Jēzus per-
sona un kristiānisma izcelšanās. Galvenais vēsturiskais avots

šo jautājumu izpētīšanai ir Jaunā Derība.

2. Pirmos reformācijas gadsimteņos evaņģēliskā ortodok-

sija bez kritikas uzņēma tradicionālo Jaunās Derības tekstu.

Gatavojot pirmos teksta iespiedumus, ņēma rokrakstus, kādi

gadījās pie rokas, no vidus laiku beigām. Šis teksts

(textus receptus) arī bij par pamatu Lutera un citu tulko-

jumiem. Tikai 18. gs., iepazīstoties ar vairākiem Jaunās De-

rības norakstiem, sāka vērot dažādas izšķirības vecāko un

jaunāko norakstu starpā. Šie novērojumi lika pamatus zi-

nātniskai Jaunās Derības teksta kritikai. Meklēja rokā vecus

rokrakstus (sk. § 6, p. 8., 2.), salīdzināja tos, sakārtoja

radniecīgās grupās un centās noteikt, kāds būtu varējis
būt pirmatnējais teksts.

Jaunas Derības teksta variantu skaits ļoti liels, uz apm.
150.000 vārdiem, kas pavisam atrodas Jaunā Derībā, ir ap
200.000 variantu.

Blakus teksta kritikai darbojas literāriskā kritika, kas

cenšas atrisināt jautājumus: kas, kad un kādā.nolūka sarak-

stījis atsevišķas grāmatas? Kādi ir grāmatas avoti un kādas

ir viņu savstarpējās attiecības? Daudzos jautājumos jau

panākta vienošanās zinātnieku starpā, bet citos atkal domas

vēl vienmēr stipri dalās. Pašā pēdējā laikā cenšas izpētīt tos

evaņģēlija tradicijas slāņus, un formu dažādības, kas pa-

stāvējuši priekš tagad pazīstamo evaņģēliju uzrakstīšanas.

Ar Jaunās Derības literārisko kritiku nodarbojas „ievads

Jaunā Derībā" jeb pirmkristīgās literatūras vēsture.

Tālākais uzdevums ir vēsturiska kritika — mēģinājumi
izlobīt no Jaunās Derības grāmatām vēsturisko Jēzus tēlu

un kristietības pirmo sākumu vēsturi. Ilgā darbā ir uzaususi

atziņa, ka evaņģēliju materiāla nepietiek, lai varētu uzrakstīt

visu Jēzus dzīves gājumu (biogrāfiju), un kā arī pirmkristīgās
draudzes sākumos ir daudz hipotētisku atziņu. levērojot

ziņu nepilnību radās pat mēģinājumi pavisam noliegt vēstu-

risko Jēzu un izskaidrot kristiānisma izcelšanos kā dažādu
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sociālu un reliģisku virzienu kopdarbību, bez personīga dibi-

nātāja. Tādu mēģinājumu netrūkst arī visjaunākos laikos,
bet zinātnieku starpā tie atraduši maz piekrišanas.

3. Lai izprastu jūdu reliģisko dzīvi Jēzus laikā, jāiepa-
zīstas ar visu (isrāēliešu) jūdu tautas vēsturi. Galvenais

avots tai ir Vecā Derība. Vecās Derības zinātniskai izpētī-
šanai arī jānočdarbojas ar teksta kritiku, literārisku kritiku

un vēsturisku kritiku. Ļoti svarīgus papildu materiālus ir de-

vuši izrakumi seno austrumu zemēs, ari Palēstīnā; tie mums

rāda ciešos sakarus starp Isrāēli un seno austrumu kultūru.

Arī vēlāko laiku judu literatūra, kas vairs nav uzņemta Vecās

Derības kanonā (apokalipses, Mišna v. c. rabiņu literatūra)
sniedz vērtīgus datus tiklab Jaunās kā Vecās Derības

teologam.

4. Kristīgas ticības vēsturi petī baznīcas vēsture un

dogmu vēsture.

Ļoti plašs darba lauks atveras teologam vispārējā reli-

ģiju vēsturē. Kristīgas reliģiskas dzīves izpratnei dod vēr-

tīgas atziņas salīdzināšana ar citām reliģijām, īpaši ar pri-
mitīva cilvēka reliģisko dzīvi, kur viss vērojams daudz vien-

kāršākā pārskatāmākā veidā nekā sarežģitā mūsu laiku

dzīvē. — Arī kristiānisma sākumu izskaidrošana nevar iz-

tikt bez iepazīšanās ar tā laika reliģisko dzīvi (sk. § 1.).

5. Viena no visjaunākām teoloģijas nozarēm ir reliģijas

psicholoģija, kas pētī cilvēka gara dzīves reliģiskās parādības,

īpaši reliģiskos pārdzīvojumus.

Reliģijas filozofija cenšas iedziļināties vispār reliģiskā

pasaules uzskata būtībā un īpatnībās. Izstrādāt sistemātisku

kristīgu pasaules uzskatu ir kristīgas dogmatikas uzdevums,

apoloģētika aizstāv to pret areliģiozu un antireliģiozu cil-

vēku iebildumiem un uzbrukumiem, un ētika rāda kristīgās
ticības apgarotus praktiskus dzīves pienākumus.

6. Praktiskā teoloģija iztirzā dažādas draudžu reliģiskās
dzīves parādības un izstrādā teorētiskus principus darbībai

vienā otrā nozarē, proti kultā un liturģijā (liturģika), spre-

diķošanā (homilētika), ticības mācībā un reliģiskā audzinā-

šanā (katēchētika), draudžu pārvaldē (kvbernētika), dvēseļu

kopšanā, iekšējās un ārējās misijas darbībā v. t. t.
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sākums Rīgā.

IX. Latvijas baznīcas vēsture kopš
reformācijas laikiem.

§ 32. Reformācijas kustība Baltijā.

1. Reformācijas kustība Latvijā sākās Rīga. No Vāci-

jas ienācis priesteris Andrejs Knopkens (Knopke) bij pir-
mais Rīgas luteriešu mācītājs. Viņš bij darbojies sākumā

kā kapellāns (palīgmācitājs) pie Pētera baznīcas un ari

pie izkrāvēju brālības altāra šinī baznīcā. Atvaļināts uz

Vāciju papildināt savu izglītību, viņš iepazinās ar evaņģē-
lisko mācību un atgriezās Rīgā 1521. g. kā pārliecināts
reformācijas sludinātājs, ar Melanchtona ieteikšanas vēstuli.

Bet līdz ar evaņģēlisko mācību un Lutera rakstiem nāca

arī ziņas un rīkojumi par jaunās mācības nosodīšanu. Tā

paša gada vasarā notikušā prēlātu (augstāko garīdznieku)

sapulce Raunā nolēma izsludināt arī Livonijā bullu pret
Luīeru. Tomēr reformācijas gaitu tas netraucēja. Līdz ar

Rīgu arī citas pilsētas kāri tvēra pēc jaunās mācības un

arī bruņinieki - muižnieki uz laukiem, kaut gan bij katoļu
baznīcas iestāžu vasāli, labprāt stājās sakaros ar iauno

mācību. Viņi cerēja tā panākt lielāku brīvību pretīm sa-

viem katoļu virskungiem.

Knopkens izskaidroja ridzeniekiem Romiešu vēstuli evaņ-

ģēliskā garā. 1522. g. 12. jūnijā viņš noturēja Pētera baz-

nīcā ticības disputu ar mūkiem par 24 tēzēm, kas asi kri-

tizēja katoļu baznīcas mācību un iekārtu:
* VII. Kas tic, tas dabūs taisnojošo garu, kurš pārvērš

mūsu dziņas, tā ka mēs izpildām bauslību: nevis ar darbu

liekulību, bet ar sirdsprātu un no sirds, jo bauslība ir

garīga.
X. Ticīgie ir taisni nevis ar savu, t. i. darbu taisnību,

bet ar taisnību, ko Dievs sniedz caur Kristu savā žēlastībā

bez mūsu nopelna. Tādēļ ar darbiem nevar nākt pie Dieva,
nedz arī viņu salabināt, bet nāk pie viņa ar ticību, kas

vēlāk top redzama caur mīlestību darbos. Jo ticīgiem ir

dota vara tikt par Dieva bērniem, nevis darbu darītājiem

(sk. Rom. vēst. 10, 3; 3, 12).
XIV. Pastara tiesa Kristus neatzīs nekādu (arēju) diev-

bijību, nekādu māņticīgu gavēni, nekādas mūžīgas dzies-
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mas, ne aizlūdzēju Olimpu, ne memorijas l
,

brālības, da-

lību labos darbos, ne indulgencijas (atlaižas), ne vikāriju

dibinājumus, ne tempļu un altāru celšanu, ne svētceļoju-

mus, bet mīlestības darbus, kas izriet no ticības (sk. Rom.

vēst. 7, 4).
XVIII. Romas vilks ir aptumšojis Kristus slavu ar savu

vārdu, apgalvo nekaunīgā kārtā, ka viņš esot klints, Pē-

tera vietnieks un baznīcas galva, un izrāvis evaņģēliju no

cilvēku sirdīm, sēd Dieva svētnīcā kā „izpostīšanas negan-

tība" (antikrists) 2
,

it kā būtu lielāks grēks noziegties pret

viņa nekā pret Dieva bausli (sk. Rom. vēst. 12, 4).
XX. Kristus negrib, lai viņa mācekļi tēlotu valdinieku

lomas un lietotu varmācību pār avīm, kas izpirktas viņa
asinīm... Kristus atzīst par apustuļu pēcnācējiem tikai kal-

potājus, kam viņš aizliedzis būt par valdiniekiem (sk.
Rom. 12, 17).

XXII. Lai trīc Romas antikrists, kas citu priekšā pie-

savinājies Dieva kalpa tituli, un tomēr nemaz kā tāds ne-

izturas, jo viņš tikko pielaiž ķeizara majestāti skūpstīt viņa
netīrās, mūžīgas podagras cienīgās kājas un nolādē viņu,
ko Dievs atzinis par savu kalpu (Rom. 13, 2) un apkrauj
lāstiem (sk. Rom. 13, 4).*

1 Memorijas (piemiņas svētki). Varbūt te domāta īpaša lūg-
šana jaunavai Marijai, kas sākas ar vārdiem Memorare (= pie-
mini) un bij loti iecienīta 15. gs. un saistīta ar lielu atļaižu
svētību.

2 Nosaukums „izpostīšanas negantība" nāk no Dāniela grām.
11, 31; 12, 11; salīdz. Mk. 13, 14.

Valmieras landtāgā 14.—22. VI. 1522 kopā ar triju
lielo pilsētu (Rīgas, Rēveles, Tērbatas) delegātiem turē-

jās visas zemes bruņinieki un uzstājās pret prēlātiem, aiz-

stāvēdami savu patstāvību un prasīdami tiesības vēlēt ga-
rīdzniekus. Pāvesta lāstu bullu pret Luteru landtāgs nepie-

ņēma un nolēma atlikt visu Lutera lietu, kamēr vispār aug-
stākās valsts un baznīcas varas un zinātnes pārstāvji „nebūs
nolēmuši un noteikuši, kā lai tā paliktu, saskaņā ar Dievu

un taisnību."

Knopkens netraucēts turpināja savu sludināšanu mie-

rīgā garā un guva arvien vairāk piekritējus. Pilsētas valde

iecēla viņu par Pētera baznīcas mācītāju, bet par Jēkaba
baznīcas mācītāju Silvestru Tegetmeijeru, kādu Rostokas

priesteri, kas personīgās darīšanās bij ieradies Rīgā. Teget-

meijers dedzīgi un nesaudzīgi uzbruka katoļu baznīcai.

Rīgas archibiskaps Jaspers Linde (1509 —1524) bija vecs

un slimīgs. Viņš nespēja ierobežot jauno mācību. Pilsoņi
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sāka zoboties par mūkiem un garīdzniekiem un draudēt tiem.

Divu mūku ceļojums uz Romu un Vāciju — meklēt pa-
līdzību pie pāvesta un vācu ķeizara — palika bez panā-
kumiem, tikai vēl vairāk saniknoja pilsoņus.

47. zīm. Rīgas virsbiskapa Jaspera Lindes un ordeņa mestra Valtera fon Ple-

tenberga kalts sudraba naudas gabals ar abu krūštēliem un vapeņiem.

Bīskapam galvā mitra (amata cepure), mestram uz krūtīm ordeņa krusts. Otrā pusē
Marija ar Kristus bērnu un scepteri staru glorijā.

Radikālāku garu ienesa Baltijas reformācijas gaitā vācu

kažocnieks Melchiors Hofmans, kas apceļoja Baltijas pil-
sētas un dedzīgi uzstājās pret katoļu kungiem. Arī Val-

mierā viņš sludināja 1523. g., kamēr netika arestēts un

izsūtīts no Baltijas. Paliekamu iespaidu viņš nav atstājis,

nebij arī toreiz vēl nonācis līdz pārspīlējumiem, kas rak-

sturo viņa vēlāko darbību. Sk. § 21, 3.

2. Knopkena mācekļi sāka sludināt Koknesē un Lim-

baižos. Tegetmeijers devās uz Valmieru. Ari citās Bal-

tijas pilsētās atskanēja evaņģēlijs. Luters sarakstījās ar Bal-

tijas evaņģēliskiem kristiešiem un uzmudināja un pamācīja
tos. 1524. g. pavasarī sākās uzbrukumi klosteriem un baz-

nīcām, bilžu un altāru dragāšana. Rīgas melngalvju brā-

lība, kas apvienoja neprecējušos no citurienes ienākušos tir-

gotājus, sadragāja un gandrīz pilnīgi iznīcināja savu altāri

Pētera baznīcā. Pāris dienas vēlāk notika vispārīgs uzbru-

kums Pētera un Jēkaba baznīcām, kas izpostīja visas kap-
ličas un blakus altārus, izlauza iemūrētās relikvijas, sadra-

gāja Marijas un citu svēto attēlojumus un sadedzināja tos

uz Kuba kalna (tagadējās esplanādes vietā). Pēc pāris

nedēļām, Lieldienu sestdienā (26. III.), Tegetmeijers pūļa
priekšgalā ielauzās arī Doma baznīcā. Vēlāk pilsoņi iz-

dzina priesterus, pārņēma atlikušo baznīcas mantu pilsētas
valdes ziņā un beidzot 8. augustā izpostīja arī Doma baz-

nīcas katolisko iekārtu. Līdzīgi grautiņi notika Rēvelē,
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Tērbatā, Cēsis un Pērnavā. Par latviešu piedalīšanos grau-

tiņos tiešu ziņu nav, bet jādomā, ka viņu amata savie-

nības (brālības) pašas būs izpostījušas savus altārus.

1524. g. 24. martā nodibināja Pētera baznīcā „nabagu

lādi", kopkasi, kur vāca naudu sociālai apgādei. Šādiem no-

lūkiem izlietoja galvenā kārtā ziedojumus un novēlējumus,
kas agrāk bij veltīti katoļu baznīcas iestādījumu, altāru

un mišu uzturēšanai. Kasi pārzināja septiņi vīri, pa divi

pārstāvjiem no pilsētas valdes un lielās un mazās ģildes

un viens no izkrāvējiem Jēkabs Celle. Pēc viena gada pār-
valde vairs neuzņēma izkrāvēju pārstāvi.

1524. g. nodibinājās Rīgā arī evaņģēliska latviešu drau-

dze, kura noturēja savus dievkalpojumus Jēkaba baznīcā.

To apkalpoja īpašs mācītājs ar vienu jeb diviem palīgiem.
No pilsētām kustība sāka pāriet uz laukiem. Zemnieki,

kas iebrauca pilsētās tirgoties ar saviem ražojumiem, gal-
venā kārtā ar rudziem un ar malku, dabūja dzirdēt par jauno
mācību. Rēvelē viņus pat skubinājuši nepaklausīt vairs kun-

giem, ~jo zemnieki esot tik pat labi ļaudis kā viņu kungi".
Tērbatas biskapijā arī izcēlās zemnieku nemieri, bet par

nemieriem latviešu apdzīvotos apgabalos, kur bij labvēlīgāki
materiāli apstākļi, nekā igauņos, nekādu tiešu ziņu nav.

Tomēr jādomā, ka arī te zināma rūgšana un uztraukums

bija novērojami.
Tas zināms nepatika bruņiniekiem-muižniekiem. 1524. g.

vispārējā kārtu sapulcē bruņinieki gan vēl gāja kopā ar

pilsētniekiem, nostājās opozicijā pret jauno arehibiskapu

Johanu Blankenfeldu (1524 —1527) un nolēma „palikt bez

novirzīšanās pie svētā Dieva vārda un evaņģēlija pēc abu

derību satura, bez cilvēku mācībām un pielikumiem" un

pielaist nākošā landtāgā evaņģēliskus mācītājus, lai no-

skaidrotu disputā, kura puse labāki un pareizāki sludina

Dieva vārdu. Bet jau 1525. g. landtāgā Valmierā bruņinieki-
vasāli apvienojās ar saviem zemeskungiem pret pilsētām

un nolēma pabalstīt vienam otru pret varmācībām, dump-

jiem, un visiem jauninājumiem, līdz sanāks vācu ķeizara un

valsts saaicināts koncils un galīgi izlems ticības lietas.

Pa landtāga laiku Tegetmeijers bij dabūjis atļauju spre-

diķot Valmieras baznīcā, bet kad viņam iznāca reiz sa-

dursme ar kādu katoļu mūku un bruņiniekiem, viņš pār-
cēla sprediķošanu uz kapsētu ārpus pilsētas, pie Antonija

kapličas. Viņam radās piekritēji biskapu un ordeņa kalpo-

tāju starpā. Vēlāk viņš sludināja atkal Valmieras drau-

dzes baznīcā.

Landtāga lēmums palika oficiāli speķa vairākus gadu
desmitus. Bet tā kā bruņinieki prasīja, lai visur sludinātu



229

Latviešu ga-
rīgas rakstnie
čības mēģinā-

jumi

skaidro Dieva vārdu un ari dabūja tiesības aicināt mācī-

tājus savu novadu draudzes, tad arī dažā labā vietā no-

dibinājās evaņģēliskas draudzes. Tomēr uz laukiem re-

formācijas kustība attīstījās diezgan gausi, it īpaši Kurzemē,
kur nebij lielāku pilsētu un bruņiniekiem-vasāliem bij ma-

zāka patstāvība. Tādēļ visas katoliskās iestādes palika jo-

projām, kaut gan arvien vairāk zaudēja savu nozīmi.

Pēdējais Rīgas virsbiskaps Vilhelms no Brandenburgas

(1539—1563) pat tieši apstiprināja Rīgas pilsētai evaņģē-
liskās mācības brīvību.

Reformācija noteikti iesakņojās tikai trijās lielajās pil-
sētās un dažos atsevišķos novados. Evaņģēliskie centās

turēties kopā savā starpā un arī ar Vācijas evaņģēliskiem
valdiniekiem. Kopīgi rīkojās arī ievedot reformas baznīcas,
skolas un draudžu dzīvē. 1530. g. izdeva Knopkena un

Johana Brlsmana izstrādātu rokas grāmatu vācu valodā

~īsa dievkalpojuma kārtība... ar dažiem psalmiem un Dieva

slavas dziesmām, ko dzied kristīgās draudzēs Rīgā". Te

bij uzņemtas vācu luterāņu un šejienes dzejnieku dziesmas;

piem. Knopkens pārdzejojis kādas 10 Dāvīda dziesmas.

1532. g. Rīgas pilsētas valde sāka uzticēt atsevišķām per-

sonām no sava vidus jeb ari kādam garīdzniekam baznīcas

lietu pārziņu un tā lika pirmos sākumus konsistorijas ie-

kārtai un superintendenta amatam. Galīgi nodibinājās Rīgā

jaukta konsistorija 1577. g., un tā arī palika vienīgā evaņ-

ģēliskā baznīcas pārvaldes iestāde visā zemē līdz zviedru

laikiem.

3. Jādomā, ka baznīcas rokas grāmatas tekstu tulkoja
arī latviski. Rīgas latviešu draudzes mācītāji Nikolajs Ramms

(t 1532) un Johans Eks (f 1543) ir pirmo latviešu garīgo

dziesmu autori. Ramms ,dzimis rīdzenieks, sacerējis lat-

viski 1530. g. dziesmu „Desmit Dieva baušļi". Kaut gan

tai nav atskaņu un rituma, Rīgas draudzes dziedājušas to

kādus 150 gadus:

„
<3To ftirbeš bubbcn buuž totn titc3et, 93nbe §>ete>am tnenam

falpotņ, Ža ©obc buuē toto pirmatf mecldf) bub ta barbe

toelt nepeminnet. 6tneetdg bendš s>eine toarbe tDctlfoņt, ta

buug tot» toutnam 3)et»am falpotf) v. t. t.

Pēdējais ceturtais pantiņš:

„So pallibc3 ntumē 3(£fu3 (Eņriftug, $atter3 mu§ t»ubbe=

tai 3 tappiš gir, $a mņeč c3itDorjam ķetnām peet} prate, ar

titc3tbe bnbe mileftibe, ta pallige, (Etam mņeč poētan, ar

t»u|e ftoeete c3ttr)ofcņen. < '
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Johans Eks atstājis latviešu tulkojuma divas dziesmas:

gtr taž Svunr, tag S>ett>š ftērael' (pec Luk.

cv. 1, 68 t.) un „9 $efu '<Ef)rift, Su cē pattefc C3tfa>ej unbe

s)en>š."

Šīs 3 dziesmas iespiestas 1615. g. izdotā latviešu dziesmu

grāmatā ar vācu virsrakstu: „Psalmen und geistliche Lieder,
vvelche m der Kirchen Gottes zu Riga und anderen Ortern

Liefflandes mehr m Liefflendischer Pavvrsprache gesungen
vverden. Dem gemeinen Hauszgesinde und Pawren zur

erbauung nutz vnd fromen".

Arī katķisma gabali — ticības apliecība, svētā lūg-
šana un baušļi šinī laikā bij jau pārtulkoti latviešu valodā.

Lūgšanas paraugs uzglabājies kādā ārzemēs izdotā pasaules
aprakstā (Sebastiana Mūnstera „Cosmographey" 1550. g.).

„Sdbeg mug fa3 tu eš ecffcņan bebbeffig, 6d)te>etU3 totoč

toaari}, cnacf mum3 totioē toalētibe, totnš pvaatž bu3 fa

ecffcņfan 3)ebbe3, ta tnurfan femeš. benifcfje sHdt)fc

butt) fdjobeen, pammate mumS mu§e grdfe ta me£|
pammat mufte parrabnefen. "JTe tnebbe mumē louna babecfle,

pett paffarga mumč nu tnūffe loune $lmen

Ārpus Rīgas evaņģēliskas draudzes latviešu apdzīvotas
vietās vēl tiek minētas Bauskā (1530. g.) un Tukumā

(priekš 1535. g.), Umurgā (1532), Alojā (1534) un Ru-

benē. Droši vien tādas draudzes būs pastāvējušas ari šur

un tur citur.

4. 1554. g. vispārējs Livonijas landtāgs Valmierā no-

lēma, ka līdz vispārējam kristīgam koncilam katrs var brīvi

un netraucēti palikt pie savas ticības un ka par mācītā-

jiem un baznīcas kalpotājiem turpmāk būtu iesvētījamas
tikai tādas personas, kas ieguvušas pienācīgu apliecību par
mācību un dzīvi. Augsburgas ticības mieru 1555. g. pa-

rakstīja līdz ar citiem Vācijas valdiniekiem arī Livonijas
mestra pilnvarotais visas zemes vārdā.

1561. g. pēdējais ordeņa mestrs Gothards Ketlers pa-
devās Polijai. Ordeņa zemes Kurzemē viņš dabūja savā

pārvaldīšanā kā no Polijas atkarīgu lēņu hercogisti. Vid-

zeme nāca tiešā atkarībā no Polijas.
Muižnieku iesniegtā lūgumā bij arī pieminēta vēlēša-

nās, „lai paliktu neaizkārta mūsu svētā ticība, pie kuras

mēs līdz šim turējušies, mūsu skaidrotās baznīcas mācības...

un lai neviens no mums netiktu kaut kādā kārtā apgrūtināts
ar baznīcas vai laicīgas varas priekšniekiem, spriedumiem
un pielikumiem...
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un darbinieki
Vidzemē

Ar šo tuvākā sakarā stāv, ka jāuztur baznīcas, sadru-

pušās jāuzceļ no jauna; un kuras stāv tukšā, bez skaidrā

evaņģēlija kalpiem, mācītiem vīriem vai sprediķotajiem, tās

apgādājamas ar Svētītās Karaliskās Majestātes devīgo roku,
un ja kādai atņemtas tiesas un zemes, tad lai to visu at-

dod, jeb citādi pienācīgi atlīdzina."

Šīs prasības Polijas karalis Sigismunds Augusts, liekas,
arī apstiprinājis. Bet Vidzemei vēl nebij lemta mierīga
dzīve. Krievu cara Ivana Bargā karapulki Livonijas karā

(1558—1582) šausmīgi izpostīja Vidzemi un noveda arī

baznīcas dzīvi bēdīgā stāvoklī. Nākošā gadu simteņa sā-

kumā posta darbi turpinājās zviedru poļu karos.

§ 33. Katolicisma restaurācijas centieni Vidzemē un Latgalē.

1. Polijas virsvaldības laikā sākās Vidzemē rosīga cīņa

pret evaņģēlisko reformāciju. 1582. g. atjaunoja katoļu

biskapiju Cēsīs. Tanī pašā gadā jaunizdotā Livonijas sa-

tversme neievēroja Sigismunda Augusta privilēģijas notei-

kumus un nostādīja pirmā vietā Vidzemē katoļu ticību,

atļaujot evaņģēliskai Augsburgas konfesijai brīvu darbību

tikai blakus. Katoļu baznīca un Polijas valdība visiem spē-
kiem un līdzekļiem centās veicināt katolicismu. Par Vidze-

mes pārvaldnieku iecēla Viļņas biskapu un vēlāko kardinālu

Georgu Radzivilu (1582 —1600). Rīgā ieradās katoļu prie-
steri un pāvesta sūtīti jēzuīti un dabūja savās rokās Marijas

Magdalēnas klostera baznīcu un Jēkaba baznīcu. 1584. g.

pie klostera tika atvērta augstāka jēzuītu mācības iestāde

(kolleģija), kuras audzēkņi katru dienu vingrinājās pusstundu
arī latviešu valodā, lai varētu darboties latviešu vidū. Katoļi
centās viscaur nodibināt atkal savas draudzes vai iespiesties

evaņģēlisko mācītāju vietās. Sākumā gan viņu stāvoklis

bij diezgan grūts, it īpaši pilsētās, bet jēzuīti neatlaidīgi un

nepiekusdami turpināja savu propagandu, pārstaigādami

zemi, kristīdami ļaudis un saistīdami tos atkal no jauna

ar katoļu ticības parašām un baznīcas iestādēm.

īpašu ievērību pelna kā pretreformācijas darbinieks Ert-

mans (Hartmans) Tolgsdorfs (jeb Tolksdorfs), dzimis prū-
sis, kas 1582. g. atnāca no Rītprūsijas, darbojās kādu laiku

kā draudzes priesteris Valmierā, tad iestājās jezuitu ordenī,
tika iecelts par Jēkaba baznīcas priekšnieku Rīgā un beidzot

darbojās Cēsīs, kur arī mira 1620. g. Ar savu neatlaidīgo

centību, vienkāršo dzīvi un pašaizliedzīgo darbību īpaši
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mēra gados (1601 —1603) Ertmans bij tapis latviešu zem-

niekiem „tik dārgs, ka tie visur godināja viņa piemiņu un

sauca viņu tikai viscienīgākos vārdos savā valodā: par sirmo

kungu, tēvu un biskapu". Ātri viņš iemācījies latviešu

valodu un sastādījis arī dažādas latviešu grāmatas: kat-

ķismus, vārdu sarakstus, sprediķus, himnas un antifonas

(baznīcas dziedājumus). Ertmanu uzskata arī par pirmās
mums zināmās, iespiestās latviešu grāmatas tulkotāju. Šī grā-
mata ir vācu jezuīta Pētera Kanīzija latīņu valodā sarakstītā

katķisma tulkojums, kura virsraksts toreizējā valodā un rak-

stībā bija šāds:

»3f3ige pammacifcņen no tfjemš (Baltoe gan*
bkmē (Eljrifttteš macibeš. tņemē nemacigemš bub

tounemg bernemg."

Šī grāmata iespiesta Viļņa 1585. g.

48. zīm. Pētera Kanizija katķisma tituļlapas abas puses.
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Cēsu biskaps nosaucis Ertmani par „Livonijas tēvu un

apustuli". Ertmana rakstniecības darba turpinātājs bij je-
zuits Georgs Elgers (1585—1672), kas, liekas, bijis lat-

viešu dzimuma. Dzimis Valmierā, viņš dzīvojis vēlāk Rīgā,
Cēsīs un it sevišķi daudz darbojies Daugavpilī.

2. Par pretreformacijas darbību un panākumiem ta laika

jezuitu ziņojumos atrodami šādi dati:

* ~Visas baznīcas pa visu Livoniju, ciktāl tā bijusi Mas-

kavieša rokās, ir izpostītas: nav it nekur atrodami kausi,
nav it nekur svēti tērpi, nav it nekur mišas grāmatas, nav

it nekur altāru segas. Viss būs jāsagādā no jauna. Te ir

liela un bagāta pļauja, bet maz strādnieku... Sākumā bez

šaubām mums bus jāpiedzīvo vislielākās grūtības, pat tanīs

lietās, kas nepieciešamas miesas uzturēšanai. Bet viss būs

jāpanes Kristus dēļ dedzīgā garā. Bet attiecoties uz (manu)

personu, — cik vien manī ir darba spējas, čakluma, eru-

dīcijas, rūpības un centības, visu to, pat savu dzīvību, ja

nepieciešamība to prasīs, es labprāt izlietošu Dieva drau-

dzes labā, balstīdamies uz Dieva palīdzību."* (1582. g.).
* „Rīgā iedzīvotāji ir tiktāl samaitāti un ietīti maldu

tumsā, ka izņemot vienkāršos ļaudis, reti kāds no citiem

pilsoņiem apmeklē mūsu baznīcas; tiem ir vienpadsmit slu-

dinātāju, kuru uzskatiem seko visi, ienīzdami turklāt visus

katoļus."* (No 1582. g. rakstītas Ertmana vēstules.).
* „Manas domas gan ir, ka arī ja atnāks cienījamais

Cēsu biskaps, viņš gUs mazus augļus, izņemot zemnie-

kus."* (1584.).
* „Tagad runāsim sevišķi par latviešiem. Kad katoļu ti-

cība Livonijā sāka sagrūt, tad zemes kungi nemaz nerū-

pējās par apakšniekiem, tā ka tiem tikko bija iespēja iemācī-

ties ticības pamatmācības. Un tādēļ nav nekāds brīnums,
ka viņu vidū tagad gandrīz nekas nav atrodams, izņemot

kristību, no kā varētu pazīt tos par kristiešiem. Pa lielai

daļai viņi svin kāzas pēc pāgānu parašām, kas nav ne-

kādas kāzas. Katķisms guļ novārtā vai nu nicināts jeb aiz-

mirsts. Kas dzīvo attālāk no pilsētas, no tiem nedaudzi

prot Kunga lūgšanu („Musu Tēvs"). Tādēļ vienam pa-
šam priesterim ir uzdevums apstaigāt novadus divdesmit

jūdžu atstatumā, aicināt kopā novadniekus un zemniekus,

sniegt visiem baznīcas sakramentus — grēku sūdzi, eucha-

ristiju, laulību, kaut gan ir lielas pūles un grūtības pie-
runāt uz eucharistiju un pēdējo svaidīšanu lielāko iedzī-

votāju daļu, proti, kas nekad visā savā mūžā nav bijuši

pie dievgalda. Tomēr viņi kāri klausās kristīgo (katolisko)
mācību un vecos katoliskos rītus. Kur vien viņi dabū zināt
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mūsējos ceļā pārnakšņojam, tur pulkiem steidzas klāt un

lūdz katrs sev kādu apustuli par sargpatronu un sāli, ko

mūsējie iesvētījuši, un dažas citas tamlīdzīgas lietas. Šādos

gadījumos viņus skubina pievienoties lūgšanām un klau-

sīties sprediķus. Dažādās vietās viens otrs, kam, liekas,
ar buršanu bij uzlaistas slimības, jeb kas apburtu lopu
un lauka augļu dēļ bij piedzīvojis lielu ļaunumu, tika no

tam vaļā ar svētas velna izdzīšanas spēku un dievišķu lab-

darību. Četras latviešu brālības, kas, iziedamas no diez-

gan laba iesākuma, bij tiktāl izvirtušas, ka likās nodibinā-

tas tikai dzeršanas dzīru dēļ, ar mūsējo rosību atkal at-

jaunotas pirmatnējā veidā... Lieldienu svētkos izsūdzēja grē-
kus 460 latvieši, pēc tam atsevišķās svētdienās pa visu gadu

210, bet vāci 300."* (No Rīgas kollēģijas ziņojuma 1589. g.)

Rīgas vācu pilsoņi veda pret katolicismu niknu cīņu,
kurai piejaucās arī cīņa par demokrātisku pilsētas pārvaldi

(„kalendara nemieri"). Jezuitus izdzina ar varu no pilsētas
un no 1587.—1591. g. Jēkaba baznīca bij atkal luterāņu
rokās. Bet ar laiku tomēr katoļu rīcība ieguva zināmus

panākumus, galvenā kārtā gan latviešu, poļu un mazvāciešu

aprindās. Grēku sūdzētāju skaits pieauga Rīgā līdz 6500

un Cēsīs līdz 12.000. Latviešu zemnieki, liekas, ārēji pie-

ķērās atkal katoļu baznīcas parašām, bet arī pašiem ka-

toļiem bij jāliecina vēl vienmēr, ka „visa latviešu tauta no-

devusies (pagāniskai) elku kalpībai".

3. Evaņģēlija ticības stiprākais centrs Vidzemē palika
yisu laiku Rīga, kur ticības lietas pārzināja Rīgas konsi-

storija. Dibinājās jauna pilsētas draudze, kas 1591. g. ie-

svētīja savu Ģertrūdes baznīcu. No Jēkaba baznīcas iz-

spiesta latviešu draudze pārgāja 1582. g. uz Jāņa baznīcu.

Latviešu draudzes mācītāji turpināja kopt latviešu garīgo
rakstniecību un 1615. g. Vidzemes latvieši dabūja savu

pirmo iespiesto dziesmu grāmatu. Radās arī pirmie lat-

viešu tautības mācītāji, piem. Johanns Sonne (varbūt
Caune?).

Luterāņu garīgais vadonis 17. gs. sākumā bij maģistrs
Hermans Samsons (1579 —1643). Kā zēnu jezuiti bij viņu
saķēruši un gribēja aizvest uz kādu no savām mācības ie-

stādēm Vācijā, bet viņš bij izbēdzis ceļā saviem pavado-

ņiem un tapis par dedzīgu un asu katolicisma pretinieku.

Kopš 1616. g. viņš bij Pētera baznīcas virsmācītājs.

4. Kad 1621. g. Vidzeme naca Zviedrijas virskundzība,
katoļu baznīcas iestādes un muku ordeņi pārcēlās uz Lat-
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gali, kas palika poļu rokās. Te tika atjaunota Livonijas bis-

kapija, bet biskapi gan visvairs dzīvoja Varšavā.

Latgalē pretreformācija tika izvesta pilnā apmērā. Rosīgi
darbojās jezuiti, kuru galvenā nometne bij Daugavpilī, un

dominikāņi, kas 18. gs. sākumā radīja sev centru Aglunas
klosterī ar brīnumdarītāju Marijas gleznu. Radās arī citu

ordeņu klosteri.

49.

zīm.

Aglunas

(Aglonas)

klosteris.

Baznīca
(pa

kreisi).

Klosteŗa
ēka

pa

labi.

Klosteŗa

iekārta

(klausūra)
atcelta
19.

gs.

60-os

gados.
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50. zīm. Aglunas Dievmātes brīnumdarītāja glezna.
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Latgales vācu muižnieki pārpoļojās un pārgāja kato-

licismā. Poļu valdība izdalīja zemi vēl jauniem poļu muiž-

niekiem. Muižnieki un valdības iecelti pārvaldnieki sacentās

savā starpā baznīcu celšanā un 17. gadsimteņa septiņ-
desmitos un astoņdesmitos gados pacēlās Latgalē viena ka-

toļu baznīca pēc otras. Viņa dabūja Māras zemes vārdu

un noteikti katolisku raksturu. Bet visa baznīcas pārvalde
atradās poļu rokās.

Daugavpils jezuitu kolēģijā darbojās kā mācības pasnie-
dzējs Georgs Elgers (f 1672), kura katķisms, svētdienu un

svētku evaņģēliju sakopojums, garīgas dziesmas, tulkotas no

latīņu, vācu un poļu valodas, un vārdnīca iznāca drīz pēc viņa
nāves. Visas šīs grāmatas ir sarakstītas latviešu vidus

izloksnē, no kuras attīstījusies tagadējā rakstu valoda. Pirmā

katoļu grāmata malēniešu (latgaliešu) izloksnē bij „Kato-
liszka Dziesmiu gromota Divvam \vyssuwarygam por gūdu
un Latvviszym por izmociejszonu sarokstita un izdrukowota

Wilniē 1730 godā pi Baznickungu Jezuitu." Visos šinīs

izdevumos pareizrakstībā jūtams poļu iespaids.

§ 34. Evanģeliskas baznīcas nodibināšanas un nostiprinā-
šanās Kurzemē un Zemgalē.

1. Pirmie sākumi 16. gs.

1. Kurzemes un Zemgales hercogi līdz ar visiem saviem

vasāliem muižniekiem turējās pie evaņģēliskās Lutera ti-

cības. Tikai daži novadi vēlāk tapa katoliski, jo nāca katoļu

īpašnieku rokās jeb arī viņu īpašnieki paši pārgāja kato-

licismā. Tā visvairs Zemgales dienvidus austrumu stūrī, ta-

gadējā Ilūkstes apriņķī, bet arī šur tur citur, piem. Al-

sungā un Lejasmuižā.

Bruņinieku landtāgā 1567. g. tika izsludināts hercoga
Gotharda Ketlera lēmums nodibināt 70 vietās baznīcas

draudzes, atjaunot vai celt no jauna tur baznīcas, vairākās

vietās arī skolas un nabagu mājas; pie katras baznīcas bij

jānodibina mācītājmuiža un baznīcas (mācītāju) pagasti. No-

teica arī nodevas, kas bij savācamas mācītāju algošanai no

draudzes locekļiem. Pāris gados bij šis lēmums jau gal-

venā kārtā izpildīts. 1570. g. izdeva likumus kā par baz-

nīcas satversmi un tiesisko stāvokli, tā arī par dievkalpo-

jumu kārtību. Kurzemes baznīcas priekšgalā nostādīja kon-

sistoriju, kur iegāja 3 augstāki hercoga ierēdņi un 3 mā-

cītāji. Priekšsēdis bij valsts kanclers, augstākais garīgais
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Mācītājiun baz-

nīcas grāmatas

loceklis — Jelgavas superintendents. 1636. g. sadalīja her-

cogisti septiņos prāvesta iecirkņos: Jelgavas, Sēlpils, Bau-

skas, Dobeles, Kuldīgas, Grobiņas un Kandavas. Piltenes

iecirknim, kas visu laiku bij vairāk vai mazāk neatkarīgs no

hercogistes, bij arī sava patstāvīga baznīcas satversme,
18. gs. pat savs superintendents un konsistorija. — Diev-

kalpojuma kārtībai ņēma par paraugu Rīgas agendu. Par

mācības pamatu atzina Lutera mācību pēc katķismiem un

Augsburgas apliecības.
Kurzemes pirmais superintendents bij maģisteris Stefans

Būlau's, ko Gothards Ketlers, vēl ordeņa mestrs būdams,
bij aicinājis par savu galma mācītāju un, nodibinot Kur-

zemes hercogisti, paturēja arī par Jelgavas mācītāju. Viņam
nācās izdarīt hercoga uzdevumā pirmo Kurzemes baznīcu

vizitāciju ap 1565. g. Viņš atradis visu tik bēdīgā stāvokli,
ka gribējis tikt no savas vietas vaļā. Kad mēģinājuši viņu
pierunāt palikt, viņš atteicis, ka superintendentam Kurzemē

būtu vajadzīgas 14 sevišķas īpašības, to starpā liela pa-

zemība, darbība un pacietība, bet viņam tādas neesot. Viņš
arī patiesi atstāja savu vietu (ap 1566.?) un par viņa pēc-

nācēju tapa Aleksandrs Einhorns, saukts arī par Koper-
smitu (1566—1575). Einhornam kopā ar hercoga padom-
nieku Salomonu Henningu (f 1589) tad arī tika uzliktas

visas turpmākās vizitācijas, kas radīja Kurzemes baznīcas

iekārtas sākumus.

2. Grūti nācās pirmā laikā sagādāt pietiekošā skaitā

krietnus mācītājus. Tā amatā ietika viens otrs, kas maz

ievēroja garīgos pienākumus, bet vairāk nodevās veikaliem,
peļņai un izdzīvei. Daudzi ļoti vāji prata „nevācu" (latviešu)
valodu. Vienam mācītājam bij bieži jāapkopj plaši apgabali
— vairākas baznīcas un draudzes. Taču hercoga valdība

noturēja vizitācijas, sekoja kungu un mācītāju rīcībai, no-

sodīja nepienācības un nepareizības un centās panākt la-

bošanos. Bet tas viss nebij uzreizi sasniedzams. Liela daļa
mācītāju nāca no ārzemēm. Tādiem, zināms, darīja lielas

grūtības latviešu valodā noturami dievkalpojumi.
Dievkalpojumu rokas grāmatas latviešu valodā sākumā

izplatījās rokrakstā. Tad hercogs pavēlēja uz sava rēķina
apgādāt un iespiest baznīcas grāmatas pirmo izdevumu, kas

iznāca 1586. un 1587. gadā un tika apvienots vienkopus
ar virsrakstu: „Enchiridion" (rokas grāmata). Te bija M.

Lutera mazā katķisma tulkojums, 58 garīgas dziesmas līdz

ar dievkalpojuma liturģiju, svētdienu un svētku evaņģēliji
un lekcijas, kā arī Kristus ciešanu stāsti. Virsraksti un pa-

skaidrojumi viscaur vēl vācu valodā.
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Pazīstamā dievkalpojuma dziesma: Gods lai ir Dievam

augstībā (Gods Dievam vien ar pateikšan) šinī pirmā lat-

viešu tulkojumā sākas tā:

'SBCsrtam s)etoam ejfan aurte gir (600MC3
pattetcc3ibe par ttringe fteeleftibe

Sapeetc3 fa nu tmi) nee proftam
VRumž aiffaert inar toene greefe.
SJBene labbe prate §>eti)3 prj mumž tur

5Tu gir lelS Stfterg be3 mtttefcfjen

SfiDueffam $ari)am gir nu toenh (Balē.

51. zīm. Pirmā latviešu luteriskā katķisma pirmā lapa.

Hercogs izdeva pavēli, ka „ikvienai baznīcai jānodod vai

jānosūta visdrīzākā laikā daži eksemplāri", ka grāmata Jā-
izdala pa draudzes baznīcām še un tur mācītājiem, viņu

palīgiem un dvēseļu kopējiem" un atgādināja, lai grāmatas

saņēmuši, mācītāji nepalaistos slinkumā un neatrautos no

studijām un namatēvi tādēļ svētdienās un citās svētku die-



240

nās neatrautos un neizvairītos no baznīcas un kopdievkalpo-

jumiem atklātās kristīgās sapulcēs, bet lai no abām pusēm

ar patiku un mīlestību sanāktu kopā un vienā sirdī un vienā

balsī sirsnīgi pateiktos Visuvarenam Tēvam līdz ar viņa
Dēlu Kristu, patiesu Dievu un cilvēku, un Svēto Garu par

visu saņemto žēlastību un labdarību..."

Latviešu valoda Enchiridionā vēl ļoti neveikla un nepa-

reiza, dziesmas bez rituma un atskaņām un grUti izdzie-

damas. Bet mācītājiem tomēr nu bij rokas grāmata, pie kā

varēja turēties latviešu dievkalpojumos. Un kas no viņiem
prata labi runāt latviski, tas jau arī grāmatas tekstu iz-

runāja tā, ka latvieši varēja viņu saprast. Otrs Enchiridionā

izdevums iespiests Rīgā 1615. g. Rīgas un Vidzemes lat-

viešu vajadzībām.

Pagānisma un

kristianisma

mijkrēslis

3. 17. gadsimteņa sakuma Kurzeme piedzīvoja vaira-
i i i

- i -i j v
kus bada, mera un kara nemiera punus gadus, bet ap

gadsimteņa vidu iestājās miers un labklājība. Arī baz-

nīcas dzīve sāka ar laiku nokārtoties. Vairāki krietni prā-

vesti, superintendents Pauls Einhorns (superintendents, 1636

—1655) un pirmais lielais baznīcas rakstnieks Georgs Man-

celis (1593—1654) ievada šos pirmos Kurzemes baznīcas

ziedu laikus. Vēlāk gan Kurzeme atkal tika ierauta kara

postā, bet baznīcas rakstniecības attīstība gāja tomēr vel

tālāk uz priekšu, atnesdama kā nobriedušus augļus Kristo-

fora Fiirekera daiļās baznīcas dziesmas; viņa darbību lat-

viešu valodas izkopšanā veicināja un turpināja superinten-
dents Heinrichs Ādolfi (1622—1686, superintendents no

1661) un Nīcas un Bārtavas mācītājs Johans Langius (1615

—1690?). Valdošais virziens bij stingra luteriska ortodok-

sija.

17. gs. sākumā latviešu gara dzīvē vēl liela loma pagā-
nisma atliekām. Bērniem dod vārdus pašu ģimenē, izvai-

roties no baznīcas kristības. Laulības noslēdz pēc senču

parašām, nemeklējot baznīcas svētības. Mirušos apglabā
senču kapsētās, bet ne iesvētītos kristīgos kapos un die-

vainēs mielo senču dvēseles. Arī druvu un mājas dzīve

turas pie dažādiem pāgānu kultiem: auglības kulta (Jumis,

Jānis, Dārzu māte, Lauku māte, Meža māte), svētības

kulta (pūķis) v. c. Ar dažādiem pāgānu māņiem un bur-

vībām jaucas arī katolicisma paliekas māņticības garā —

pilnos ziedos stāv pareģošana, zīlēšana, īpašu dienu un laiku

cienīšana (piektvakars = ceturtdienas vakarā, krusta die-

nas utt.), pūšļošana, vārdošana, „sāls pūšana", „kannas
raudzīšana", nešļavošana, buršana ar Bībeles pantiem un

citiem svētiem vārdiem slimību, sev. asinssērgu un uguns-
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G. Mancelis

grēku gadījumos, svēto un svētbilžu cienīšana utt. Pret

visu to nebij tik viegli cīnīties, it īpaši mācītājam, kas

no svešienes bij ienācis, nepazina šejienes ierašas un ne-

prata latviešu valodas.

Augšminētie baznīcas vadītāji tomēr noteikti ķērās pie
darba. P. Einhorns atgādina mācītājiem viņu pienākumu

ikgadus mazākais vienu reizi apmeklēt visus draudzes lo-

cekļus, lai pārbaudītu, ko viņi mācījušies baznīcā, ko zin

no katķisma, kā izturas savā dzīvē un darbā, vai vēl turas

pie kādām pagānisma atliekām un māņiem. Viņš izdod

rokas grāmatas un pamācības, kā rīkoties, un pats savos

biežos vizitācijas braucienos kontrolē mācītāju darbību un

draudžu stāvokli. Draudzēs, kur centīgāks mācītājs, tiek

iekārtotas priekš un pēc baznīcas dievkalpojuma īpašas
mācības stundas, kur māca un izskaidro „pātarus", katķisma
elementus un garīgas dziesmas. Dažās vietās pat trešdienās

un svētvakaros pulcina draudzes locekļus uz garīgu dziesmu

mācīšanos.

2. Garīgās rakstniecības nodibināšanās un

nozīme.

1. Pamazītēm nodibinās Kurzemē ārējais baznīciskums.

Pastāvīgi pieaug garīgā rakstniecība un arvien vairāk arī

tiek izkopta savā formā un top bagātāka savā saturā, —

un sāk veidot arī iekšēji latviešu tautas dvēseli. Galvenais

nopelns še latviešu garīgās prozas rakstniecības nodibi-

nātājam Mancelim.

Georga Manceļa tēvs bij Meža muižas draudzes mā-

cītājs. Augstāko izglītību Georgs dabū Jelgavas lielajā pil-
sētas skolā, tad Rīgas domskolā, Štetīnes firsta (kroņa)

paidagoģijā un beidzot Roštokas universitātes teoloģijas un

filozofijas fakultātēs. Viņam bij krietnas zināšanas sava

laika zinātnes apmēros.

Kā divdesmit divus gadus vecs jauneklis, vēl galīgi ne-

nobeidzis savas studijas, viņš tiek iecelts par Valles drau-

dzes mācītāju (1616—1620), tad, zviedru poļu kara dar-

bības traucēts, pāriet uz Sēlpili (1620 —1626) un beidzot

uz Tērbatu. Tērbatā viņš dabu virsmācītāja vietu un, zviedru

universitāti atverot, top arī par teoloģijas profesoru (1632—

1637). Uz Kurzemes hercoga Frīdricha uzaicinājumu viņš

pēc tam atgriežas uz Kurzemi un bij līdz sava mūža galam
par hercoga Frīdricha un vēlāk hercoga Jēkaba galma mā-

cītāju.
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Mancelis prata labi latviešu valodu un tādēļ zināja labāk

izteikties un rakstīt latviski nekā Enchiridionā autori. Viņš
ieveda kārtīgu un viengabahgu pareizrakstību un izdeva lat-

viešu valodas mācības grāmatu (vārdnīcu ar frazeoloģiju).
Mancelis izdevis pārlabotu un papildinātu Enchiridionā

izdevumu, kas dabūja arī citu nosaukumu: „Vademecum"

(latīniski: „nāc man līdz"), 1631. g. Viņš izdeva latviešu

tulkojumā Salamana sakāmus vārdus 1637. g. un Svracha

(Sīrāka) gudrības grāmatu 1642. g.

Manceļa nāves gadā iznāca viņa „ilgi kārotā postilla"
(sprediķu grāmata, sk. tituļa lapas attēlojumu), pie kuras

viņš bij strādājis ap 20 gadus. Tā bij liela bieza grāmata,
ar 1180 lp. teksta 4° formātā, kas saturēja sprediķus visām

svētdienām un svētku dienām.

Sprediķu grāmata domāta galvenā kārtā mācītājiem.
Priekšvārds tādēļ vācu valodā, un te Mancelis starp citu

piemin, ka šejienes vācieši pat cēluši pret grāmatu iebil-

52. zīm. Manceļa postillas tituļlapa.
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dūmus, — nu arī ārzemnieki, neprazdami latviešu valodu,
varēšot sprediķus celt ļaudīm priekšā.

Manceļa sprediķi cenšas veicināt ārējo baznīciskumu: sku-

bina nākt uz baznīcu, piesavināties kristīgas mācības; apkaro

pāgānisma un katolicisma atliekas, aizstāv mācītāju cienu

un nozīmi. Bet viņš grib arī nodibināt un nostiprināt lat-

viešos kristīgas dzīves parašas: svētdienas svētīšanu, diev-

palīga došanu, garīgu dziesmu dziedāšanu, kristīgu laulī-

bas dzīvi uti. Viņš apkaro netikumus: dzeršanu, slinko-

šanu, netiklību, lepnību, vieglprātību un cenšas izveidot

vecāku un bērnu, vīru un sievu, kungu, saimnieku un kalpu
attiecības kristīgā tikumiskā garā. Salamana un Sirāka gu-
drības vārdi viņam noder kā tikumisku pamācību krājumi
un viņš pats apliecina, ka, divreiz gada pārbaudīdams ļau-

dis, viņš pārliecinājies par labiem panākumiem.
Velns un elles mokas noder par dzenuli uz krietnu

tikumu:
* Klausais tu aridzan, tu vella kalps, kas tu bez mitē-

šanās tīšām grēko, baznīcā neej, Dieva vārdu neklausi, jeb
kad tu baznīcā kādu brīdi esi, tad tomēr tavs prāts citur

nesas. Klausais tu, saku es, kas tu tādus grēkus dari: kad

tie Dieva bijātāji augšāmcelsies ar prieku, tad tu aridzan

augšām celsies, bet ar sūrām vaimanām; jo Jēzus Kristus

tevi nodos tiem velliem, tiem būs tevi elles ugunī mūžīgi
mūžos mocīt, m tie dūmi tavas mocības uzkāps mūžīgi

mūžos, m tu, kas tu mājās būdams saulē gozījies, kad

citi ļaudis pa svētdienām baznīcā bija, Dieva vārdu klau-

sījās, m pātarus mācījās, tu tapsi elles dibenā gozīts. Ellē

tu tapsi noguldīts ar taviem biedriem kā avis, m kā viens

suns uz maitas guļ, m kremt, m vārnas vienu maitu plūkā,
tā aridzan tie velli virs tevis gulēs, m tās elles vārnas tevi

plūkās mūžlli mūžam, m tu bez mitēšanās kliegsi. *

Bet Mancelis prot arī skubināt un mudināt ar skai-

stiem no zemnieka dzīves ņemtiem piemēriem. Priekšvārdā

viņš pats liecina:
* Bībeles stāstus esmu pa starpām ar nolūku iekaisījis,

lai latviešiem arvien vairāk un vairāk Dieva vārds tiek pa-

zīstams.

Daudz evaņģēliju sākumā salīdzināti ar vienu vai otru

gabalu mūsu kristīgā katķismā, lai vienkāršie zemnieki va-

rētu saprast, ka katķisms, kas viņam tiek priekšā teikts,
saskan ar evaņģēliju un ar kristīgas baznīcas spirdzi-

nājumu." *

Kad saimniece grib dārzu kopt un apsēt, tad viņa labi

glabā sēklu, iesien lakatiņā, muskuliti; tāpat glabājams Dieva

vārds.



244

* Viena avs gremo, ko tā piepēži ēdusi gir: Mums būs

arīdzan to dvēseles barību, katru mēs piepēži esam ēduši

un baznīcā būdami uzlasījuši, gremot und labe mūsā sirdī

paturēt, no Dieva vārda ir mājās jeb darbos būdami labprāt
runāt.

*

53. zīm. Manceļa postillas teksta paraugs.

* Dažs saimnieks ilgu laiku savā rokā tur to kumosu,

vings rāda to sunīšam, bet vings tūdeļ tam to nedod,
liek tam gaidīt un vēl lēkt un smaidīties. Dievs rāda

tev arīdzan savā vārdā savu žēlīgu sirdi, un sola tev, vings

grib tev palīdzēt: Bet vings tūdeļ pēc tavu prātu tev

nepalīdz, tūdeļ vings tev nepaklausa. Kāpēc? Tāpēc, ka

tev būs allaž vēl lūgt un Dievu piesaukt. *

Mancelis arī skubina latviešus gadat par bērnu iz-

glītību.

*Gir Dievs tavam dēlam tadu pratu devis, ka vings
varētu Dieva vārdu iejembties, dod viņu skolā, laid mā-
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cās. Neģ tas tev mazs gods būtu, tavu dēļu uz predika
krēslu stāvam un Dieva vārdu mācam dzirdēt? Bet no

tādām un citām mācībām ne varam mēs šim brīžam vai-

rāk runāt. *

Manceļa tulkotiem gudrības vārdu krājumiem un it īpaši

sprediķu grāmatai bij ļoti liela nozīme. Tagad bij mācī-

tājiem doti palīga līdzekļi, ar kuriem tie varēja ievadīt
latviešus kristīgā gara pasaulē. Nu bij tik skaidrā un

saprotamā valodā baznīcas grāmatas, kā arī „cilvēks, kas

neprot latviešu valodu, lasīdams šo grāmatu, nevarētu pa-
likt pavisam nesaprasts" (Vademekum'a priekšvārdā).

Tomēr mācītāju darbam varēja rasties vēl dažādi šķēršļi:
*

...
tu negribi palīdzēt Dieva namu kopt, dzīdamies

tikai uz to vien, ka tu tavu apcirkni m maku piepildīt
varētu. Krogi m stedeles top uzcelti, bet pēc Dieva namu,
kur Dieva vārdam bus mācītam m dzirdētam kļūt, neviens

nebēdā: daža baznīca stāv bez jumta, lietus līst, sniegs

snieg, vējš pūš caur caurim, ka vairs neviens nevar glāb-
ties. Daža tā nogāzusies ir uz vienu pusi, ka it ar lie-

lām izbailēm jāiet iekšā. Kapenes top izrakņātas no cū-

kām, it kā rāciņu dārzi, neviens tās nekopj nei domā, ap-

kārt tām žogu pīt. *

Grūti bij ari cīnīties pret to, kas gadu simteņiem bij

iesakņojies ļaužu sirdīs, it sevišķi tur, kur ļaudīm nebij
uzticības uz mācītāju. Einhorns min gadījumus, kur zem-

nieki tieši izvairās no mācītājiem, un skubina šos pie-
mēroties ar laipnību un pacietību zemnieku uztverei.

* Ciekkārt mūsu starpā ir, kas trīs, četr, piec, seš-

desmits gadus vecs kļūst, m ne ir nevienu reizi pie Dieva

galda bijis? Lai jauni ļaudis iet, dažs saka, es jav vecs

esmu. Voi tad tu, vecs tapis nedomā arīdzan pie Dieva

debesīs nākt? Jeb šķieti tu, ka tu pie Vella ellē atrast

varēsi, ko tu pie Dieva debesīs dabūt vari?* (Mancelis)
Adolfija superintendentūras laikā mēs vairākkārt dzir-

dam par stingrību, ar kādu cenšas panākt ārēju baznī-

ciskumu. Kontrolē atturēšanos no sv. vakarēdiena un baz-

nīcas apmeklēšanas, soda kūtros ar naudas sodu jeb rīk-

stēm. Vizitācijas pastāvīgi atgādina pātaru pārbaudījumus,
kas seko katķisma un rīta un vakara lūgšanu prašanai.
Bet vēl gadu simteņa beigās zemnieku zināšanas kristīgā
mācībā nav nekādas lielās. leraksti Muižas ciema draudzes

baznīcas grāmatās liecina, ka no 917 draudzes locekļiem
bez jebkādām zināšanām bijuši 537, to starpā 181 pie-
audzis cilvēks (83 vīrieši un 98 sievietes). No 380 pā-
taru pratējiem 112 ir dievgaldnieki, 41 jaunekļi un bērni,
kas vēl neiet pie dievgalda. Šie 153 prot visu katķismu
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jeb mazākais 3 pirmos mācības gabalus, bet pārējie ti-

kai vienu jeb divus mācības gabalus, visvairāk baušļus

(300), tad Mūsu tēvs (249) un ticības locekļus (241).

54. zīm. Vademecum, 4. izd. 1685. g. dziesmu nodalījuma paraugs.

Manceļa „Vademecum v piedzīvoja arvien jaunus papla-
šinātus un pārlabotus izdevumus. Otram izdevumam 1643. g

pievienotai Sīrāka gudrības grāmatai virsraksts: ~Das Hausz
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Zucht- und Leerbuch Svrachs zum erstenmahl m lettischer

Zungen gebracht und auszgegangen. So wohl fūr lettische

Kirchendiener, alsz auch fūr solcher Sprache Christliche

Hausvāter". Grāmatai pievienots latvisks uzaicinājums pirkt
šo grāmatu. Trešajam izdevumam 1673. g. pievienoti Sa-

lamana sakāmi vārdi un Babītes mācītāja H. Kleinšmita

Pātaru Grāmata. Blakus Rīgā izdotam ceturtam izdevumam

55. zīm. H. Kleinšmita Pātaru Grāmata. 2. izdevums. 1685.



248

Furekere

1685. g. parādās tanī pašā gadā Jelgavā iespiesta pa-
plašināta latviešu rokas grāmata", gan vēl ar vācu virs-

rakstu: „Vermehrtes Lettisches Handbuch", ko pārlabojis
valodā un pareizrakstībā un papildinājis K. Fūrekers. —

Viss tas liecina, ka pieaug prasības un ka nopietni arī

cenšas apmierināt tās. Un vārda „nevāci" vietā jau nācis

lietošanā „latviešu" nosaukums.

2. Pirmās baznīcas dziesmas bez rituma un atskaņām

bij ļoti grūti dziedamas. Par šādu dziedāšanu vēlāk sprieda,
ka tā neesot bijusi dziedāšana, bet „dūkšana un kauk-

šana" (ein Gesumme und Geheule). Mancelis bij gan

pavairojis dziesmu skaitu, bet nebij pratis dot latviešiem

īstu dzeju. Viņš vēl dzied un liek dziedāt:

* Nac, Svētais Gars, Kungs Dievs,

piepildi ar tavu žēlīgu dāvanu tavu ticīgo sirdes

und prātus,
tavu dedzīgu mīlību iededzini iekšan tiem:

O, Kungs, caur tavu gaisu spiedumu

py tās ticības sakravs esi

tos ļaudis no visas pasaules mēlēm,
tas gir tev Kungs par godu dziedāts,

Hallelujah, Hallelujah. *

Latviešu garīgas baznīcas dzejas nodibinātājs ir Kri-

sto fors Fūrekers (f ap 1680). Par viņa dzīvi gandrīz
nekas nav zināms. Viņš studējis Tērbatā teoloģiju, bet

mācītāja vietā nav bijis. Kopš 1650. g. viņš dzīvojis Do-

belē, apprecējies ar kādu „turīgu un brīvu zemnieku at-

raitni."

Trešā paplašinātā Vademekum'a izdevumā 1673. g. at-

rodam „pavairotu dziesmu grāmatu", kurā jau uzņemtas
dažas Fūrekera atskaņotas dziesmas; vēlāk viņu skaits vēl

pieaug. 1685. g. izdevums jau ir viscaur Fūrekera pār-
strādāts un dziesmu grāmatā atskaņotās dziesmas sacen-

šas ar neatskaņotām. Šinī pašā gadā Kurzemes evaņģē-
liskās draudzes arī dabū savu pirmo atsevišķi izdoto dziesmu

grāmatu ar 289 dziesmām. Blakus atskaņotām dziesmām

atstātas gan vēl arī Manceļa un citu neatskaņotās.
Pavisam Fūrekers sadzejojis ap 120 dziesmu, lielākā

daļa ir tulkojumi (M. Lutera v. c), bet netrūkst arī ori-

ģināli, piem.: Redz, šī diena jau pagalam, Bērniņ mīļais,
Dieva stādīts v. c. Fūrekera tulkoto dziesmu starpā jo

pazīstamas ir šādas: No debesīm būs man atnest, Ak

šķīstais Dieva jēriņš, Gods Dievam vien ar pateikšan, Es

dziļās bēdās nosaucos, Es savus grēkus sūdzos, No Diev'
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es neatkāpšos, Kā spoži spīd mans Jēzuliņš, Dievs, pa-

tur mūs pie tava vārd', Tu Gars no Dieva, svētais Dievs,
Dievs Kungs ir musu stipra pils, Šis tiešām ir tas pē-

dīgs laiks, Gāz', mana sirds ar steigšan, Es cēlies sveiks

un vesels, Laid Dievu visi līdz v. c. — Tās vēl tagad
sastāda latviešu dziesmu grāmatās vērtīgo kodolu.

Augša citētais paraugs no Manceļa dziesmām Fūrekera

tulkojumā:

Tu Gars no Dieva, svētais Dievs!

nāc mūsās sirdīs, dārgais viess,
un tās ar visu labu pildi,
ar karstu mīlestību sildi;

ak Kungs! tu skaidrais Mācītājs,
kas visur esi aicinājs
tos ļaudis Dieva vārdu klausīt,

par to tev pateic tava draudzīt'.

Alleluja, Gods Dievam dots.

Par Fiirekera dziesmu nozīmi izteicas pirmās dziesmu

grāmatas izdevējs H. Ādolfi:
*Fūrekera kungs uz manu lūgumu pārtulkoja pāris

dziesmas latviešu pantos, kas skaidri un saprotami zilbēs,
un kas dzejas veidā sadzejotas. Mani klausītāji uzņēma
tās ar lielu kāri, netik vien ātri piesavinājās vārdus, jo
daži gabali viņiem tikai nedaudz reizes lasīti priekšā, bet

pēc tam labi uztvēra arī meldiju, ko citādi lielākā latviešu

daļa, liekas, nemaz nespēj lāgā atkārtot. Tie vācieši, kam

agrāk latvieši ar savu nopūlēšanos (dziedot) bij nepatī-

kami, tagad smēlušies sirsnīgu prieku no latviešu dziedā-

šanas un pretīm agrākam paradumam ar lielu patiku čakli

piedalās latviešu dievkalpojumos. Šī ar skaistajām dzies-

mām modinātā kāre uz mācīšanos, kārdināja atkal pašu
Fūrekeru pārtulkot vairāk dziesmu, lai mums nebūtu trū-

kums pie mācīšanās; tā attīstoties iznāca beidzot, paldies
Dievam! vesela dziesmu grāmata. *

Dziesmu vārdiem un meldijām līdzi ieplūda latviešu

ģimenēs un saimēs arī viņu evaņģēliskais saturs un deva

vērtīgas reliģiskas ierosas, nostiprinot latviešu tautas pat-

stāvīgo ticības dzīvi.

Fūrekeram radās sekotāji. No 17. gs. vēl minams

maģisteris Gerhards Remlings (1633—1695), kas bij su-

perintendents no 1691.—1695. g. No viņa 24 tulkoju-
miem pazīstamākās ir Taisies mana sirds un posies un

Pasaulīt/, tu ļaužu ēka. Tad Dundagas mācītājs Johans
Višmanis (f ap 1705.) ar 16 dziesmām; to starpā tulko-

jums: Es Dievam lieku gādāt.
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Baznīcas

satversme, li-

kumi undzīve

§ 35. Vidzemes evanģeliskā Lutera baznīca zviedru laikos.

1. Zviedru valdība saņēma Vidzemi kā izpostītu zemi

ar mazu iedzīvotāju skaitu. Baznīcas bij bez jumtiem un

zvaniem, draudzes bez mācītājiem, vai katoļu priesteru
rokās.

Katoļu dievkalpojumus tūlīt aizliedza un aizdzina ka-

toļu priesterus. Baznīcas pārvaldi uzticēja Rīgas konsisto-

rijai un Hermanu Samsonu iecēla par pirmo Vidzemes

superintendentu ar neaprobežotām tiesībām 1622. g. Bet

viņa rīcībā ārpus Rīgas bij sākumā tikai 5 mācītāji.

Enerģiski viņš ķērās pie darba: noteica draudžu robe-

žas, nodibināja mācītājmuižas, aicināja mācītājus no ār-

zemēm, veicināja baznīcu celšanu, iedalīja prāvestu iecirk-

ņus (1629. g.), turēja mācītāju sinodes (pirmā 1631). Drīz

arī tika izdoti noteikumi par baznīcas pārvaldi, tika no-

dibināta virskonsistorija Tērbatā un viņai pakārtotas pil-
sētu un apriņķu konsistorijas (1633). Latviešu apgabalos

bij 3 apakškonsistorijas: Rīgā, Koknesē un Cēsīs.

Latviešu zeme bij iedalīta 2 apriņķos — Rīgas un Cēsu,
un katrā no tiem nodibinājās baznīcas virstiesa ar baznīcas

virspriekšnieku priekšgalā, kas pārzināja baznīcas pārvaldes
un saimniecības lietas. Katrā apriņķī bij divi prāvesti,
tiešie mācītāju priekšnieki garīgās lietās. Svarīga loma

baznīcas lietu nokārtošanā bij vizitācijām (pārraudzības brau-

cieniem), ko izdarīja superintendents, baznīcas virspriekš-
nieki un prāvesti. Ikgadus noturēja arī mācītāju sinodes

visā Vidzemē, vai pa atsevišķiem apriņķiem. Katrai drau-

dzei bij divi baznīcas priekšnieki, kas stāvēja baznīcas

konventa priekšgalā. Visās šinīs iestādēs galvenā vara bij
muižnieku rokās.

1694. g. ieveda Vidzemē Zviedrijas baznīcas likumus,
kas atcēla baznīcas virspriekšnieka amatu un apakškon-

sistorijas un stipri mazināja muižnieku nozīmi baznīcas pār-
valde. Zviedrijas karalis uzskatīja sevi par baznīcas galvu
un turēja savās rokās arī galveno noteikšanu mācītāju
iecelšanā.

Zviedru valdība rūpējās ari par skolu nodibināšanu un

bērnu mācību, uzdodot pārraudzību baznīcai. Kādu laiku

darbojās 1632. g. dibinātā Gustava akadēmija Tērbatā, kur

pastāvēja teoloģijas fakultāte. 1650. g. konsistorija pavē-
lēja turēt pie katras baznīcas ķesteri, kas varētu mācīt

jaunatnei katķismu, 1687. g. landtāgā lika priekšā celt

skolas katrā draudzē un 1694. g. ķēniņš dāvāja katrai

draudzes skolai 1/4 arkla zemes.



251

Pēc Hermana Samsona nāves (1643. g.) ievērojamākais
superintendents bija Johans Fišers (1673 —1699).

Ar lielu noteiktību un stingrību tika izdoti priekšraksti,
kas prasīja kārtīgu baznīcas dzīvi. 1638. g. izdoti notei-

kumi par draudzes vizitācijām uzdeva celt priekšā 38 jau-
tājumus; 1) par mācītājiem, — kā tie izturas pret ģimeni,
saimi un draudzes locekļiem? vai labi satiek ar muižas

īpašniekiem? vai no zemniekiem neprasot vairāk graudu,
linu un maksas par amatdarbiem, nekā nolikts? vai neejot
kopa ar zemniekiem krogā dzert?

2) par patroniem un muižas īpašniekiem, — vai iet

baznīcā un pie dievgalda? vai nomaksā baznīcai un mā-

cītājam pienācīgo tiesu? vai neattur zemniekus un muižas

ļaudis no svētdienas dievvārdiem? kādi ir savā personīgā
dzīvē?

3) par pilsoņiem un zemniekiem, — vai nākot laikus

uz baznīcu un nav piedzērušies? vai mācās katķismu? vai

netur bērnus ilgi nekristītus? vai nekopj elka dievību? vai

aprok mirušos kapsētā? vai ir, kas dzīvo kopā nelaulāti

jeb kas paslepen laupījuši savas sievas utt.?

Zviedru baznīcas likumi noteica šādus sodus: Kas pa
baznīcas laiku iet mežā medīt vai brauc jūrā zvejot, so-

dāms ar 40 mārkām 1 sudraba jeb ar 8 dienām cietumā;

tāpat amatnieks vai laukstrādnieks, kas svētdienās strādā.

Kas pilsētās nāk par vēlu baznīcā, maksā 6 markas soda;
kas uz laukiem, dabū pirmo reizi rājienu, otru reizi maksā

vienu mārku. Kas nāk pie dievgalda piedzēries jeb bez

grēku sūdzēšanas, sodāms ar 100 dālderiem, bet ja nespēj

maksāt, ar miesas sodu. Kas ienāk baznīcā piedzēris, so-

dāms ar 50 dālderiem, bet ja nespēj maksāt, dzenams

sešreiz caur garām rīkstēm vai liekams uz mēnesi cietumā.

Dievkalpošanas bij viscaur noliktas vienā un tanī pašā
laikā un kārtībā. Lielo dievkalpojumu sāka svētdienas rītā

deviņos. Kad lasa Bībeles vārdus, dzied ticības apliecību un

dziesmu „Dievs Kungs, Tev slavējam", visiem jāceļas kā-

jās. Kad skaita grēku sūdzēs lūgšanu, sv. vakarēdiena ie-

stādīšanas vārdus un Tēva reizi, visiem, augstiem un ze-

miem, jākrīt ceļos. Sprediķis bij jāsaka par svētdienas

evaņģēliju un nedrīkstēja ilgt vairāk par stundu; stingrā
sala tam vajadzēja but vēl īsākam. — Jaunekļi un jauna-

vas, kas pirmo reizi gāja pie dievgalda, bij jāpārbauda

katķismā. Arī brūtes pāriem atprasīja katķismu.
Zviedru nodibināto kārtību vēl traucēja krievu kari

(1655—1661) un poļu iebrukumi. Mācītāju darbam bij jā-

1 Viena marka = 2 vērdiņi = 6 graši.
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pieņem personas, kas neprata latviešu valodu. Amatā bij

iekļuvušas ari dažas necienīgas personas. Muižnieki ir kūtri

baznīcas nodevu maksātāji, dzērēji, ķildīgi. Zemnieki, sā-

kumā pavisam atraduši no baznīcas dzīves, maz ko zin

no ticības mācībām, uzvedas nepieklājīgi baznīcā.

56. zīm. Vidzemes dziesmu grāmatas paraugs. 1686.

Kāds mācītājs ziņo 1643. g., ka viņa draudzē visi kri-

stāmie bērni jau paši varot kājām staigāt. Vēl 1663./64.

g., nopratinot kādā prāvā lieciniekus no Kokneses un Vie-

talvas, dabūja zināt, ka no 19 vīriem 14 nav savā mūžā

ne reizes bijuši pie dievgalda; kāds vecāks par 60 gadiem
vīrs bijis pēdējo reizi pie dievgalda katoļu priesteru laikā.



253

1684. g. Alūksnes prāvests Ernsts Olūks raksta: „Cik
bēdīgi še stāv ar nevācu ticību, tas vairāk apraudams nekā

aprakstāms. No desmitiem viens prot tēvreizi un no sim-

tiem viens to mazumiņu, ko viņi mēdz skaitīt no pieciem

katķisma gabaliem. Tādēļ baznīca un altāris stāv tukši,

57. zīm. Vidzemes Lūgšanas grāmatas tituļlapa. 1686.

tāpēc, ka nepatīk ne Dieva vārds, ne sakraments. Pret

šādu postu var līdzēt Vienīgi skolas." — 1690. g. nostā-

dījuši baznīcā pie durvīm pa sargam no katras muižas.

Tikai pamazām izdodas izskaust katoļu māņticības at-

liekas. Bet vecās pagāniskās parašas noiet tik vairāk pa-

grīdē.
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Latviešu Bībele

un citi garīgi
raksti

2. Zviedru laikā rosīgi uzplauka Vidzemē baznīcas

rakstniecība. Vislielākais nopelns šinī ziņā bij Ernstam

Gliikam (1652 —1705). Beidzis teoloģijas studijas, viņš kā

21 gadu vecs jauneklis ieradās Vidzemē un sāka mācīties

latviski un igauniski. Dzirdēdams, ka latviešiem vēl nav

savas Bībeles, viņš deva solījumu Dieva priekšā krietni

izpētīt latviešu valodu un tanī papildināties, lai varētu

ķerties pie latviešu bībeles tulkojuma. „Izstum sauli no

pasaules, tad cits nekas tev neatliks, kā bieza tumsība

un akls bezdibens" — tā viņš izteicās par Bībeles trūkumu

kristīgā draudzē. Pēc kādiem pieciem gadiem viņš dodas

uz Hamburgu pie slavenā austrumvalodu pratēja Z. Edcardi,
lai papildinātu savas valodu zināšanas, jo viņš gribēja tul-

kot Bībeli no tās pirmvalodām: ebrēju un grieķu.

Atgriezies Vidzemē, viņš no 1680.—1683. g. sabija par

garnizona mācītāju Daugavgnvā. No 1683.—1702. g. viņš
bij Alūksnes mācītājs un kopš 1687. g. Kokneses iecirkņa

prāvests.

Glūks bij stingrs un dedzīgs cīnītājs par labāku tiku-

mību. Savas taisnās valodas dēļ viņam nācās piedzīvot
diezgan nepatikšanu no dažādiem pretiniekiem. Nonācis

Alūksnē, viņš tūlīt nodibina 3 skolas, kuras beiguši iz-
mācīti zemnieku puiši" dabūja atkal citur skolotāju vietas.

Neatlaidīgi viņš cīnās par skolu un baznīcas labāku iekārtu,
iesniedz priekšlikumus valdībai, nosoda kūtrus muižniekus,
bet arī pats pabalsta nabadzīgus skolniekus ar savām la-

bības nodevām. 1685. g. viņš uzturēja savās mājās 8

nabaga skolēnus. Saņemts krievu gūstā viņš sava mūža

pēdējos gados rosīgi darbojies krievu skolas druvā.

Glūks ir pārtulkojis latviešu valodā kādu ar bībeles

pantiem un jautājumiem un atbildēm paplašinātu M. Lu-

tera katķismu, kas uzglabājies 1699. g. izdevumā ar virs-

rakstu: „6ti>eņta W.at)s\ba ta §>eetoa talpa £uterug

ar baub\ ffautafcņanaņm un atbilbefcņanaņm tecm
<2Bibb=

(Semtneš 2attDecfcf)eem par labbu toairota un igfpoņfcņata".

Kopā ar superintendentu Fišeru Glūks strādājis pie Vidze-

mes dziesmu un lūgšanas grāmatas, kas iznāca 1686. g.

ar virsrakstu:

„i>atteuffa 3>feefmu (Braņmata" un „£ant>iffa 3)eett>a=

l'upgfcpanu (Braņmata, eeffd) ta ©afcņabag £uņgfd)ana3 S>a-

fcņaboŠ l'aifog, ir eeffd) tnifapm 9Heefa3= un §>tt>ef)feleš

luņbfamaš atraftaš tof)p."

Zviedru laikā dziesmu grāmata iznāca vēl vairākos pa-

plašinātos izdevumos, 1693, 1700, 1703, 1704; dziesmu skaits

sasniedz 401.
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Viņš pārstrādājis ari Vidzemes vajadzībām Mancelija

un Adolfija izdoto Kurzemes mācītāju rokas grāmatu, kas

nu dabūja virsrakstu:

„£attoiffa (EtDangeliumo= S>eett)a 3)feefmo=
S>eett)a* Čuņgfdjano ir 3itto 3>eetoa "SHafoibo (Braņmata tif

labb ta <3Haf)jaš toalfojama. 9viga 1690."

Par savu latviešu Bībeles tulkojumu pats Glūks pa-

stāsta šādas ziņas: „Pēc tam pārrunājām par manām do-

mām latviešu bībeles apgādāšanas ziņā, ar ģeneralsuperin-
tendenta kungu, un es piesolījos tulkot to no ebreju un

grieķu avotiem. Un Dievs apsvētīja šo priekšlikumu, tā

ka ķēniņš Kārlis XI. netik vien to atzina par pieņēmīgu

un lika izsniegt līdzekļus uz to (7500 dālderu), bet ari

līdzšinējā negludā valoda bij dien* dienas jo vairāk pār-

strādājama. Un astoņu gadu laikā, dienām, naktīm strā-

dājot — amata darbus atskaitot — vienam vienīgam no-

58. zīm. Pirmā latviešu Bībele. Tituļlapa.
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Ārējā iekārta

rakstītājam palīdzot, svētā Bībele nāca klajā tādā skai-

drībā, ka šādam nolūkam ieceltiem Kurzemes un Vidzemes

mācītājiem... nevajadzēja ne 15 nedēļu, šo darbu vārdu

pa vārdam cauri lūkojot." 1685. g. tika iespiesta Jaunā
Derība. 1689. g. sāka iespiest Veco Derību; pie šā darba

aizgāja kādi 3—4 gadi, jo pirmā latviešu Bībeles izdevumā

bij 2487 lappuses. 1694. g. ķēniņš pavēlēja izdalīt Bībeli

bez maksas baznīcām un skolām par inventāru; pēc tam

viņa nāca atklātā pārdošanā. lespiesti bij 1500 eksem-

plāri. — Latviešu valodā priekšvārds pievienots tikai Jau-
nai Derībai. Tur sniegta pamācība par tās nozīmi un beidzot

piebilsts: „Tas ir, Mīļais Latvieti, kas man tev no šīs

Grāmatas bij jāteic. Celies un topi gaišs, jo tavs Gaišums

nāk un tā Kunga Godība uzlec pār tev. Eza, 60, 1. Ne-

paliec ilgāki iekš tās pirmajās Neziņas, bet pateici Dievam

no Sirds, ka viņš arī tev savu Vārdu tavā Valodā devis

lasīt..."

Glūka tulkojums valodas skaidrības ziņā paceļas pāri

par visiem iepriekšējiem garīgiem rakstiem. Tas ir palicis

par latviešu literatūras valodas stūra akmeni. Salīdzinot

ar šo laiku literatūras valodu, atrodam tur dažādus vecus

vārdus un vārdu formas, kā arī nepielaižamus vācu valo-

das iespaidus; tādēļ arī vēlākie Bībeles izdevumi bij pār-
labojami. Bet ar to Glūka nopelns nav mazināts. —

Kopš Glūka laikiem līdz 1890. g. iespiestas latviešu

valodā .pilnas Bībeles 127.378 eksemplāros un Jaunās De-

rības vien 411.450 eksemplāros. Pēdējos gadu desmitos

ar Britannijas un ārzemju Bībeles biedrības palīdzību šie

skaitļi vēl stipri palielinājušies.

§ 36. Vidzemes evanģeliskā baznīca 18. gs un 19. gs
sākumā.

1. Padodoties Krievijai 1710. g., Rīgas pilsēta un Vid-

zemes muižniecība prasīja, lai atstātu spēkā „līdz šim zemē

piekopto evaņģēlisko ticību saskaņā ar negrozīto Augsburgas

apliecību un šīs baznīcas pieņemtām simboliskām grāma-
tām", lai baznīcas pārvaldē paturētu „mūžigi kopš sen-

laikiem parastās konsistorijas" un „pienācīgās patronāta
tiesības". Pēteris Lielais savā „žēlastības grāmatā" ap-

solīja izpildīt arī šīs prasības. Nīštates miera līgums
1721. g. apstiprināja šo solījumu, tikai deva Vēl arī pareiz-
ticībai brīvību Vidzemē. Šos noteikumus apstiprināja arī

vēlākie krievu ķeizari.
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Pirmā laika

grūtības

Virskonsistorija ar sēdekli Rīgā tapa par augstāko baz-

nīcas pārvaldes iestādi, Rigas konsistorija paturēja savu

patstāvību. Virskonsistorijas locekļu izvēli noteica muižnieku

landtāgs. Province palika iedalīta 4 prāvesta iecirkņos. At-

sevišķu draudžu saimniecība, disciplina un administrācija

bij baznīcdraudzes konventa (Kirchspielskonvent) rokās; bla-

kus muižniekiem un mācītājiem arī „pērminderi no zemnie-

kiem" bij konventa locekļi. — Augstākā instance baznīcas

lietās bij 1718. g. nodibinātā justickollēģija Pēterpilī.

Virskonsistorija, kopa ar prāvestiem un baznīcas virs-

tiesu izdarījusi 3 reizes 18. gs. vispārējās baznīcas vizitācijas

1739./40. g., 1765.—1768. g. un 1774.-75. g. Vizitāciju

protokoļi sniedz mums ziņas par draudžu dzīvi un skolām

un noteic arī saimniecības un pārvaldes lietas.

2. Ziemeļu karā Vidzeme bij šausmīgi izpostīta. lebru-

kušās krievu armijas virspavēlnieks Šeremetjevs ziņoja ca-

ram Pēterim: „Man Tev jāziņo, ka Visuvarenais Dievs un

Vissvētā Dievmāte piepilda Tavu vēlēšanos: ienaidnieka zemē

nav vairs ko postīt... no Pliskavas līdz Tērbatai... no

Rīgas līdz Valkai viss ir izpostīts, visas pilis sagrautas. Ne-

kas nav atlicies, izņemot Pērnavu un Rēveli un šur tur

pa muižai pie juras". Postu palielināja vēl bads un šaus-

mīgais mēris 1709./1710. g. Smiltenes mācītājs S. G. Dīcs,

pats šo notikumu liecinieks, apdzied tos:

* Bads grūtāks ir par mēri vēl,
tas izēd radu radus:

mēs pieminam gan, Dievam žēl!

tos grūtus bada gadus,
kad maizes trūkums tāds še bij,
ka ļaudis mira ceļmalī,
dažs maitas kaulus krimdams.

Karš zem' un ļaudis izposta
un sajauc visas lietas,
tur nevaid apžēlošana,
bet briesmas visās vietās:

tur zobens rij un uguns ar,

ne vīrs, ne sieva pārtikt var,

ne bērns iekš mātes miesām. *

Un beidzot viņš izsaucas: ~Ak labi tam, kas miris!"

Dažas draudzes bij nemierīgajos gados klejojušas pa

mežiem un purviem, pa daļai kopā ar saviem mācītājiem.
Baznīcas un mācītājmuižas bij nopostītas, un vispār tikai

kādās 20 latviešu draudzēs (apm. 1/3) bij visu laiku nepār-

traukti darbojušies mācītāji. Citur bij jāizpalīdzas ar vika-
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Luteriska

ortodoksija,

Pietisms

riem (vietas izpildītājiem) no kaimiņu draudzēm. Gluka

„skolas puiši" (sk. augšā § 35) un ari citi skolēni izdarī-

juši vairākās vietās mācītāju amatdarīšanas: kristījuši, lau-

lājuši v. t. t. Vairākas draudzes bij vakantas ap 10 gadu

un vēl vairāk.

Samērā drīz saveda kārtībā baznīcas un ārējo baznīcas

dzīves gaitu. Grūtāki bij dabūt visur krietnus mācītājus.
Kara gados bija viens otrs iesēdies vietā bez jebkāda

teoloģiskas izglītības un tikumības cenza. Visus tos neva-

rēja atcelt, nebij arī ko vietā likt. Tērbatā vairs nedarbojās,
universitāte, kas gatavoja jaunus mācītājus, tā ka bij jā-

ņem visvairs ārzemnieki, kas būdami par mājskolotājiem
muižnieku ģimenēs, iemācījās cik necik latviski un tad da-

būja mācītāju vietas. Un tādu gribētāju netrūka, jo Vid-

zemes mācītāju vietām bij laba ienākumu avota slava. Tā

puse un reizēm pat 2/3 mācītāju bij ārzemnieki.

Piecdesmit gadu laikā virskonsistorija ir sodījusi mācī-

tājus apm. 30 gadījumos ar atcelšanu no amata, un viņu
vaina bij bijusi — dzeršana, laulības pārkāpšana, piedau-

zīga dzīve, zemnieku apspiešana un varmācība pret tiem

un t. t.

3. Mācītāju vairākums sākumā bij luteriskās ortodok-

;ijas gara bērni. Krietnākie viņu starpā, zināms, kārtīgi iz-

pildīja savus oficiālos amata pienākumus: noturēja, svēt-

dienās un svētku dienās dievkalpojumus, līdz ar katēchizācijas
stundu priekš sprediķa, turēja brūtesmācību, sagatavoja dažās

nedēļās bērnus uz iesvētīšanu, apbraukāja pagastus, kontro-

lēdami mājmācību un katēchizēdami ar bērniem un pierak-
stīdami pieaugušos pie dievgalda, apmeklēja slimniekus, ap-

bedīja vācus un „nevācus", vizitēja skolas, iesniedza ziņo-

jumus priekšniecībai v. t. t. Bet tas vien netuvināja viņus

ļaužu sirdīm. Tos šķīra no draudzes dziļa sabiedriska

plaisa. Mācītāji atradās atkarībā no savu draudžu patroniem
muižniekiem un sociālā ziņā stāvēja viņu pusē, kamēr zem-

nieki bij nogrimuši smagā dzimtbūšanas jūgā. Un viņu starpā

lāgā nevarēja nodibināties sirsnīgas svētīgas attiecības, kādas

nepieciešamas starp dvēseļu kopēju un viņa draudzi.

4. Drīz vien mācītāju starpā pieauga pietisma pār-

stāvji. Sevišķi tie,kas nāca no Halles universitātes, atnesa

jaunas idejas: interesi par individuālo dievbijību (atgrieša-
nos un atmodu) un filantropijas centienus. Arī atsevišķas

pietisma apdvestas muižnieku ģimenes sāka interesēties par

latviešu zemnieku dzīvi, piem. Ungurmuižas īpašnieks land-

rāts un baznīcas virspriekšnieks J. B. fon Kampenhauzens
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un ģenerāļa atraitne Magdalene Elizabete fon Hallart Val-

miermuižā.

Kampenhauzens pēc baznīcas- vizitācijas 173Q. g. gauži
tēlojas par patreizējo stāvokli: * Baznīcas pa lielākai daļai
tuvu sakrišanai un papostītas... kapsētas bez sētas... nabagi
neapgādāti v. t. t. Skolas vēl ļaunākā stāvoklī... Kas gan
labs panākams pie bērniem, ja skolotāji ir pēdējie palaidņi,
kas rāda bērniem visļaunākos piemērus, un citiem atkal

trūkst krietnības un vajadzīgās maņas bērnu mācīšanā.

Viens slikti lasa un burto, otrs nezin nekā no katķisma...
Bet arī liela daļa mācītāju kungu ir tikpat maz rūpējušies

par skolu pacelšanu un uzticīgu jaunatnes pamācīšanu. Un

kā tie izturas pret bērniem un jaunākiem ļaudīm, tikpat

bēdīga lieta ir ar mācītāju amata čaklību, zīmējoties uz

pieaugušiem...

Pātaga, rīkstes un cietums... nerada kristīgus cilvēkus —

to liecina visi laikmeti — ja neviens nemēģina iemantot

ļaužu sirdis un dēstīt tanīs īstu Jēzus Kristus atziņu. Tas ir

zināms, mācītāju pienākums, griezt ļaužu apziņu uz labo

pusi. Bet kad apdomā, ka mā:ītāju mums nekad nav trūcis

un mēs neko labu no viņiem vēl neesam sagaidījuši, ka

daudzi no viņiem viegli un pavirši izpilda savu pienākumu,
kā amatnieki savus roku darbus, apmierinās tik ar spredi-

ķošanu un priekšā rakstītām katēchizēšanām un arī to pašu
vēl izdara diezgan neuzticīgi, — tad jāatzīst, ka vel daudz

vairāk ir darāms.*

Pietisma iespaidotās aprindas arī sāk rosīgi papildināt

ārējo baznīcisko darbību: dibina pēc vācu pietistu parauga

dievbijības pulciņus, notur kopējas lūgšanas stundas, sāk

interesēties par latviešu garīgi reliģisko atmodu un izglītību.
Arī baznīcas vadošās aprindās — prāvestu un ģeneralsu-

perintendentu rindās rodas pietisma pārstāvji. Tāds bij Jēkabs

Benjamiņš Fišers, Burtnieku mācītājs un Rīgas pirmā

iecirkņa prāvests, tad Vidzemes ģeneralsuperintendents
1736.—1744. Viņš bija zviedru laika ģeneralsuperintendenta

Johana Fišera dēls un sekoja pa tēva pēdām tiklab gādībā

par skolām (Fišers iesniedz 1737. g. landtāgam skolu stā-

vokļa uzlabošanas projektu), kā arī par svēto rakstu izpla-
tīšanu.

No Bībeles pirmā izdevuma bij atlicies tikai kāds simts

eksemplāru. Pie jauna izdevuma sagatavošanas ķē.ās vidzem-

nieki kopā ar kurzemniekiem. Nodibināja teksta revizijas

komisiju Rīgā ar pārstāvjiem no abām pusēm. Bībeli iespiež
1739. g., pēc tam kad iepriekš īsā laikā savākta parakstīšanās

uz 6000 eksemplāriem „netik vien pa muižām, bet arī se-

višķi no zemniekiem labprāt" ik pa 12 „labiem grašiem"
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gabalā. Pēc vācu valodā sarakstītām veltīšanas uzrunām

iespiests uz 4 lappusēm Ērģemes mācītāja F. B. Blaufusa

priekšvārds ar virsrakstu: „Viena pamācīšana kādā vīzē

tie svēti Dieva raksti jālasa, ka tas var cilvēkam izdoties

uz savu dvēseles labumu un mūžīgu dzīvošanu".

Otrs redzamāks pietisma darbinieks baznīcas priekšgalā

bij Christjans Dāvīds Lenčs, mācītājs Dzērbenē, tad Cesvainē

(un līdz ar to Cēsu apriņķa prāvests), beidzot virsmācītājs
Tērbatā. Ģenerālsuperintendenta vietā viņš sabija no 1779.

līdz 1798. g. un darbojās Halles pietisma garā, par ko

spilgtu liecību dod viņa 1858 lappušu bieza „Sprediķu

grāmata", kas iznāca divās daļās 1764.—1767. g. Šīs grā-
matas maksu iepriekš nomaksājuši līdz ar dažiem vāciešiem

arī 36 „kristīgi latvieši" un blakus garākam vācu priekš-
vārdam iespiests ari latviešu priekšvārds, kas liecina, ka

grāmata domāta „skolmeisteriem", kam mācītāju vietā jātur

dievkalpojums, bet arī saimes tēviem, kas kādu svarīgu
iemeslu (negaisa, plūdu) dēļ aizkavēti baznīcu apmeklēt.
Priekšvārds dod pamācību ~kā šo grāmatu pareizi valkāt

būs saimniekiem un saimniecēm, skolas bērniem, klausītā-

jiem, baznīcās un sētās, kam šī grāmata priekšlasīta top,

un pašiem lasītājiem, kas to sprediķi priekšlasa".
Skolas bērni, kas tiek izlietoti kā sprediķu lasītāji dabū

dzirdēt šādu skubinājumu:
* Jūs mīļi skolas bērni!... Tie veci, kas jūs tik šķīsti

ūn jauki lasīt dzird, līgsmosies, jūs apsvētīs un jums vēl

priekš Kristus goda krēsla pateiks, ka jūs caur savu priekš-
lasīšanu aridzan esat palīdzējši, ka viņi ir debesīs nākuši. *

Autora pietisko virzienu rada arī šads priekšvārda aiz-

rādījums:
* Zināms, ka tas lielāks pulks jūsu starpa vēl ļoti akls

ūn nezināms, un ka jums gan maz saprašanas un atzīša-

nas no tā ceļa uz debesim iraid. Tāpēc esmu es pēc jūsu
valodas tik skaidri runājis, kā es varēju. Visas mācības esmu

es jums, kā dārgas, dzīvas un spēcīgas, pie sirds licis.

Drīz šurp, drīz turp esmu es jūsu ļaunus ieradumus un

grēkus atsedzis un norājis, jūsu tukšās aizbildināšanās pie
zemes gāzis un jūs uz īstenu pārvēršanu sava prāta un dzī-

vošanas paskubinājis. To Kungu Jēzu esmu es jums savā

(viņa) jaukumā, grēcinieku mīlestībā un dārgā asiņainā atpe-
stīšanā priekš acīm rakstījis. To labklāšanu to ticīgu aitiņu
tā Pestītāja iekš viņa sadraudzēšanas esmu es jums skaidri

rādijs un ar to jūs pie viņa pielabinājs. Es esmu jums to at-

griešanu uz Dievu un to ticību iekš mūsu Kungu Jēzu Kristu

apliecinājis un darbojies jums ne paslēpt bet pasludināt visu

Dieva padomu no jūsu mūžīgas svētības...
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Apgaismības
laikmets

Es visskopā ņēmu, ko es turēju vaijaga esam jūsu aiz-

migušas dvēseles uzmodināt.* (22. lp.).
Netik vien svētdienās, bet arī darbdienās Lenčs ieteic

lasīt no sprediķu grāmatas, sadalot garos (vidusmērā ap
20 lp.) sprediķus pa daļām. Tā ir tā tad īsta rokas grāmata
dievbijības pulciņiem.

Pietisma garu latviešu zemnieku aprindās tomēr neie-

nesa ne pietistiskie mācītāji, ne ari muižnieki. Viņi tikai

pašķīra ceļu svētīgai brāļu draudzes darbībai. Ar brāļu
draudzes starpniecību arī latviešu garīgo dziesmu izvēle

tapa bagātāka ar pietiskas noskaņas baznīcas dziesmām,
kas no brāļu dziesmu grāmatām vairāk jeb mazāk pārgrozītā
veidā ienāca vēlāk 19. gs. arī Vidzemes baznīcas dziesmu

grāmatā; piem.: Dievs ir jūtams klātu, Tev gribu mīlēt

savu spēku, Tu sev' augstais priesteri, Es esmu nu to

grunt/ atradis, Kas ir tāds kā tu, Man pakaļ visi kristīti,
Tavs asins tava taisnība, Teici to Kungu to godības ķē-
niņu svētu, Viena vajaga, to vienu utt.

5. Ģenerālsuperintendents Lenčs savā laikā jau veda

neatlaidīgu cīņu ar apgaismības laikmeta idejām, kas ap

1750. g. bij ienākušas arī Vidzemes intelliģences gara dzīvē.

Mācītāju starpā arī radās viens pēc otra dažādi racionālisma

pārstāvji. Līdz apm. 1770. g. ortodoksijas pārstāvjiem gan

bij vēl skaita ziņā pārsvars. Bet drīz vien apgaismības
laika gars dabūja virsroku arī Vidzemes baznīcā, nesdams

sev līdz cilvēku tiesību aizstāvēšanu, pastiprinātu gādību

par skolu un izglītību, visādu kultūras ieguvumu propa-

gandu (piem. baku potēšanu) utt.

Pazīstamākie apgaismības centienu pārstāvji baznīcas

darbinieku aprindās ir J. G. Eižens (f 1779 Krievijā),
A. V. Hūpels (f 1819 Veisenšteinā), Gustavs Bergmanis

(1749—1814), Christofors Reinholds Girgensons (1752—
1814) un Kārlis Gotlobs Zontags (1765—1827).

Gustavs Bergmanis bij ilgu laiku mācītājs Rūjienā (1785

—1814) un bij iekārtojis pats savu grāmatu spiestuvi, iz-

deva „Labu ziņu un padomu grāmatu, vidzemniekiem par

labu iztaisītu" 1791 un pirmais krāja un izdeva latviešu

tautas dziesmas. Garīgā literatūrā viņš pazīstams kā Man-

ceļa sprediķu grāmatas 5. izdevuma korrektors 1769. un

Bībeles 3. izdevuma redaktors 1794. Šim Bībeles izde-

vumam virsraksts, ka tā sagādāta „Latviešiem un Kurzem-

niekiem par labu" un Bergmana sarakstīts priekšvārds ar

uzrunu ~Labprātīgs Lasītais". Bergmanis izdevis bībeles

stāstu grāmatu ar virsrakstu: „Svēti stāsti... jauniem ļau-
dīm par labu" 1777. g., kas piedzīvoja vēl 2 izdevumus.
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Viņš sarakstījis sprediķu grāmatu ar virsrakstu paņema-

mas Sprediķu Mācības" 1795 un piedalījies sava laika

dziesmu grāmatu izdošanas komisijās. Viņš aizrāda, ka

gribējis ar savu sprediķu grāmatu sagādāt latviešu zem-

niekiem pastāvīgu lasāmu grāmatu, lai ~darītu šo tautu

labvēlīgāku, gudrāku, cilvēcīgāku un tikumīgāku".

Girgensons darbojās kā mācītājs Ērgļos un Jaunpie-

balgā un bijis Cēsu apriņķa prāvests. Viņš izdevis „Stā-

stus, pasakas, dziesmas un mīklas par pamācīšanu un iz-

lustēšanu" 1823 un Robinsonu Krūziņu 1824. Kopā ar

Bergmani viņš bijis dziesmu grāmatas komisijas loceklis.

59. zīm. K. G. Zontags

Zontags, ienācis no Saksijas, darbojās sākumā kā

Rīgas domskolas rektors, vēlāk kā Jēkaba baznīcas virs-

mācītājs un no 1803.—1827. g. kā Vidzemes ģeneralsu-

perintendents. Viņš tfzaicina landtāga atklāšanas sprediķi
1795. g. muižniekus labot zemnieku stāvokli:
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* šis stāvoklis kliedz uz jums, Vidzemes augstdzimušie.
Visas izglītotās Europas balsis izaicina tevi... Uz jums, pro-

vinces gādnieki, sauc tie tūkstoši... tie nelaimīgie, kas vēl

tagad šeit un citur kā līkstošas ēnas nes sev līdzi posta
ainu: „jel topiet mūsu tēvi!"*

Viņš prasa pakāpenisku stāvokļa uzlabošanu
— vis-

pirms palīdzību zemniekiem tikt pie paliekama nekustama

īpašuma, tad tautas garīgu audzināšanu un tikumisku pa-
celšanu. Landtāgs aizliedza šo sprediķi iespiest. 1818. g.

pēc Vidzemes zemnieku brīvlaišanas Zontags teica landtāga

sprediķī, ka muižniecība tagad esot novēlusi to kaunu,
kas 600 gadus gulējis uz tās.

Zontags rūpējies arī par skolām, kas vēl vienmēr at-

radās virskonsistorijas pārziņā. Viņš rakstījis par teolo-

ģiskiem, paidagoģiskiem, vēsturiskiem, ģeogrāfiskiem un da-

žādiem sadzīves jautājumiem un dibinājis un vadījis pats
savus laikrakstus. No viņa vācu valodā iespiestiem spre-

diķiem dveš pretīm īsts racionālisma gars. Galvenais sa-

turs ir tikumības un dzīves pamācības. Blakus dabas spre-

diķiem un plašiem sentimentāliem dabas aprakstiem un

morāles sprediķiem sastopami arī tīri praktisku dzīves jau-

tājumu iztirzājumi — par miegu, ziemas labumu dabai

un kārtīgu ēšanu un gulēšanu utt. Vācu valodā viņš sa-

rakstījis arī katķismu un dažādas mācītāju rokas grāma-

tas, kā arī izdevis garīgu dziesmu krājumu, kur uzņēmis

arī lielu skaitu paša sacerētu dziesmu.

īsti radikāli racionālisti, liekas, nav bijuši Vidzemes

mācītāju starpā, bet citās aprindās arī tādi nav trūkuši.

Zontags pārmet kādā sprediķī „brīvdomātājiem" muižnie-

kiem, ka viņiem pašiem, pēc viņu uzskatiem, mācītājs vairs

neesot vajadzīgs, bet tikai zemniekiem. Patvarīgi diev-

kalpošanas kārtības, kristības formulāra un sv. vakarēdiena

liturģijas grozījumi bijuši sastopami vienā otrā baznīcā.

Ļoti radikāli priekšlikumi nāca 19. gs. sākumā ap-

gaismotas valsts baznīcas garā" no justickollēģijas Pēter-

pilī, īstenībā no viņas viceprokurora G. F. Zālfelda (Sahl-

feld). Viņa izstrādātie projekti gribēja nostādīt baznīcu

par „valsts iestādi", kas pakārtojama vispārīgas lietderības

viedoklim, kā to saprata apgaismības laikmetā. Mācītājs
tika pārvērsts par tautas skolotāju (Volkslehrer), kas savās

kanceles runās nevien ar Bībeles tekstiem, bet arī ar citiem

labiem praktiskiem un morāliskiem teicieniem ~iespiež klau-

sītāju atmiņā veselu rindu derīgu jēdzienu". Bībeles lasī-

šanu pie altāra gribēja kā nenozīmīgu (zvvecklos) ar laiku

pavisam izbeigt. Vidzemes un Kurzemes baznīcas pārstāvju
komisija Pēterpilī 1805. g. noraidīja šos projektus un pie-
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Vidzemes

dziesmu

grāmata

ņēma savus, "kas nostādīja gan Bībelei blakus saprātu, bet

noteikti tomēr saistīja mācītāju darbu ar Bībeli. Vēl tanī

pašā gadā arī publicēja „Visaugstāki apstiprinātu vispārīgu

liturģisku kārtību", bet praksē šī kārtība netika necik reali-

zēta, un turpmākais „apgaismotais" Zālfelda baznīcas sa-

tversmes projekts sastapa no visām pusēm tikai iebildumus.

Racionālisma auglis ir jauna "dziesmu grāmata „Kri-

stīgas Dziesmas Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas"

1809. Dziesmu grāmatas komisija, kurā bij darbojušies
līdzi Bergmanis, Girgensons un Zontags, laida klajā sešu

gadu darbības augli.
Latviešu draudžu reliģiskā dzīvē racionālismam bij maza

nozīme. Netieši arī reliģisko dzīvi veicināja pastiprinātā

gādība par skolām un mājmācības kontrole. Dažās drau-

dzēs lasītpratēju skaits gadsimteņa beigās jau sniedzās pāri

2/3, bet apstākļi dažādās vietās ir dažādi. Vienā vietā valda

liels trūkums un nabadzība, tā ka ļaudis nespēj par bērnu

izglītību gādāt (Ļaudonā, Ērģemē). Citur atkal muižnieki

maz gādā par skolām, pat negrib ļaudis laist baznīcā (Apu-
kalnā) un apspiež tos darbos (Tirzā). Citur arī skolotāji ne-

māca bērnus (Skultē). Bet ir arī vietas, kur mācītājs, ap-

gaismības draugs būdams, gandrīz visu draudzi piedabūjis
pie mācības, piem. J. H. Gulekes laikā (1769 —1816) Burt-

nieku draudzes lasīt pratēju skaits pieaug no 670/0 līdz 900/0
.

Vispār tomēr mācītāju iesniegtās ziņas liecina, ka apaļos

skaitļos
1780. g. bijuši 95.200 lasītpratēji pret 78.400 nepratējiem,
1800. g. bijuši 125.000 lasītpratēji pret 73.000 nepratējiem,
tā tad lasītpratēju skaits būtu pieaudzis no 55 0/0 uz 63<y0

divdesmit gadu laikā. Bet ir vēl arī draudzes, kur lasīt

neprot apm. 2/3 no iedzīvotājiem (Suntaiži).
Liela loma izglītības veicināšana bij arī brāļu draudzei,

kas dēstīja savos locekļos mīlestību uz garīgiem rakstiem.

6. Vidzemes baznīcas dziesmu grāmatas pirmiem iz-

devumiem krievu valdības laikā, sākot ar 1732. g., bij 648

dziesmas, no tām 23 jaunākās īpašā pielikumā. 1762. g.
izdeva „Jaunu latvisku Dziesmu Grāmatu" ar 840 dziesmām

jaunā sakārtojumā ar pārlabotiem tekstiem. Bet šī grā-
mata nevarēja iesakņoties, un tādēļ baznīcas vadība at-

griezās pie vecajiem paraugiem.
1769. g. iznāca Christjana Rāvensberga pārstrādājums

ar 719 dziesmām, kas galīgi atmeta dziesmas bez atska-

ņām un palika lietošanā līdz jauna gadsimteņa sākumam,
piedzīvodams kādus 7 jauniespiedumus. Virsraksts bija:
„Latviska Dziesmu Grāmata, iekš kā tiklab tās aprastās,
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kā arī citas it no jauna sataisītas garīgas dziesmas, ir Dieva

draudzēs, ir mājās dziedamas,... top atrastas". Līdzi ar

dziesmu grāmatu iznāca un parasti kopā ar to tika iesieta

„Latviska Dievalūgšanu grāmata, kurā dažādas tiklab ve-

cas, kā jaunas spēcīgas lūgšanas svētā Dievanamā un mā-

jās, visādos, ir savādos laikos iekš visām miesas un dvē-

seles bēdām un vajadzībām lūdzamas, top atrastas; Dievam

par godu, tai kristīgai latviskai draudzei par labu..." Vēlāk

pievienoja arī izvēlētas Dāvīda dziesmas un baznīcas kol-

lektes.

Pavisam zināmi mazākais 13 dziesmu grāmatas izde-

vumi no 1732.—1799. g.
Vidzemes dziesmu grāmata izmantoja galvenā kārtā Kur-

zemes garīgos dzejniekus, jo Vidzemes baznīcas aprindās
18. gs. dzejots maz. Lielākais un ražīgākais garīgais dzej-
nieks ir maģisters Svante Gustavs Dīcs (1670—1723), Rau-

nas mācītāja dēls, kas no 1693. g. līdz savai nāvei bij
Smiltenes draudzes mācītājs un beidzot arī prāvests. Viņš

tulkojis no vācu valodas lūgšanu un dziesmu grāmatiņu

„Garīga pērļu rota" 1711. g., pārstrādājis Glūka izdoto kat-

ķismu un tulkojis, kā ari pats sacerējis daudz baznīcas

dziesmu.

Vidzemes dziesmu grāmatā 18. gs. Dīca dziesmas sa-

stopamas visos nodalījumos un viņu skaits sasniedz 168 tul-

kojumus un 14 oriģinālus. Pazīstamākās to starpā: Atnāciet

pavalstnieki, Slavēts Dievs visaugstākais, Klausait, kāda

balss skan gaisā, Jēzus dzīvo mūžīgi, Mīļais Jēzu, šeitan

mēs, Ak Dievs, tu lēnīgs Dievs, Spoža skaista saulīte,
Nu saules spožums aizgājis, Mīļie, rimstait, ko jūs raudat,
Ak Jerūzāleme modies. No Dīca oriģināliem pazīstamākās
ir viņa grēku sūdzēs dziesma: Man asaras jāslauka, kā

Dāvīds slaucījis, un adventes dziesma: Lai slavēts Jēzus
vārds paliek.

Vēlākās dziesmu grāmatās Dica dziesmu skaits sama-

zināts, bet vēl visjaunākā dziesmu grāmatā atrodam 59

viņa tulkojumus un 2 oriģinālus.

Rīgas doma baznīcas mācītājs Christiāns Lauterbachs

(f 1720) ir tulkojis divas plaši pazīstamas dziesmas: Kas

Dievam debesīs liek valdīt un Dievs labi dar', ko darīdams.

Rīgas Jāņa baznīcas mācītājs Liborijs Dopkins (f 1708)
ir tulkojis — Grēks ir tevim cilvēks kavēt un Ceļš ir man

apakš kājām.

Vizitācijas protokolos 1774./75. g. atzīmēts, ka daudzās

draudzēs visai vāji protot dziedāt baznīcas dziesmas.

Racionālistu dziesmu grāmatā uzņemtas pavisam 757

dziesmas. Blakus dažām vecām dziesmām bagātīgi izman-
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tota Kurzemes racionālistu dziesmu grāmata (Mačevskis ar

88 dziesmām, Launics ar 22), kā arī Stendera un Baum-

bacha dziesmu grāmatas. (No Stendera pavisam 161, no

Baumbacha 104 dziesmas.) No Bergmaņa uzņemtas 21

dziesma (6 oriģināli), no Girgensona 87 (17 oriģināli), no

Zontaga 13 (10 oriģināli), no K. Hardera 22 un Christj.
V. Mūtela 7 v. c. No raunenietes Bormaņu Annas uz-

ņemti 3 oriģināli un 2 no Neredzīgā Indriķa. Bet visas citu

autoru dziesmas, kā vecās, tā jaunās, dziesmu grāmatas

komisijas locekļi ir „pārlabojuši". Fūrekera, Dīca, Bīne-

maņa v. c. dziesmas negrozītas, skaitā 35, sastāda ~vecu
dziesmu pielikumu" (723 —757 dziesmas).

Nr. 405. Ko strādāju, to, Dievs, iesāku

uz tavu pavēlēšanu.
Ka glīti to padarīt māku,
dod allaž tavu palīgu.

Lai, ko es daru, izdodas

un, ja tev patīk, laimējas.

Ja tas, kam rokas, saprašana,
kam veselība ir un spēks,
bez darba dzīvo slinkošanā,
tam allaž tas ir kauns un grēks!

Viņš ēd, ko cits ir pelnījis,

viņš velti rokas dabūjis.

Dod veikli un ar prieku strādāt,
no slinkuma Dievs pasargi;
ar godu dod par māju gādāt,
neko nedarīt blēdīgi,
no grūta darba satrūkties

nedod, nedz no tā atrauties.

Lai nedzīvoju pārgalvībā,

ja daudz ar darbu nopelnos.

Pasargi, ka es nabadzībā

ne piekostu, ne raizējos.
Kad citam labāk izveicas,

pasargi man no skaudības.

Gards bus mans miegs, kad nostrādājies

par dienu, naktī dusēšu;

tā maize, ko pats sagādājies,
būs gārda, kad to ēdīšu.

Ja grūts būs darbs šaī dzīvībā,

man nave bus atspirgšana. * (Girgensons.)
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Jaunveidoša-

nas darbi

18. gs. sākuma

Arī šai dziesmu grāmatai pievienotas ~Kristīgas Lūg-
šanas pēc beigta sprediķa, rītos, vakaros, priekš un pēc
ēšanas, pie sv. vakarēdiena un uz slimības un nāves gul-
tas lūdzamas".

§ 37. Kurzemes evanģeliskā baznīca 18. gs. un 19. gs.
sākumā.

1. 18. gs. sākumā arī Kurzemi aizķēra ziemeļu kara

briesmas. Sakšu, zviedru un vēlāk krievu kara pulki mi-

tinājās zemē un ievazāja bakas un asinssērgu. 1709. g.

ienāca no Pārdaugavas mēris, kas arī vēl nākošā gadā

šausmīgi plosījās Dievzemītē. Visvairāk dabūja ciest zem-

nieki: izmira veselas zemnieku mājas un vienā otrā no-

vadā palika ļoti maz zemnieku. Visu upuru skaitu lēzē

ap 200.000. Tīrumi palika atmatā, zeme zaudēja uz ilgāku
laiku savu vērtību. Dažos apgabalos nometināja uz dzīvi

leišus un sāmiešus. Zemītes mācītājs B. V. Bīnemanis

apdzied mēra šausmas:

*Šī sērga medz ka avis kaut,
kā zivis saņemt lomā,
un dažu labu bedrē raut,

pirms tas uz nāvi domā.

Gan ātri apcērt zobins daudz,
bet mēris vēl jo žigli žņaudz,
nedz, ko viņš aizņem, rauga.

*

Kada anonima jaungada dziesma apdzied vispārējo stā-

vokli:

* Karš, dardzīb', sērga šad' un tad',

gan rādījušies šinī gad',
velis un krievs domajs gan uz nav',
bet tava lēnīb' mūs pārstāv,
ka mūsu zem' un draudzībiņ,

tēvs, māte un mazi bērniņ',

ar mieru dzīvo tagadiņ. *

Šie notikumi satricināja arī baznīcas stāvokli. Daudz

vietās bij tiešu postījumu pēdas arī baznīcās un mācītāj-
muižās. Muižniekiem bij radušās dažādas saimnieciskas grū-

tības un viņi ievilka mācītājmuižas zemes, ļāva sabrukt baz-

nīcām, vai atkal negādāja par pienācīgu iztikšanu mācītājam

un ķesterim; mācītājmuižas jau arī bij zaudējušas mērī

zemniekus. Dažs labs mācītājs burtiski mirst badā. —
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Mēris bij prasījis arī savus upurus mācītāju starpā, 54 per-

sonas (mazliet vairāk nekā puse) bij mirušas mēri, to starpā
arī superintendents J. A. Hollenhagens. Mēs saprotam

pilnā mērā dziesmas vārdus:

* Tās baznīcas ir noplēstas,
mums neir mācītāji,
to kungu pilis apsēstas,
ir kungus tu norāji;

jau izlaupīts, m netaupīts,
ko tēvs m māte krājis. *

Par mācītājiem aicina teoloģijas studentus un pat per-

sonas bez jebkādas speciālas izglītības. Superintendenta
vieta paliek septiņus gadus vakanta (1710 —1717) un līdz

ar to ārī daudzas mācītāju vietas.

No 1717.—1746. g. superintendenta amatu izpildīja
Aleksandrs Grāvens. Jau kā prāvests Bauskas un tad Sēl-

pils iecirknī viņš bij parādījis labas administratora dāvanas.

Viņam nācies sava amata 29 gados ordinēt 93 un ievest

vietā 120 mācītājus, t. i. apmēram visās Kurzemes drau-

dzēs. Grāvens izdarīja daudz atsevišķas vizitācijas un ie-

sāka 1736. g. arī vispārēju baznīcas vizitāciju, bet grūtie

apstākļi neļāva to izvest līdz galam. Daudz vietās val-

dība ar superintendenta gādību ceļ jaunas baznīcas un

mācītājmuižas un nokārtoja draudžu dzīvi. Nelokāmi un

dedzīgi viņš kopa savu uzdevumu, aizstāvēdams visur skai-

dro luterismu un baznīcu un baznīcas amata cienu, ne-

baidīdamies sadursmju arī ar visvareno Kurzemes muiž-

niecību.

Plaši sāka attīstīties garīga rakstniecība. Nepietika vairs

ar Manceļa-Fūrekera „Latviešu Rokas Grāmatas" jaunizde-
vumu 1722. g. Grāvens izdeva 1727. g. pilnīgi jaunu pār-
strādājumu, kas nesa arī blakus vācu titulim jau latviešu

virsrakstu: „Jauna latviešu baznīckungu grāmata utt.", un

jau 1744. g. piedzīvoja jaunu izdevumu. Grāvena laikā

iznāca arī otrs Bībeles izdevums (sk. § 36, 4) un Manceļa
sprediķu grāmatas 4. izdevums, Joachima Baumaņa pār-
strādāts un papildināts ar dažiem jauniem sprediķiem: arī

šai grāmatai tagad blakus virsraksts latviešu valodā. Rodas

vēl pavisam jauna sprediķu grāmata — J. Fr. Bankava

„Latviski Svētdienas Darbi" 1725. g., kurai bij lemts pie-
dzīvot 18. gs. pavisam 5 izdevumus un vēlāk vēl nākošus

piecus. Grāmatas priekšvārdā autors uzrunā latviešus un,

pieminēdams dažādas teorijas par latviešu izcelšanos, saka:

„Tu zini, kas tu bijis esi, viens pāgāns, tu zini, kas tu

tagad esi, viens kristīts cilvēks. Tāpēc dzīvo, kā kristītam
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cilvēkam pieklājas un atstāj to vecu raugu tas elku die-

vības."

60. zīm. J. Bankava Sprediķu grāmata

Kā jau to virsraksts rāda, Bankava sprediķu grāmata ir

domāta lietošanai mājā. Sprediķu sākumos iepītās dziesmas

rindiņas un pantiņš sprediķa beigās rāda, ka autors prot
izlietot arī garīgās dziesmas izjūtas radīšanai. Pievienotie

6 katķisma sprediķi un „īsas jautāšanas iz tiem bērnu mā-

cības gabaliem" dod iespēju smelties no grāmatas arī

tuvākus paskaidrojumus par svarīgākiem ticības mācības

jautājumiem.
Grāvena laika likts pamats arī Kurzemes 18. gs. dzie-

smu grāmatai.

Mācītāju rindās mēra laikos bij iestājies pirmais teolo-

ģiski izglītotais latvietis, par kuru ir uzglabātas noteiktas

ziņas. Tas bij Vilhelms Šteineks (1681 —1735), dzimis

Vecaucē, studējis Karaļaučos, aicināts 1710. g. par latviešu

draudzes palīgmācītāju Jelgavā, no 1712. g. līdz nāvei
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ortodoksija un

pietisms

Mācītāju stā-

vokhs

Tukuma draudzes mācītājs. Vācu aprindas pret viņu iz-

turtjušās ar nicināšanu, viņam klātesot, sākušas runāt par
likun iem, kas pastāv par izbēgušu dzimtļaužu atprasīšanu

un nav ari gādājušas par viņa mācītājmuižas remontiem.

1730. g. viņš sarakstīja un lika iespiest kādu dziesmu vācu

valodā, kas liek dažām allēgoriskām būtnēm sarunāties par

Kurzemes verdzību un sodu, ko pelna pastāvošās kārtības

uzturētāji. Par šo dzeju Šteineku apsūdzēja pie konsi-

storijas un nosodīja ar 10 dālderiem un atstādināšanu

no amata uz 4 nedēļām. Šteineks tulkojis latviski 4 ga-

rīgas dziesmas: Ak vaigs no asinsstrutām, Man tiešām

netīk, saka Dievs v. c.

2. Grāvena laikā valdīja Kurzemē stingra luteriska or-

todoksija, bet viņa pēcnācējs Joachims Baumanis, supe-

rintendents no 1747.—1759. g., jau bija studējis Hallē un

uzskatāms par pietisma audzēkni. Arī citu mācītāju starpā,

laikam, bij jau jūtams pietisma gars, bet tā kā Karaļauču
universitātes teoloģijas fakultātē, kuru bij apmeklējuši apm.

2/3 Kurzemes mācītāju, pietisms nebij vienīgais valdošais

virziens, bet sākumā sacentās ar ortodoksiju un vēlāk ap-

vienojās ar racionālismu, tad vienpusīgu spilgtu pietistu

veltīgi meklēt Kurzemes mācītāju aprindās. Nav arī nekas

dzirdams par dievbijības pulciņu dibināšanu. Brāļu drau-

dzes pirmos sākumus Jelgavā Grāvens apspieda ar val-

dības palīdzību. Un mācītāju starpā zināms tikai viens

noteikts brāļu draudzes draugs — G. H. Loskīls (Loskiel,
t 1780), kas bijis mācītāja vietā Rindā, tad Ārlavā un

beidzot Tukumā un ieņēmis arī Kandavas iecirkņa prāvesta
vietu.

3. Mācītāju izvēle kroņa draudzēs bij hercoga varā un to

izcļarīja konsistorija. Citās draudzēs bij hercogam apstipri-
nāšanas tiesības, bet bij arī daudz muižnieku baznīcu (apm.

puse), kur visa noteikšana bij patrona muižnieka rokās un

konsistorija pārzināja tikai mācītāja eksāmenus, ordināciju

un ievešanu amatā.

Kurzemes īpatnējos apstākļos mācītāji atradās ciešā ma-

teriālā un sociālā atkarībā no muižniecības. Daudzās vi tas

nodibinājās pat tāda kārtība, ka ar patrona labvēlību mācī-

tāja vieta pārgāja no tēva uz dēlu 2, 3, 4 un vēl vairāk

paaudzes no vietas. Kādos 16 gadījumos vienas ģimenes
rokā draudzes mācītāja vieta palikusi apm. 100—150 ga-

dus. Ja vēl pieskaitītu gadījumus, kur jaunais mācītājs

apprecē sava priekšgājēja meitu, tad amata ~mantošana"

ģimenē jāatzīst vēl par daudz plašāku.
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Vecais Stenders4. 18. gs. otrā puse un 19. gs. sākumā Kurzemē bij

stipri izplatīts racionālisms. Mācītāju starpā viņa ievēroja-

mākais pārstāvis un pie tam viens no pirmajiem laika ziņā

bij G. Fr. Stenders (1714—1796). Viņš bij studenta gados

61. zīm. G. Fr. Stenders

darbojies arī Hallē, bet drīz vien aizgājis no pietisma. Ar

savu darbību latviešu laicīgas literatūras izkopšanā ar savu

Augstās gudrības grāmatu no Pasaules un Dabas", 1774,

ar savām idejām par prāta cilāšanu un māņu apkarošanu

Stenders ir tipisks racionālisma pārstāvis. Kādā raksta vācu

valodā „Wahrheit der christlichen Religion vvider den Un-

glauben der Freigeister und Naturalisten, 1772" viņš deva

arī savu
uzskatu teoloģisku izstrādājumu. Asi viņš

nosoda

ortodoksiju, prasa „atgriešanos pie dabas atziņas vienkar-
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šības" un, svārstīdamies starp racionālismu un supranātu-

rālismu, tuvojas vairāk pirmējam. Viņš nosveras arī uz

mistiskas dabas filozofijas pusi un izrāda interesi par slepen-
zinātni: mūža beigās viņš nodarbojies ar alchimiju.

Mācītāja vietu viņš ieņēmis Birzgalē 1744—1753, tad

Žeimē Lietavā līdz 1759. Atgriezies no ārzemēm, viņš

bija Sērpils un Sunākstes mācītājs no 1766.—1796. g. Viņa
literāriskie darbi baznīcas kalpībā ir šādi: līdzdalība dziesmu

grāmatas komisijā, Svēti stāsti jeb Mazā Bībele (1756),
Svētās Gudrības Grāmatiņa (1774), Tās Kristīgas Mācības

Grāmata (1776), un Jauna izskaidrota Dziesmu Grāmata,
I 1783 un II 1792.

Stendera Mazā Bībele ir sastādīta pēc kādas vācu Bī-

beles stāstu grāmatas (J. Hūbnera, 1714) parauga, bet

domāta galvenā kārtā ne skolēnu, bet pieaugušu lietošanai,
it kā stādamies grūtāki pieejamas un saprotamās Bībeles

vietā.
* Šos svētus stāstus vari tu lasīt svētdienās un kad tev

vaļas ir un kurus katrā svētdienā jālasa būtu, to rāda tas

rādītais, kas beidzamā lapā atrodams. Tos tā, kā tagad

(t. i. priekšvārdā) mācīts ir, lasot, tu vairāk labuma bau-

dīsi nekā tie, kas svētos laikos, jeb uz vaļu būdami, cits

citam nieku un blēņu pasakas izstāsta. *

Stāstam pievienotās, pēc Hūbnera parauga sastādītās

jautāšanas, mācības un ~svētas domas" ierosināja uz lasītā

apceri un iegūtās mācības izlietošanu dzīvē. Pie tam au-

tors vienmēr saista stāsta mācības ar īpatnējiem Kurzemes

dzīves apstākļiem.

~Tās Kristīgas Mācības Grāmata" ir pirmā ticības mā-

cības grāmata latviešu valodā, kas aptver visu mācības vielu:

bībeles stāstus, katķismu, katķisma izskaidrojumus un Bī-

beles pantus. Te jau parādās noteikti racionālisma gars.
Priekšvārdā autors saka, ka kristīga ticība pastāv taisnā

dzīvošanā un bez tās neder ne kristība, ne pātari, ne baz-

nīca, ne Dieva galds, ne visa ticība. Katķisma tekstu Sten-

ders labo, lai padarītu to skaidrāku un, protams, labāk

pieņemamu.

Piektais bauslis: tev nebūs slepkavām būt.

Sestā lūgšana: neļauj mums Kārdināšanā krist.

Sevišķi radikāls ir Stenders savā garīgu dziesmu grā-
matā. Viņš atrod, ka baznīcas dziesmu grāmatā „lielāks
pulks no dziesmām ar grūtiem un samisētiem vārdiem sa-

rakstīts" un tādēļ sastāda savu īpašu „jaunu izskaidrotu

dziesmu grāmatu, kur „dziesmas tā izskaidrotas, ka visi

vārdi pie sirds iet". Pie šīs grāmatas viņš strādājis gan-
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Racionālisma

laikmets

drīz visu savu mūžu. Vecās dziesmas te bij uzņemtas tikai

pārgrozītas, daudz bij jaunu, paša Stendera tulkotu un

sacerētu. Ari Fūrekeru viņš „laboja". Arī daži stāsti no

Bībeles un baznīcas vēstures te salikti pantos.

Līdzīgs mēģinājums bij Johana Christofora Baumbacha

,Jauna un maza Latviešu Dziesmu Grāmata" 1779.

5. Vienā laikā ar Stenderu un vienu paaudzi pēc viņa
Kurzemes mācītāju starpā sastopami vēl daudzi racionā-

lisma pārstāvji, to starpā ģenerālsuperintendents E. Fr. Okels

(Ockel, 1785—1816), kas ar saviem vācu valodā sarakstī-

tiem rakstiem bij pazīstams arī Vācijā.
No ievērojamākiem latviešu draudžu darbiniekiem ap-

gaismības laikmeta garā vēl minami Aleksandrs Johans
Stenders jeb „jaunais Stenders" (f 1819), Kārlis Gothards

Elferfelds (f 1819), Apriķu mācītājs un Grobiņas iecirkņa

prāvests, kas mūža beigās bij tuvojies vairāk ortodoksai

baznīcas mācībai; Frīdrichs Gustavs Mačevskis (f 1813),
Ārlavas mācītājs, tad Piltenes prāvests un beidzot Piltenes

superintendents; Chr. Fr. Šmits fon der Launics (f 1832),

Grobiņas mācītājs un prāvests, un Kārlis Fridr. Vatsons

(f 1826), Lestenes mācītājs un pirmais Latviešu Avīžu re-

daktors.

62. zīm. K. Fr. Vatsons, Lestenes mācītājs
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Lielākais darbs garīgā literatūrā no šīm aprindām ir

Mačevska „Jaunā Sprediķu Grāmata" 1793. g. Sprediķiem

pielikts aizrādījums uz dziesmām, kādas būtu kopā ar spre-

diķi dziedamas, īpaši ieteikta „izskaidrotā" dziesmu grā-

mata, „kur tik daudz labas un skaidras dziesmas iekšā ir".

Sprediķi cenšas izplatīt prāta gaismu, kas kliedē muļķību,

māņus un noziegumus. Jo gudrāki paliks ļaudis, jo mazāk

būs pūšļotāju, apvārdotāju un burvju, jo vairāk prātu cilās,

jo mazāk tiks ķēmi un spoki redzēti. Tādēļ jāmācās viss jo
labāki saprast, jālasa godīgu mācītāju sarakstītas grāma-

tiņas un jāvaicā citi prātīgāki ļaudis. Bībeles tekstus au-

tors izlieto, lai dotu dažādas dzīves pamācības — par

Dieva brīnišķu gādību, par to, „kā mums pareizi būs

strādāt", kā svētdienas pareizi svinamas utt.

Iztirzājot līdzību par sējēju un dažādu zemi, Mačevskis

uzstāda sprediķa tematu: „Lai mācāmies izšķirt: 1) kas

Dieva vārds ir un kā mēs zināt varam, ka mācītājs mums

tiešām Dieva vārdu sludina, un 2) tad labi vērā liekam, kā

mums pret Dieva vārdu būs turēties". Par mērauklu pirmā

jautājuma atrisinājumam viņš dod pārdomu: „Voi gan es

caur to, ko es tagad lasu jeb dziedu, tiešām sirdī un

dzīvošanā jo dievabijīgs, jo taisns, labos darbos jo pilnīgs,

jo mierīgs un priecīgs topu, voi šīs mācības man patiesi

pie manas laicīgas un mūžīgas laimes derīgas ir". Liel-

dienas atsvētes evaņģēliju par neticīgo Tomu apstrādājot,

viņš grib rādīt, ka var „neredzamu dievīgu būšanu manīt

un saskatīt" un māca, „kā vienam kristīgam cilvēkam uz

to atjaunotu Dieva pasauli pavasarā ar prātu būs uzlūkot"

un vērot pasaules jaukumu un derīgumu. — „Nāk liels

darba laiks, bet arī dienas top jo garākas, ka varam vairāk

pastrādāt".

Apgaismības darbinieku kopdarbs ir „Jauna un pilnīga
latviešu dziesmu grāmata", 1806. g., t. s. racionālisma

dziesmu grāmata.

Kurzemes pievienošana Krievijai 1795. g. saveda kopā
kurzemniekus ar vidzemniekiem arī baznīcas pārvaldes darbā.

Kurzemes baznīca arī nāca atkarībā no justickollēģijas Pē-

terpilī. Piltenes konsistorija tika apvienota ar Kurzemes

konsistoriju, un sastāvs, izņemot priekšsēdi, iecelts tikai no

garīdzniekiem vien.

Justickollēģijas racionālistiskos projektus Kurzemes muiž-

niecība stingri noraidīja, izteikdamās pret jebkādiem pār-
grozījumiem pastāvošā baznīcas iekārtā. Tomēr jādomā,
ka viens otrs racionālists būs mēģinājis arī Kurzemē refor-

mēt savus draudzes dievkalpojumus.
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Kurzemes

dziesmu

grāmata

Latviešu draudzes racionālisms nav iesakņojies. Arī ra-

cionālisma dziesmu grāmata, liekas, nav ieguvusi draudžu

sirdis. Kaut gan autori savā priekšvārdā centās pierunāt
latviešus „skaidrākas mācības, labāki saprotamus un jo pie-
klājamus vārdus augstāki cienīt nekā nesaprotamus tumšus

un grūtus" un iepriekš bij parakstīti vairāk kā 5200 eksem-

plāri.

6. 1727. g. iznāca A. Grāvena izdota „Jelgavas jauna
un pilnīga Latviešu Dziesmu Grāmata" ar 534 dziesmām.

No bezatskaņu dziesmām uzņemtas tikai 14, jo, kā

Grāvens paskaidro priekšvārdā, atskaņu dziesmas ļaudīm
labāki „pielīpot". Jaunas dziesmas nākošā izdevumā 1744.g.
ievieto pielikumā. Trešo izdevumu 1754. g. Joachims Bau-

manis kopā ar veco Stenderu pārkārtoja no jauna, uzņemot
dažas jaunas dziesmas un izgreznojot grāmatu ar Sten-

dera kokgriezumiem un šo un to izlabojot. Te bij pa-
visam 640 dziesmas. Šis izdevums „ar šķeltām lapām" ne-

iesakņojās draudzēs, kādēļ 1766. g. izdeva no jauna 1744. g.
izdevumu, ievietojot visas jaunākās dziesmas atkal pieli-
kumā, bet par to atkal pielikums bij kļuvis bagātāks. Pa-

visam skaita 686 dziesmas. Šo izdevumu pārdrukāja ne-

pārgrozītu līdz gadsimteņa beigām. Pa visu laiku no 1727.—

1796. g. iznākuši 11 dziesmu grāmatas izdevumi. Tikai

pašu pēdējo Stenders vietām labojis. Grāmatai bij pie-
vienotas vairākas Dāvīda dziesmas un 12. nodaļa no pra-
vieša Jesajas grāmatas. Kopā ar to iznāk un līdz ar to

arī tiek iesieti vienos vākos katķisms un H. Adolfija lūg-
šanas grāmata (Pātaru grāmata).

levērojamākie Kurzemes garīgie dzejnieki:

1. Bernhards Vilhelms Bīnemanis, Zemītes, vēlāk Spār-

nes mācītājs (f ap 1730.), kas tulkojis ap 100 dziesmu,

piem. Kungs, kā tev tīk, ar man tā dar', Kāds sāpju pilns,

sirdsžēlīgs Jēzu, esi, Bez bēdām labu nakti, Dievs, svē-

tais gariņ, pie mums nāc utt.

2. Nikolajs Frīdrichs Hespe, Bauskas mācītājs (f 1752),
kas tulkojis 4 dziesmas: Nu dusēs visas lietas, Es pie

Jēzus turēšos, Augstais Dievs, kam slava dota v. c.

Kaut gan Kurzemes un Vidzemes dziesmu grāmatām

bij daudz kas abām kopā, tomēr diezgan liels skaits bij
arī tādu dziesmu, ko pazina tikai vienā provincē. 67 dzie-

smas no Kurzemes dziesmu grāmatas nebij uzņemtas Vid-

zemē, 80 dziesmas no Vidzemes nebij uzņemtas Kurzemē

un 60 dziesmas dziedāja katrpus Daugavas savā tulkojumā.



276

Racionālisma garā ir vecā un jaunā Stendera, Baum-

bacha, Mačevska un Launica dziesmas. Mačevskis, Lau-

nics un jaunais Stenders ir ari galvenie darbinieki 1806. g.

izdotā dziesmu grāmatā, kur uzņemtas pavisam 617 dzie-

smas. Tikai 73 ņemtas no vecās Kurzemes dziesmu grā-
matas (7 Stendera, 22 Fūrekera, 6 Dīca, 7 Bīnemaņa) un

14 no vecās Vidzemes dziesmu grāmatas, bet arī tās ir

labotas un īsinātas. Nav uzņemtas piem.: Dievs Kungs ir

mūsu stiprā pils un Redz šī diena jau pagalam. Toties jo

bagātāki uzņemtas pašu aprindu dzejas: no vecā Stendera

193, no Baumbacha 136, Mačevska 149, Launica 40, jaunā
Stendera 9 utt. Labākās no tām ir vecā Stendera un Ma-

čevska dziesmas. Vairākas no tām arī uzņemtas vēlākās

dziesmu grāmatās.

Apgaismības laikmeta idejas atspoguļojas jau dziesmu

grāmatas satura rādītājā. Visspilgtāki tas redzams nodaļā
ar virsrakstu „tikumu dziesmas", kas stājusies agrākā no-

dalījuma: „no kristīgas un dievabijīgas dzīvošanas" vietā.

Te atrodam virpirms apakšnodaļu par tikumu vispār, tad

„īpašas tikumu dziesmas", vispirms tās, kas rāda, „kādu

prātu mums uz Dievu turēt būs", tad tās, kas māca, ~kas
cilvēkam pret sev pašu pienākas", tāļāk — „kas mums

pret tuvāku pienākas", un beidzot, kas nosaka izturēšanos

„īpašās dzīves kārtās".

Grāmata liecina par lielu sistemātisku darbu, ko tās

sastādītāji veikuši. Dziesmu iespaids būs nostādāms blakus

Manceļa tulkoto gudrības grāmatu nozīmei, un arī tām ir

nenoliedzami bijusi sava loma latviešu gara dzīves veido-

šanā. Sk. arī piemērus 279. lp.
* Mums pasaule priekš acīm stāda,

Dievs, tava speķa lielumu,
un visi tavi darbi rāda,
mums augstu prāf un apdomu.
Kā jauki tu tos radījis
un tos pēc kārtas nolicis!

Vismazākajā dabas lieta

mums glītums spīd un gudrība.
Tavs prāts to vien ikkatrā vietā,
kas labs un derīgs nodomā.

Un viss, ko tu tik nospriedi,
ir labi spriests un žēlīgi.

Un kas no tev ir gudri radīts,
to gudrā ziņā pārvaldi,
viss top caur tev uz priekšu vadīts

un gatavs stāv, kad pavēli.



277

Teoloģijas fa-

kultāte Tērba-

tas universitātē

Jauni

baznīclikumi

Kas no tev lodz ar gudrību,
tam tu neliedzi padomu...

Ak! gudrais Dievs, no tevim dabū

ir mans prāts īstu gudrību.
Ak māci, lūdzams, pats man labu

un dod man tavu gaišumu.
Cik droša mana dzīvošan',
kad tu no māņiem sargi man' utt.* (Mačevskis).

§ 38. Kurzemes un Vidzemes provinciālbaznīcas 19. gs.

1. 1802. g. nodibināja Tērbatas universitāti, kuras teo-

loģijas fakultāte turpmāk sagatavoja mācītājus visas Krie-

vijas evaņģēliskām luteriskām draudzēm. Fakultātes mācī-

bas spēku starpā bija sākumā pārsvars racionālisma pār-
stāvjiem, bet jau 20-os gados sāka darboties rosīgi pieti-
stiski un konfesionāli profesori, un fakultātes gars drīz vien

novērsās no racionālisma. 40-os gados dabūja virsroku

konfesionālais luterisms, kura ievērojamākie pārstāvji bij
F. A. Filipi (Philippi, 1841—1851) un Teodozijs Harnaks

(1843—1851 un 1865—1875). Fakultātes sagatavotie mā-

cītāji kopš tā laika noteikti turējās konservatīva konfesionāla

luterisma garā. Tikai gadsimteņa otrā pusē varēja parā-
dīties mazāk stingras blakus strāvas.

2. 1832. g. iznāca jauni baznīclikumi visai evaņģēliskai
luteriskai baznīcai Krievijā. Augstākais pārvaldes orgāns

pēc šī likuma bij ģenerālkonsistorija Pēterpilī, kurai bij

padotas vairākas provinciālkonsistorijas, to starpā Kurzemes,
Vidzemes un Igaunijas. Rīgai, Sāmzemei un Rēvelei bij
sākumā savas īpašas konsistorijas, kas vēlāk tika pievienotas

attiecīgām guberņas konsistorijām. Vidzemes latviešu daļā

pastāvēja 4 agrākie prāvestu iecirkņi uz laukiem un piek-
tais Rīgas pilsētas superintendenta, bet vēlāk prāvesta ie-

cirknis. Kurzemē un Zemgalē, kopā ar Piltenes iecirkni,

bij 8 prāvesta iecirkņi.
Visa noteikšana baznīcas pārvaldē bij nodota muižnieku

rokās. Viņu landtāgi izredzēja kandidātus uz ģenerālsuperin-
tendenta un konsistoriju 2 laicīgo locekļu amatiem, no

viņu vidus arī tika iecelts konsistorijas prezidents. Mācītāji

piedalījās konsistoriju 2 garīgo locekļu (asesoru) vēlēša-

nās un ievēlēja sava iecirkņa prāvestu. Arī baznīcas virs-

tiesu (Oberkirchenvorsteheramt) locekļi ar baznīcas virs-

priekšnieku priekšgalā tika ievēlēti landtāgos. Ģenerāl-

superintendents bij konsistorijas viceprezidents.
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Pagānisma at

liekas un

māņticība

Atsevišķu lauku draudžu priekšgalā nāca baznīcdraudžu

konventu vēlēti baznīcas priekšnieki. Kurzemē konventu

locekļi bij tikai muižnieki, bet Vidzemē kopš 1870. g. puse

konventa locekļu bij zemnieki — pagastu dēlēgāti. Baz-

nīcas priekšniekus varēja vēlēt tikai no muižniekiem vai

muižu arendatoriem. Konventu rokās bij atstāta tikai drau-

dzes saimniecības pārvalde un mācītāju vēlēšanas. Kroņa
draudzēs mācītājus izredzējās konsistorija.

Konventi iecēla pērminderus (draudzes aizbildņus) „no

uzticamu zemnieku vidus", kā baznīcpriekšnieku „palīgus
baznīcas saimniecības lietās un baznīcas policijas rīcībā".

Pērminderiem bij jāuzskata zemāko šķiru draudzes locekļu
dzīve un uzvešanās, bērnu audzināšana un mājmācība, jā-

uzrauga arī skolotāja uzvešanās, jāpiedalās dievkalpojumos
un jāziņo par saviem novērojumiem mācītājam. Baznīc-

priekšnieks varēja pērminderus katru brīdi atlaist no amata,

ja atrada tos par nederīgiem.
Likums paredzēja tikai mācītāju sinodes un sprauda

viņu darbībai diezgan šauras robežas: ģenerālsuperintendenta

ziņojumu noklausīšanās un ziņojumu sniegšana, apsprie-
šanās uti. Bet sinodēm bij liela nozīme mācītāju rīcības

saskaņošanā.
Abas provinces — Kurzeme un Vidzeme — tomēr tu-

rējās joprojām katra par sevi baznīcas lietās. Katrai bij

sava konsistorija un savas vēsturiskas tradicijas, no kurām

baznīcas lietu vadītāji negribēja atkāpties. Tikai baznīcas

agenda, dibinoties uz jaunā baznīclikuma, iznāca viena:

„Svēta amata grāmata priekš Lutera draudzes mācītājiem

Krievju valstī", 1. izd. 1834. Tā bija tiešs tulkojums no

attiecīgā vācu izdevuma. Arī turpmāk agendas izdeva kopā,

pēdējo reizi 1900. g.

3. 18. gs. vēl sastopam daudz liecību par pagānisma
atliekām latviešu ticības dzīvē. Kampenhauzena ziņojums

par 1739. g. vizitāciju vēsta:

*Par pagāniskām ierašām un māņticību, ko zemnieki,
baidīdamies mācītāju uzbrukumus un sodus, pa lielākai

daļai piekopj tikai paslepšus, man pienākušas tik daudz

ziņas — par zināmu dienu svinēšanu, ziedošanu uz kal-

niem un svētās vietās, pūšļošanu un citām velna mākslām,
ka viņu minēšana aizņemtu krietni daudz vietas. *

Atsevišķu draudžu vizitācijas protokoli sniedz tuvākas

ziņas par tamlīdzīgiem gadījumiem un liecina par bargiem

sodiem, s—lo5—10 pāriem rīkšķu, ko piespriež elku ziedotājiem.

Tamlīdzīgas ziņas atkārtojas arī velak, tiklab no Kur-

zemes, kā arī Vidzemes. Bet baznīcas darbība ar laiku
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tomēr guva noteiktus panākumus. Pietisma apgaroti mā-

cītāji un brāļu draudzes sludinātāji iemantoja ļaužu sirdis,
kas aiz mīlestības pret Jēzu raisījās vaļā no pāgānu mā-

ņiem kā no velna kalpības. Apgaismības centieni, grā-
matas un skolas arī veica savu darbu. Rupjais pāgānisms,
tieša elku kalpība izzūd, atstādami vēl tomēr visādus māņus,
kuros jaucas kopā pāgānisms ar kristiānismu.

Apgaismības laika dziesmu grāmatās tiklab Kurzemē

kā Vidzemē atrodamas dažas dziesmas, kas veltītas māņ-
ticības un „blēņu ticības" apkarošanai. Autori ir vidzem-

nieki — Mūtels un Brokhūzens.

*Ak! kristīti, voi Dievam žēl!

dažs jūsu starpā nevaid vēl,
kas Jēzus skaidru ticību

caur māņiem dara tumšāku?

Voi blēņu darbi nenotiek,
kas mūsu laikus kaunā liek?

Voi māņi netop ticēti,

jeb nieki svēti cienīti?

Voi nedzird vairs no labdariem

jeb burvjiem? Voi vēl dažs pie tiem

nemeklē kaitēs palīgu?

Jeb dreb priekš tiem ar bailību?

Ak! kauns un grēks! jūs negudri,
no liekām domām saistīti!

Ko jums gan palīdz kristība?

Ko Dieva vārds un baznīca?

Voi dažas elku ticības,
Kas žin, pie mums ar neronas?

Priekš māņiem nekad nedrebam,
un niekus vairs necienījām?

Ak! palīdz visiem, mīļais Dievs,
ir mums vēl palīdz šķīstīties,

priekš tavas skaidras mācības

lai mūsu prāts jel atveras.

Lai Jēzus gaišums iekš mums spīd,
šis lai ir mūsu vārds ikbrīd':

„Nost pagāniska tumsība,
kas krāpj un velti biedina!"*

(K. dz. gr. Nr. 318.)
* Voi krusta zīme atnest laimi

var druvās, mājās, laidaros?

Voi sargās tā man bērnus, saimi,
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un Dieva svētību mums dos?

Ko palīdz to uz durvīm sist,
kad slinkums visu liek sakrist?

Grēks ir tā apsmiet krusta zīmi,
kas svēta ir tam ticīgam;

ar to apzīmēt savu ģīmi,

nepalīdz kādam cilvēkam,
kam sirds ir pilna tumsības,
un prāts pilns nieku bailības.

Voi Jāņos sprausti kupli zari

dos druvām, dārziem auglību?
Voi baznīcā vien Dievu vari

atrast ar savu lūgšanu?
Ak laika, vietu cienītājs,
tu esi Dieva zaimotājs!

Voi pesteļiem, ko dažkārt mājās

uziemu, būs man sabaidīt?

Voi tie var maitāt rokas, kājas,

ūn manu laimi izpostīt?
Voi Dievs nav lielāks spējinieks,
kā mans paslepens skaudinieks?

Kā vārdi spētu aizdzīt sāpi?
Kā vājam veselību dot?

Ak tumšais prāts, par kādu strāpi
tu esi tam, kas daudz neprot.
Ak ļaužu liela lepnība,
kas Jēzum grib būt līdzīga!

Ko viņš caur savu Tēvu spēja,
tiem cilvēkiem palīdzēdams,
to cits nekas vēl nevarēja,
nedz tas būs vēl kam iespējams.
Tū cilvēks tāpēc savaldies!

Kas esi tu un kas ir Dievs?*

(Vidz. dz. gr. Nr. 379.)

Tomēr pilnīgi izskausts nebij pāgānisms arī 19. gs. No-

maļākās vietās vēl senču ticējumi ir turējušies līdz četr-

desmitiem, piecdesmitiem gadiem.

Ērģemes mācītājs P. Karbloms ziņo:

* 13. maijā 1836. g. es uzņēmu pirmo lielāko krusta

karu pret mājas kungiem (mājas dieviem), kuri vēl še stāv

lielā godā un kuriem divreiz gadā, Jurģos un Miķelos,

mājas saimnieks naktīs nes upurus. Šos mājas kungus tur
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jauDi Bībeles

"grimtu"
izdevumi

par ļauniem gariem, kuriem ar ziedošanu grib pielabinā-

ties, viņus darīt nekaitīgus. Es apskatīju 14 saimnie-

cības. Vienā nebija saimnieka mājās, saimniece aizbedza

uz mežu un bērni paslēpās pieliekamā kambarī. Kāda

veca sieviņa veda mani, vaimanādama un nopūzdamās, uz

mājas kunga mitekli — dārzā pie sētas, ar ecēšām aiz-

klātu. Svaigas asinis, vistu spalvas, kauli, vecas un jaunas
naudas, sarkani dzīpari bija mēmi liecinieki, ka uz mājas
dieva altāra Jurģu naktī ticis ziedots un gailis kauts. Otrā

mājā saimnieks bij ciets kā akmens — liedzās upura vietu

rādīt, kura arī atradās dārzā un kur 23. apriļa naktī bij
ziedots. Elks še mita zem akmeņiem. Kad tos nocēlām,

no zemes izcēlās nejauka smaka no sapuvušām olām un

gaļas gabaliem, kas tur sakrājušies. Arī še bij sarkanas

vilnas dzijas, vecas un jaunas vara naudas. Citās mājās
elka dievi bija gan izbeigušies, bet upura vietas stāvēja

neaizkārtas, jo neviens neiedrošinājās viņas aiztikt. Tās

atradās zem veciem kokiem, pa daļai brīvos laukumos,
bet vairāk dārzos ar žogu. Daļa saimnieku klausīja un

vietas iznīcināja: kokus nocirta un zemi uzara, bet daudzi

palika pie tā, ka viņi savus zirgus arot negrūdīšot nelaimē.

Pēc tautas māņticības mājas dieviem jāsargā tikai dārzi

un dārza augļi, arī veselība pie cilvēkiem un mājas kusto-

ņiem, kādēļ viņiem ziedoja no dārza augļiem un mājas

kustoņiem. No gaiļa dodot tikai asinis un spalvas; citi

atkal gaili dzīvu ierokot zemē. Kāda upuru vieta bij cieši

aizaugusi. Kad es saimnieku uzaicināju izcirst celiņu, viņš
liedzās to darīt, viņam esot bailes, un atdeva man cirvi.

Liku atsaukt saimnieci, bet viņa tikai lēnām un bailīgi tu-

vojās. Kad kokus un akmeņus nocēlām, izlīda krupji, kā

tumsības gara simbols, kas še valdīja. *

Arī citas vietas mācītāji ķērušies paši pie cirvja, lai

lauztu ļaužu māņticību, saistītu ar svētiem kokiem.

4. Garīgā rakstniecība 19. gs. stipri pieauga. 1816. g.

iznāca atsevišķs revidēts Jaunās Derības izdevums 15.000

eksemplāros un 1826. g. tas jau piedzīvoja savu sesto

iespiedumu, un 1849. g. astoto. Vēlāk nāca klāt vēl dažādi

citi izdevumi. Pirmos no tiem apgādāja Kurzemes un Rīgas
Bībeles biedrība (~Bībeles draugi"). 1854. g. iznāca pirmā
latviešu Jaunā Derība Britannijas un ārzemju Bībeles bie-

drības izdevumā. Pilnu Bībeli 1825. g. palīdzēja izdot

Krievijas Bībeles biedrība, bet tā drīz tika slēgta. 1877. g.

iznāca pirmā latviešu Bībele Britannijas un ārzemju Bībeles

biedrības izdevumā.

19. gs. vairākkārt rūpīgi revidēta Bībeles valoda. Lie-
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lākie nopelni šinī ziņā ir Dobeles vācu draudzes mācītājam

Augustam Bīlenšteinam (1826—1907), kas veica galveno
darbu 1877. g. izdevumam, un Cesvaines mācītājam Kārlim

Robertam Auniņam (1834—1914). Pēdējā Bībeles redak-

cija izdarīta 1898. g., pie kam Auniņa darbu skatījuši cauri

arī Valmieras mācītājs J. Neulands (f 1915) un Smiltenes

— K. Kundzinš, tad J. V. Zakranovics un citi no Kur-

zemes. Bībeles valoda pēdējos izdevumos palikusi labu

tiesu iepakaļ latviešu literatūras valodas attīstībai. Par

izdoto eksemplāru skaitu sk. 256. lp.

63. zīm. Kārlis Ludvigs Kälbrants

Jaunpiebalgas mācītājs un prāvests 1829—1874.

Visvairāk izplatītais garīgu rakstu krājums tomēr palika
dziesmu grāmata. Tiklab Kurzemes, kā Vidzemes racio-

nālistu dziesmu grāmatas piedzīvoja katra vēl 3 izdevu-

mus. Bet Vidzemes pēdējais izdevums (1833. g.) jau sāk

uzņemt plašos apmēros pielikumā vecās dziesmas. Atjau-
notais konfesionālisms prasīja atkal pēc tām. Trīsdesmitos

gados mācītāju sinodes ķērās pie vecās 18. gs. dziesmu
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skolas

grāmatas restaurācijas darba. Kurzemnieku darbs iznāca

1836. g. Kodols bij 627 vecākās dziesmas, kurām tika pie-
vienotas pielikumā ari jaunākās. Vēlākiem izdevumiem bij
3 pielikumi.

Jaunu pārkārtojumu un pārstrādājumu laida klajā

1878./79. g. ar 530 dziesmām. Pie tā galvenais darbi-

nieks bij A. Bīlenšteins. Šis izdevums palika negrozīts
visu gadsimteni un piedzīvoja jaunu dziesmu pielikumu
tikai 1904. g.

Vidzemes atjaunotā dziesmu grāmata iznāca 1846./47.
g. ar 737 dziesmām, kuras vēlākos izdevumos papildināja
īpašs pielikums līdz 770. Galvenie līdzstrādnieki bij Kārlis

Christjans Ulmanis (1793—1871) un Kārlis Ludvigs Kāl-

brants (Kaehlbrandt, 1805—1888). Jaunu pārkārtojumu un

pārstrādājumu vidzemnieki gatavoja no 1880.—1889. g. un

izdeva 1891. g. — ar 793 dziesmām. Te galvenie līdzstrād-

nieki bij jau minētais Kālbrants un Jānis Neulands.

Ari dziesmu grāmatu pēdējie izdevumi neievēroja lat-

viešu rakstu valodas attīstību.

19. gs. dziesmu grāmatās uzņēma arī labu skaitu dziesmu,
kas bij tapušas pazīstamas brāļu draudzes darbā. Visievē-

rojamākās to starpā Johana Heinricha Loskīla (Loskiel)
oriģināldziesmas, piem. Tu esi sirdi man paņēmis, Labu

dienu, mieru, veselību, Kungs Jēzu, palīgs bērniņam, Ma-

zais pulciņš, priecājies, Mēs šeitan esam viesi v. c.

Kā dzejnieki-tulkotāji vēl pelna ievērību:

Ulmanis, ar dziesmām: Ak tu priecīga, Mīlība, tu rullē-

jama, Ak kaut man tūkstoš mēles būtu, Kādā nu

mierā v. c;

Kālbrants ar dziesmām: Es skaistu rozīt/ zinu, Kad

es vien pie viņa, Slavē to Kungu, ak dvēsle mana, Teici

to Kungu, to godības ķēniņu svētu, Jēzu pavadi, Uzmo-

sties, gars no pirmām dienām, Pastāvi, pastāvi, Rīta gaisma

mūžīga, Nu es gribu gulēt iet v. c;

un Jūlijs Mūtels (Mūthel), Cesvaines mācītājs (f 1871),
ar dziesmām: Dievs ir jūtams, klātu, lekšā nāc (Nāci

Kungs) v. c.

So pašu autoru oriģināli ir ieguvuši mazāk popularitātes.
19. gs. iznākušas kādas 18 sprediķu grāmatas, no kurām

dažas piedzīvojušas vairākus iespiedumus. Bankava spre-

diķu grāmata iespiesta šinī laikā no jauna 6 reizes.

5. 19. gs. trīsdesmitos gados sāka rosīgāki attīstīties

arī skolu tīkls, kas līdz tam Kurzemē atradās ļoti bēdīgā
stāvoklī. Pagastskolas un draudzes skolas paturēja jo pro-

jām noteikti konfesionālu luterisku raksturu. Ticības mā-
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čība ieņēma redzamu vietu mācības priekšmetu starpā.
Likumā par „evanģeliskām luteru laukskolām un laukskolo-

tāju zemināriem Igauņu zemē un Kurzemē", kas stājās

spēkā 1875. g., pirmais paragrāfs nosaka:

* Evanģel. Luteru laukskolu darbs... iraid: luteru ļaudis

pamācīt, ka lai ticību un kristīgas dzīvošanas likumus jo
labi saprot, un viņiem derīgas zināšanas vairot. *

Tuvāki šo paragrāfu paskaidro noteikums:

* Kurzemes evaņģēlisku luteru laukskolu darbs ir bērnus

pamācīt uz iesvētīšanu un visādi izaudzināt par derīgiem
draudzes locekļiem. *

Līdzīgi noteikumi bij spēkā arī Vidzemē. Arī pārkrie-
vošanas laikā pēc 1885. g. skolas nezaudēja savu konfe-

sionālu raksturu.

Mācītāji bij skolotāju tuvākie un tiešie priekšnieki un

skolu lietas tika izlemtas nevien muižnieku landtāgos, bet

arī mācītāju sinodēs. Skolotāju sagatavošanu mācītāji tu-

rēja sākumā pilnīgi savās rokās un atraidīja prasības di-

bināt seminārus. 1839. g. atvēra Valkas draudzesskolotāju
sēmināru Valmierā un 1840. g. nodibināja skolotāju se-

mināru ļrlavā, bet galvenais iespaids uz skolotāju saga-

tavošanu palika jo projām mācītāju rokās.

64. zīm. K. Ch. Ulmanis
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levērojami vācu

tautības

darbinieki

Skolu attīstību raksturo šādi skaitļi: Kurzemē 1877./78.
mācības gadā skolas apmeklēja 26.086 skolēni (96,8 o/0 )

no 27.943 bērniem skolas gados. Vidzemē 1880. g. sko-

lēnu skaits ir 980/0 no visiem bērniem skolas vecumā.

6. Vācu tautības mācītāju starpā īpaši būtu minams

Kārlis Christjans Ulmanis (1793 —1871), sākumā mācītājs
Krimuldā un Pēterupē, no 1835.—1842. g. praktiskās teo-

loģijas profesors Terbatā, kādu laiku arī universitātes rek-

tors. Kad sākās sadursmes starp krievu valdību un vācu

izglītības politiku Baltijā, Ulmanis piepēži zaudēja vietu.

Muižniecība ievēlēja viņu par Vidzemes skolu padomnieku

un šinī amatā viņš darījis daudz latviešu skolu un izglī-
tības labā, pelnīdamies blakus rakstniecībā un darbodamies

dažādos baznīcas uzdevumos (dziesmu grāmatu komisijā,
Bībeles biedrībā, cietumu garīgā apkopšanā). 1856.—1868.

Ulmanis bij ģenerālkonsistorijas viceprezidents un 1858.g.

dabūja evanģ. luter. biskapa tituli. Viņa redzamākais darbs

šinī amatā bija evaņģēliskas luteriskas palīdzības kases no-

dibināšana visas Krievijas apmērā 1859. g., kas vāca lī-

dzekļus trūcīgu draudžu pabalstīšanai, baznīcu, skolu un

lūgšanas namu celšanai un remontiem, mācītāju un ķesteru

stipendijām studiju un mācības laikā utt. Piecdesmit gadu
laikā savākti un izdoti ap 3 miljonu rubļu (zeltā). Ulmanis

nodibinājis arī žurnālu „Mitteilungen v. Nachrichten fūr

die evang. luther. Geistlichkeit Russlands" un vadījis to

no 1838.—1854. g.

Izcilu vietu vācu teologu un mācītāju vidū vēl ieņēma
Ferdinands Valters (1801 —1869), sākumā Ādažu, tad Val-

mieras draudzes mācītājs (1833 —1857), un Valkās drau-

dzesskolotāju (ķesteru) semināra dibinātājs un izveidotājs.
1842. g. Valteru iecēla par ģenerālkonsistorijas locekli un

no 1855.—1864. g. viņš bija Vidzemes ģenerālsuperinten-
dents; arī viņš tika apbalvots ar biskapa tituli. No vietas

viņam bij jāatkāpjas landtāga sprediķa dēļ, kurā viņš bij

runājis par novārtā atstāto pienākumu pārvācot latviešus

un igauņus un radīt tīri vācisku Vidzemi. Valters bij ļoti

enerģisks un apdāvināts darbinieks, kas ar lielu dedzību

un neatlaidību aizstāvēja luterisma intereses pret brāļu drau-

dzi un pareizticību. Bet līdz ar to viņš bij karsts Baltijas
vācietības aizstāvis un cīnītājs. Latviešu skolas viņš gri-

bēja padarīt par pārvācošanas veicinātājām un šādā garā

arī centās iespaidot pirmo skolotāju semināra vadītāju Jāni
Cimzi (f 1881), par kura paidagoģisku izglītību Vācijā

viņš bij nopietni gādājis.
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Latviešu

mācītāji
7. Jau gadsimteņa pirmā gadu desmitā iestājās Tēr-

batas universitātes teoloģijas fakultātē kāds Latvietis, vēlāk

rodas ari daži citi latviešu teologi. Viņu kopskaits līdz

1850. g. ir 1, par mācītājiem top tikai 3, pie tam 1 Krie-

vijā. Piecdesmitos un sešdesmitos gados izglītojās 12 lat-

viešu teologi. No tiem redzamāku stāvokli sasniedza Juris

(Georgs) Neikens (1826—1868), Krišjānis Dzirne (1829—
1896) un Jānis Zakranovics (1836—1908).

65. zīm. Juris Neikens

Juris Neikens ir beidzis semināru Valmiera un uzska-

tāms par Ferdinanda Valtera mācekli. Viņš darbojās kā

mācītājs Dikļos (1857—1866) un Umurgā (1867—1868).
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Visa viņa interese bij piegriezta latviešu tautas reliģiski ti-

kumiskās dzīves izkopšanai. To viņš centās sasniegt ne-

vien ar savu mācītāja un sprediķotajā darbību, bet arī kā

skolu un izglītības veicinātājs, kā sabiedrisks darbinieks

(pirmie dziesmu svētki) un pat ar dzejnieka, rakstnieka

un žurnālista spalvu.

Par Neikena runas dāvanām liecina šādas ziņas:
* 1860. g. Neikens bija Gaujienas mācītājam par vie-

nīgo palīgu Bībeles svētkos Pētera dienā. Neikens sacīja

sprediķi U/4 stundu. Tad draudze drusku izgāja ārā lielā

karstuma dēļ. Nu Neikens otrā lāgā draudzei stāstīja par
dažādām Dieva valstības lietām 11/2 stundas, un draudze

tomēr nemaz nepiekusa. Liels klusums un uzmanība val-

dīja baznīcā. Neikena vārdi tā bij ķērušies, ka pēc kādiem

gadiem pērminderi viņam rakstīja lūgumu, lai atkal nākot

uz Bībeles svētkiem. * (Ludvigs Hērvāgens.)

Par viņa mācītajā darbību stāsta:

* Neikens... apmeklēja katru māju, rāja saimnieku, saim-

nieci, kalpus, puišus, meitas, kad atrada netīru jeb nepie-
klājīgu būšanu. Šinī darbā īpaši atspīdēja Neikena gana

mīlestība. Jo visu to darbu viņš darīja laipnīgi, mīlīgi,
tā ka neviens par viņa rāšanu neļaunojās, bet paklausīja
mācībai. * (Ludvigs Hērvāgens.)

Neikens sacerējis arī dažas garīgas dziesmas. Latviešu

rakstniecībā viņš pazīstams kā pirmais latviešu stāstu rakst-

nieks. Savu laikrakstu „Ceļa biedris" viņš vadījis kristīgā
nacionālā garā.

Krišjānis Dzirne bijis Neikena skolas biedrs seminārā.

Mācītāja vietu viņš dabūja sākumā Tērbatā (1858—1864),
tad Krievijā, vēlāk Jelgavā vācu draudzē un tikai mūža

beigās latviešu draudzē Raunā (1877—1896). Dzirne in-

teresējies par dažādiem teoloģiskiem jautājumiem un bijis

rosīgs garīgs rakstnieks. Viņš izdevis sprediķu grāmatu

„Dzīvais ūdens".

Johans Vilhelms Zakranovics (Sakranovicz) piederēja

studiju laikā pie Valdemāra -Barona pulciņa un vairākus

gadus pēc studiju beigšanas kalpoja par mājskolotāju, gai-
dīdams mācītāja vietu savā dzimtenē Kurzemē. Par šo

laiku viņš raksta kādā Valdemāram adresētā vēstulē:

* Man
...

tik bieži nācās norīt savus uzskatus un pa-

vēlēt mutei klusēt, kur es to gan labprāt būtu darījis citādi.

Par slepenu jaunlatvieti mani turēja un Vēl vienmēr tur

visai daudzi, kas uzskatīja par savu pienākumu asi no-

vērot manu izturēšanos. Tikai šo bažu dēļ divās mācītāju
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sagatavošanās

vietās jau iecelti citi kandidāti, atstumjot mani. Tā biju

jo vairāk spiests, lai nezaudētu iespēju iegūt draudzi, drīzāk

klusēt, nekā dot iemeslu varbūtējiem ļaunprātīgiem iztul-

kojumiem. Tādēļ es biju gandrīz atlicis savu iespējamo
darbību plašākās aprindās uz to laiku, kad nodrošināts

stāvoklis arī nodrošinātu izredzi uz sekmēm... *

Beidzot, pēc 4 gadiem viņš dabūja mācītāja palīga vietu

kādā vācu draudzē. No 1866.—1879. g. viņš bija mācītājs

Lutriņos, no 1879.—1907. g. Liel- un Vecaucē un Īlē.

Viņš darbojies līdzi Kurzemes dziesmu grāmatas, Bībeles

un agendas komisijās. No 1898.—1905. g. Zakranovics

bij Kurzemes konsistorijas garīgais loceklis — vienīgais

gadījums visā Latvijas baznīcas vēsturē priekš Latvijas
valsts tapšanas, kad latvietis bijis ievēlēts konsistorijā. Viņš

sarakstījis arī vairākās grāmatas un rakstus par ticības un

baznīcas dzīves jautājumiem, to starpā arī kādu sprediķu

grāmatu un rīta un vakara lūgšanas ikvienai gada dienai.

Savā ģimenes dzīvē Zakranovics bij atsvešinājies no lat-

viešu sabiedrības.

īpaši pēc 70-ā gada latviešu teologu skaits stipri pie-

auga, kādā gadā iestājušies pat 22 studenti vienā reizē.

Pavisam Tērbatas teoloģijas fakultāti apmeklējuši ap 190

latviešu teologu, no tiem studijas beiguši ap 140, bet mā-

cītāju vietas Kurzemē līdz 1905. g. dabūjuši tikai nepilni

30, Vidzemē 45. Ļoti daudziem bij jāmeklē vietas sve-

šumā (45) vai arī jāstājas skolotāja amatā. Daži ir ilgus

gadus gaidījuši uz mācītāju vietām dzimtenē, bet veltīgi.

Personas, kam bij noteikšana par mācītāju ievēlēšanu, gā-

dāja par to, lai mācītāju vietas nedabūtu noteikti latvieši.

Daudz gadījumos cēlās pat asi konflikti starp draudzēm

un viņu patroniem, kas gribēja uzspiest draudzēm nevē-

lamus mācītājus.

§ 39. Latviešu brāļu draudze.

1. Pirmie sākumi.

1. Pirmie Hernhūtes brāļu draudzes sūtņi ieradās Vid-

zemē 1729. g. un atrada paliekamu labvēlību Valmier-

muižā. Muižas īpašniece fon Hallarta kundze (f 1750. g.)

personīgi pazina lielo vācu pietistu vadoni A. H. Franki

Hallē. Viņa bij atvērusi Valmierā skolu vāciešiem un lat-

viešiem un bij gatava nest upurus latviešu garīgas un re-

liģiskas dzīves izkopšanai. Viņa saaicināja vairākus kai-
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Lieia Valmieras

atmoda

miņu mācītājus uz apspriedi un tie visi, izņemot vienu,

nosprieda pabalstīt Hernhūtes sūtņus, kuru starpā bija arī

moraviešu brāļu vadonis — dedzīgais namdaris Christjans
Dāvīds.

Nākošos gados pirmo sūtņu vietā stājās citi, uzņēmās
muižās savus amatnieka darbus, noturēja šur un tur ar

muižas ļaudīm vācu valodā garīgas sapulces Hernhūtes

garā, bet plašāku darbību pagaidām neuzsāka. Gaidīja iero-

damies pašu grāfu Cincendorfu.

1736. g. beidzot viņam atlika laiks apmeklēt Vidzemi.

Viņa brauciens caur Rīgu un Valmieru uz Rēveli un at-

pakaļ ilga tikai vienu mēnesi. Rīgā viņš noturēja dažus

priekšlasījumus, ģenerālsuperintendents Fišers uzaicināja

viņu sprediķot baznīcās. Rēvelē lūdza viņu palikt par Igau-

nijas ģenerālsuperintendentu. Viņš bij ieguvis valdības per-

sonu un daudzu muižnieku simpātijas un dabūjis uzaici-

nājumu atsūtīt uz Vidzemi „brāļus" un ~māsas", kas va-

rētu „darīt labu iespaidu uz tautas tikumību". Plašākā

apspriede Valmiermuižā brāļu draugi kopā ar Cincendorfu

izstrādāja darbības plānu: nolēma dibināt paši saviem spē-

kiem un līdzekļiem mācības iestādi, kur varētu sagatavot
latviešu skolotājus, kas ~sludinātu Jēzu Kristu ar siltu

sirdi".

Kamēr ģenerālsuperintendenta Fišera priekšlikums par

labāku skolotāju sagatavošanu izkrita cauri Vidzemes land-

tāgā 1737. g„ Hallarta kundze ķērās pie darba. 1738. g.

uz Gaujas krasta jau pacēlās stalta diakonāta ēka. No

Vācijas ataicināja teoloģiski izglītoto brāli Magnu Bunte-

bartu, Fišers pārbaudīja viņu un deva viņam atļauju dar-

boties. Tūlīt atvēra diakonāta telpās sēmināru ar 8 zē-

niem no Valmiermuižas. Mācības iestāde strauji attīstījās,

pēc pāris gadiem tai bij jau pāri par 100 audzēkņu, to

starpā arī daži no Kurzemes. Fišers revidēja iestādi pa
lielās vizitācijas laiku un silti ieteica to citām draudzēm.

Drīz vien arī kaimiņos dibināja skolas, kur pieņēma par

skolotājiem Valmieras sēmināra audzēkņus.

Jaunā iestāde tapa par plašas atmodas kustības vidus-

punktu.

2. Christjans Dāvīds bij otru reizi ieradies Vidzemē

un līdzi ar viņu ap 50 citu brāļu-amatnieku, kas sadalījās

pa muižām latviešu un igauņu daļā. Valmierā sāka 1739.g.

Buntebarts ar Dāvīdu noturēt pa svētdienām sapulces ari

latviešiem. Pirmie latvieši, kas ieradās, bija Šķesteru Pē-

teris, ko dalība pulciņā pārvērta no palaidņa par krietnu

cilvēku, un Ķīšu Pēteris. lesvētīšanas mācība 1739. g.
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dziļi aizkustināja mācības bērnus, tie pārnesa sajūsmu uz

mājām. Jaunas tulkotas brāļu dziesmas pastiprināja ie-

spaidu.
Lielo Valmieras atmodu raksturo šādas ziņas:
*Šā gada vasaras svētki bija zīmīgas žēlastības dienas

un daudzi modinātie no šīs dienas skaitīja savu īsteno ap-

žēlošanas mirkli. Telpu istabās pietrūka un brāļiem nācās

sprediķot zem klajas debess, ņemot kāpenes par kanceli

un pārvēršot sētu par baznīcu. Atmoda pārņēma nevien

Valmieras draudzi, bet šī liesma pārskrēja arī uz kaimiņu
draudzēm (Raunu, Smilteni, Trikatni, Cēsīm), un kas bija
tas lielākais brīnums, Pestītājs izraudzīja sev lieciniekus

arī no pašas tautas vidus. Nevien jau augšām minētais

pirmnieks Šķesteru Pēteris (no Kaugurmuižas, semināra

audzēknis), liecināja par to žēlastību, kas viņiem notikusi;

viņam sekoja šaī ziņā arī citi latvieši, no kuriem īpaši

viens, iekšķīgi uz tam dzīts, pļavā sienu darot, ar lielu

spēku sludināja evaņģēliju, tā ka atkal daudzi modās. —

Dvēseles pa tam kļuva aizvien jo kārākas, un tiklīdz ļaudis

sestdienā, svētku ievakarā, tika no darba vaļā, tie nāca

lieliem bariem uz Veidumuižu (pie Valmieras), kur mācī-

tāja palīgs Barlachs dzīvoja, ceļā dziedādami savas mīļās
dziesmas: „Nāc tu latvju (vajadzēja teikt „ļaužu") Pestītājs"

un „Nāciet kopā, bēdu ļaudis"... un tā kā viņiem bija
līksmi ap sirdi, viņi šo laiku dēvēja par savu kāzu laiku.

Lai gan viņi dienu un visu nedēļu darbā bija noguruši, tomēr

visu nakti viņi neaizdarīja acu, un, mājās nākuši, bija pir-
mie pie darba, un pie tam bija tik jautri, ka no noguruma

pie viņiem nekā nevarēja manīt. Šur un tur pa mežiem

dzirdēja vai nu dziedam vai raudam un lūdzam žēlastī-

bas; un jebšu gan jau sāka parādīties dažas aplamības,
tomēr viņi atmeta vairākus ieradumus un grēkus,
tā ka varēja viņiem pārmest gan to, ka viņi šaī lietā darīja
vairāk, nekā vajadzēja, un nevis mazāk. —

Tādēļ 1740. gadā vajadzēja lielos pulkus, lai tos varētu

kārtīgi apkopt, dalīt mazākos pulciņos, kurus nu brāļi ik

nedēļas apmeklēja un pēc vajadzības ar katru īpaši izru-

nājās. Arī bērni noturēja sanākšanas, skaitīja lūgšanas un

dziedāja visur, pa mežiem un lopus ganot, apkaunodami
daudzus vecos. Vienam amata vīram bija meitenīte, kura

bieži gāja uz kambari, metās ceļos un skaitīja lūgšanas;
visu citu laiku viņa pavadīja notaļ dziedot un runās par

Pestītāju. Kad tēvs viņu reiz bāra un draudēja tai ar

rīkstēm, ja viņa nerimšot pātarus skaitīt, bērns atbildēja:
„Mīļo tēv, mana miesa jūsu varā, to varat sakapāt; bet

mana sirds pieder tam Kungam Jēzum, to viņš savām asinīm
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Brāiu draudzes

atpircis, tas jus nevarat sev prasīt!" Tas tevu arī pār-

liecināja un padarīja rāmāku.

Tā kā brāļi pie latviešiem manīja, it kā šie baiļotos,
kas viņus pie visas līgsrnibas drīz vien skumdināja, tad

viņi ne bez iemesla sprieda, ka būšot kaut kas atlicies,
kas viņiem dara rūpes. Tādēļ brāļi nogaidīja izdevīga brīža

un runāja ar viņiem vienatnē, lai viņus dziļāki izprašņātu.
Te nu nāca gaismā tādi grēki, kas bija padarīti agrākajā
dabiskajā stāvoklī un kas bija riebīgi. Kad latvieši dzirdēja,
ka Jēzus asiņu dēļ viņi apžēloti un šie grēki izlīdzināti,

un ka nāves sods, kas Vecā Derībā par tādiem grēkiem

bija nolikts, atcelts, viņi nevien apmierinājās, bet tīri vai

kusa aiz mīlestības un pateicības grēcnieku draugam, kas

viņu un visas pasaules grēkus nesis un nāves sodu atcēlis.

No tā laika brāļiem darbs veicās vieglāki un dvēseles dabūja

uzelpot. Bet tam bezkaunības garam, kas bez nosark-

šanas izteic visas savas negantības un kas arī tīkoja līdzi

iezagties, ceļš bija aizkrustots un Pestītājs žēlīgi pasargāja,
ka nenotiktu ļaunums, atklāti atzīstoties sapulcēs, kas sirds

izbailes varētu notikties. Tauta agrāk savā prātā domājusi,
ka zagt neesot grēks, ka viņi ņemot tik savu daļu, kas

viņu senčiem ar varu atņemta. Kad viņi nu bija atzinuši,
cik tāļu šaī ziņā noziegušies, viņiem nenācās grūti at-

zīties savu kungu priekšā un viņus nolūgties. Si bija varena

liecība Pestītāja lietas labā, un daudzi no kungiem ar

to kļuva savās sirdīs kustināti un no šī laika visu uzticēja
atmodinātiem.*

3. Blakus diakonātam .cēla citas ēkas: mazāku saieša-

nas namu (16><6 asis) atmodināto latviešu sapulcēm, tad

kādu vēl lielāku (23x7 asis) uz paša Gaujas krasta ar.
2 lielām zālēm vāciešu un latviešu sapulcēm un vācu brāļu

dzīvokļiem; te bij telpas arī semināram. Kopā ar saimnie-

cības ēkām un netālo riju, kur patvērās sanākušie zem-

nieki, tagad bij vesels ēku pudurīts pakalnā upes malā,
ko nu nosauca par Jēra kalnu.

Jera kalna saiešanas telpas iekārtoja pēc Hernhūtes pa-

rauga. Un tās savukārt noderēja par paraugu citiem sa-

iešanas namiem (kambariem) Latvijā. Plaša gaiša vien-

kārša telpa (zāle), ar vienkāršiem koka soliem un ar sa-

cītāja galdiņu priekšgalā. Gar sienām zaru lukturi, pie

griestiem kroņa lukturi. Vīrieši sēdēja vienā telpas pusē,
sievietes otrā. Sācitāju sols atradās priekšā aiz sācītāja

galda, kas stāvēja pret plašāku, nereti saulainu logu.

Jēra kalna iestādes apkalpoja abi Valmieras mācītāji

(Fr. J. f. Bruiningks un J. K. Barlachs) un 7 brāļi.
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1742. gada vasarā tika organizētas četras brāļu drau-

dzes Valmierā, Straupē, Liepā un Mārsnēnos — visas pēc
Hernhūtes noteikumiem. Draudzes locekļus uzņēma ar

lozi. Katrai draudzei bija savi vecāki, darbinieki, palīgi, atkal

ar lozi izvēlēti; tie bij visi pašu ļaudis. Noturēja mācības

stundas, bībeles stundas, draudzes stundas un kārtu (koru)*)

66.

zīm.

Saiešanas
nams

Kauguru
Gaidēs.

Visvecākā
saiešana,
(1765.)
kas

uzglabājusies.
Skolas

vajadzībām
namam

bijusi

īpaša

piebūve.

) Kārtas (jeb kori) bij pieci: bērni, jaunekļi, jaunavas, precēti,
beidzot atraitnes un atraitņi noturēja īpašas sapulces savu „kopēju"
vadība.
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stundas. Liela loma draudzes dvēseļu kopšanas darbā bij

augšā minētām nelielām grupām (pulciņiem), kurai katrai

bij savi vadītāji, kas noturēja pārrunas ar katru grupas da-

lībnieku par sevi („caurrunas"). Organizētu draudžu lo-

cekļu skaitu uzdod 1743. g. Valmierā — 700 atmodinātu

dvēseļu, Straupē — 800, Liepā — 800 un Mārsnēnos —

400, pavisam 2700. Smiltenē un Trikatnē šinī laikā, liekas,
vēl nebij nekādas organizācijas. No vācu „brāļiem" lat-

viešu apgabalos bij apmetušies 15—20 personas.

67. zīm. Saiešanas namaplāns Gaidēs.

Kambaŗa lielums 15X10 m.

68. zīm. Mežuļu saiešanas plāns.

Ēkas garums apm. 20 m. Pirmās sapulces (1769.) notikušas rijā. Tad saiešanas kam-

baris iebūvēts piedarbā un saimniecības vajadzībām uzcelts jauns piedarbs otrā galā.

Sacītāju istaba nodalīta no rijas.
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Sākumā sapulces noturēja īpašos kambaros, kas tādam

nolūkam tika piebūvēti rijām, citur sāka ar sapulcēm pie-
darbā. Drīz radās vajadzība pēc lielākām telpām un sāka

celt īpašus saiešanas namus — kopīgiem spēkiem un ko-

pīgiem līdzekļiem. Šur un tur netrūka ari muižnieku pa-
balsta.

69.

zīm.

Saiešanas
kambaris
Plāņu

Mežuļos,

iebūvēts

piedarbā.
Skat.
68

zīm.
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Ik pa 4 nedēļām Valmieras draudze svētīja uz Jēra-
kalna tā sauktos draudzes svētkus, uz kuriem latvieši sa-

pulcējās sestdienas, vācieši piektdienas pavakarē. Tur „la-

sīja ziņojums no draudžu dzīves par savstarpīgu kopīgu

pamudināšanu un ar slavu un pateicību pieminēja visu,
ko Dievs darījis svešu un klātesošu dvēseļu labā". Pēc

runas par kādiem bībeles vārdiem, griezās atklāti pie tiem,
kas gribēja draudzei pievienoties, uzsvēra viņiem sabie-

drības lielo nozīmi, un tad notika viņu uzņemšana drau-

dzē. Svētkus nobeidza ar lūgšanu. Reizēm dziedāšanu pa-

vadīja ar meža ragiem un arī citiem instrumentiem. Kār-

tīgās sapulces noritēja mazāk svinīgi un vienkāršāki: dzie-

dāšana, bībeles lasīšana, „uztaisīšanas" jūsmu pilnas ru-

nas un lūgšanas, — viss tas notika, zināms, hernhutiešu

īpatnējā garā un nokrāsā, uzsverot grēku postu „pasaulē"

(t i. ārpus brāļu draudzes) un dievišķas žēlastības parā-
dīšanu brāļu draudzē, kas „dibināta iekš tā Jēra vātīm".

Brāļu draudzes dziesmas, ar kurām viņi izpušķoja un

kuplināja saiešanas stundas, stāvēja augstā cienā un at-

radās pastāvīgi lietošanā. Viņu svaigās, jūtu pilnās, bieži

vien arī salkani-sentimentālās meldijas atskanēja ari mežos,

pļavās un laukos, gan no ganu, gan no dažādu strādnieku

lūpām, un izrādījās par ļoti labu propagandas līdzekli.

Tādēļ arī „brāļi" piegrieza dziesmām lielu vērību un jau
1742. g. mēs sastopam pirmo iespiesto brāļu dziesmu grā-
matu latviešu valodā: „Garīgas slavas dziesmas tām pēc

savu mūžīgu izglābšanu meklēdamām dvēselēm par labu"

ar 235 dziesmām, par kuru tulkotāju un sastādītāju min

Valmieras skolotāju iestādes vadītāju Magnu Buntebartu.

Parasti šo grāmatiņu sauca par „Orta grāmatiņu".
Valoda vispār diezgan neveikla un nepareiza, sliktāka

nekā baznīcas dziesmu grāmatā. Bet toties atkal dziedātā-

jus aizrāva jūsmīgais, iespaidīgām gleznām bagātais sa-

turs.

*Jērs! tavas vātiņas
ir manas aliņas,
iekš kā es nabags bēdzu,
un saldā mierā sēžu,
kad grēki manu sirdi

nokremt grib dažā brīdī.

Tad es tiem atsaku:

es sev nepiederu,
man nav nekas priekš sevis,
es esmu viss nodevis

tam priekš man krustā sistam,
tam esmu par laupīšan'.
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Jo viņa sviedriņi
tik karsti sarkani,
un visa viņa ciešan*

ir mana vienīg' glābšanā
bez tās es būt' pazudis,
kā elles prauls satrūdis...

Tev nozvērējāmies,
tev vien nododamies,
tev Jērs! mēs gribam dzīvot

un mūžu mūžam mīļot
tik slikti, kā mēs esam,

tev labprāt sirdī nesam...* (Nr. 64.)

$€ atrodams ari Cincendorfa dziesmas „Herz und Herz

vereint zusammen" (sk. augšā 197. lp.) tulkojums: ,

* Lai nu sirds un sirds saderas

meklēt Dieva sirsniņu;
lai viens pie tā otra tveras,
iet pie mūsu Jēriņu,
kas mums šķīstas mīlestības

liesmas iekš sirds kurinās,
ka iekš saldas vienprātības

dzīvojam kā pienākas.

Savā starpā loceklīši

turait tādu draudzību,
ka ikkurš priekš savu brāli

labprāt liek to dzīvību,
tā ir mūsu Jērs mūs mīlējs,
izkusdams iekš asinīm,
un priekš mums sev paš' aizķīlē js;

brāļi! tā ar darīsim.

Skubināsim viens to otru

savam asins Jēriņam

pakaļ iet ar labu prātu,

ne lai miesu pataupām,
lai viens otru pamodina
ar sirds spēkiem nodoties

un priekš lēģera iet ārā,

viņa nievāšanu nest...* (Nr. 128.)

Grāmata ir vairākkārt par jaunu iespiesta, negrozīta,
vēl 19. gs. vidū.

Netrūka arī dažādi pārspīlējumi: reliģiska jūsmošana un

murgošana. Daži sāka trīcēt, citi paģība, gulēja ilgāku
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vajāšanas

laiku bez samaņas un stāstīja tad, ka redzējuši dažādas

parādības un ieguvuši sevišķu Dieva žēlastību. Citi turēja
sevi par Dieva izvēlētiem praviešiem. „Brāļi" apkaroja
murgus, bet sajūsma bieži kūsāja pār mēru. Sapulcēs rei-

zēm dalībnieki jo spēcīgi izjuta Dieva gara tuvumu. Šķe-
steru Pēteris apraksta kādu sapulci Kaugurmuižā:

* Mums tā bij, kā tiem mācekļiem, kas gāja uz Emau,
un lai gan mēs sāpju vīra neredzējām miesas acīm, tomēr

viņš mums bija neizsakāmi tuvu un uzpūta mums savu

dzīvības dvašu. Sirdis tika prieka un arī mīlestības pil-
nas.

*

Hernhūtes amatnieki, tuvodamies latviešu zemniekiem

kā līdzīgi līdzīgiem, ar savu vienkāršību, sirsnību un

mīlestības garu bij guvuši īsā laikā lielus panākumus. Lat-

viešu zemnieks tapa par darbīgu locekli Kristus draudzē.

4. 1742. g. landtāgā ienāca sūdzības par brāļu rīcību,

Sevišķi nebij mierā ar brāļu draudzes iekārtas ievešanu un

tautisko darbinieku iecelšanu. Ari Fišers un virskonsisto-

rija ievadīja izmeklēšanu, pieprasot ziņas no visiem mā-

cītājiem. Virskonsistorija saziņā ar landrātu kollēģiju iecēla

2 jauktas izmeklēšanas komisijas — vienu Vidzemes lat-

viešu, otru — igauņu daļai. Bet tās vēl nebij beigušas savu

darbu, kad ķeizarienes Elizabetes ukazs 16. apr. 1743. g.

aizliedza brāļu draudzes darbību pavisam.
* Viņas ķeizariskai majestātei vēstījuši, ka Vidzemē iz-

cēlusies jauna sekte, saukta par hernhūtiešiem, kuras dibi-

nātāja esot kāda grāfiene Cincendorfa; un šī sekte izplatī-

jusies tik stipri, ka iekārtotas jau lielas ēkas sektes piekritēju

sapulcēm, sevišķi ap Tērbatu, un notiekot slepenas sapulces;

un starp hernhūtiešiem atrodoties daudz Vidzemes muiž-

nieku, mācītāju utt., visnotaļ daudz zemnieku. Tādēļ iz-

dota pavēle: tiem vidzemniekiem, lai viņi būtu kas būdami,
kuri pieturas pie hernhūtiešu mācības, aizliegt tamlīdzīgas

lietas, slēgt ēkas, kuras uzceltas šādām saiešanām, un ne-

atļaut tamlīdzīgas sapulces ne šādās ēkās, ne kaut kur

citur, arī neizturēties labvēlīgi pret tām. *

Pavadrakstā, ko ģenerālgubernators saņēma reize ar

augšējo pavēli, pieprasīja no viņa tuvākas ziņas šinī lietā.

Grāfienes Cincendorfas vārds bij minēts rīkojumā tā-

dēļ, ka viņa pašreiz bij ieradusies Pēterpilī, lai aizstāvētu

brāļu draudzi ķeizarienes priekšā. Tērbatas apkārtnē igauņos

bij nodibinājies otrs liels brāļu draudzes centrs. — Ukazs

bij Vidzemes muižnieku intrigu sekas.

Grāfiene Cincendorfa nevarēja nekā izdarīt brāļu drau-
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satversme

dzes labā. Kad gada beigās ieradās Rīgā pats grafs Cin-

cendorfs, viņu apcietināja un izsūtīja atpakaļ pār robežu.

Pa tam virskonsistorija bij uz izmeklēšanas datu pa-

mata sastādījusi plašu asu sūdzības rakstu valdības iestā-

dēm un beidzot uzstādījusi 6 priekšlikumus:
* 1) izraidīt hernhūtiešu brāļus, kas ienākuši no ārzemēm;

2) aizliegt pilnīgi kuru katru sarakstīšanos ar tā sauktiem

moraviešu brāļiem; 3) visus viņu ievestos iekārtojumus at-

celt, lūgšanas namus iznīcināt jeb apķīlāt iedzīvotāju labā;

4) atmest un iznīcināt necenzētās hernhūtiešu mācības- un

dziesmu grāmatas, tāpat arī viņu Bībeles tulkojumu utt.;

5) visus kopīgus naudas krājumus un citas kopmantas

atdot nabagiem un 6) visus zemes mācītājus un citus, kas

pievienojušies brāļu draudzei un veicinājuši viņas darbību,

saukt pie atbildības samērā ar viņu lielāku jeb mazāku

vainu, katru viņam pienācīgas tiesas priekšā. *

Šie rīkojumi un tāpat arī nākošo ģenerālsuperintendentu
un virskonsistorijas stingrība nevarēja tomēr iznīcināt brāļu
draudzi. Viņai bij vel diezgan daudz draugu mācītāju un

muižnieku starpā, kas atbalstīja to. Un latviešu brāļi ne-

gribēja nekādā ziņā izbeigt savas sapulces un atteikties no

sakariem ar Hernhūti.

5. Sākās „klusais gājiens". Brāļu draudzes (ūnitātes)

pārvērta par sabiedrībām (societātēm), ko latvieši iesauca

par „pulkiem" un „pulciņiem". Hernhūtes sūtņu — vāc-

brāļu darbība tika stipri ierobežota. Visa pulciņu tiešā

vadība un darbība palika pašu latviešu darbinieku rokās.

Nodibinājās noteikta iekārta. Katram pulciņam bij savs

izvēlēts mazpulciņš, no kura vidus atkal bij izredzētas īpa-

šas uzticības personas („kārtu" kopēji un kopējas uti.).
3—7 pulciņi jeb saiešanas draudzes piederēja pie vienas

konferences, kurai bij divas pakāpes: zemākā — palīgu

konference un augstākā — strādnieku konference jeb mazā

konference. Konferences sanāca pa sestdienas vakariem un

viņu uzticības personas uzturēja sakarus ar vācbrāļiem (hern-

hūtiešiem), tāpat kā mazpulciņa uzticības personas ar kon-

ferenci. Vācbrāļiem, kuru skaits bij stipri mazinājies, pa-

lika tikai it kā virsuzraudzība, bet visu pārējo darbu veica

latvieši paši. Visas uzņemšanas, kā draudzē, tā mazpulciņā

un konferencē, izlozēja vācbrāļi.

Tā noorganizētā latviešu brāļu draudze turpināja dar-

boties jo projām. Sākumā gan locekļu skaits mazliet sa-

mazinājās, bet ar laiku atkal sāka pieaugt, it īpaši, kad

nāca zināms ķeizarienes Katrinas II ukazs, kas atļāva brā-
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Jauna rosība

Brīvas darbī-

bas panākumi

ļiem atkal „apmesties Krievijā... un baudīt pilnīgu sirds-

apziņas, reliģijas un baznīcas brīvību" (1764).
Jērukalna ēkas turpretim tika slēgtas, pa daļai noplē-

stas, pa daļai nodega pērkoņa negaisa 1765. g,, jo Val-

miermuiža nāca brāļu pretinieku rokās.

2. Tāļākās gaitas un cīņas.

1. Apm. ar 1770. g. brāļu draudzes darbība dabūja
arī Vidzemē lielāku brīvību un sāka strauji uzplaukt, īpaši

ģenerālsuperintendenta Lenca laikā (sk. 36. §). Brāļu drau-

dzes kustība iesakņojās Trikatnē, Āraižos, Alūksnē, tad gad-

simteņa beigās Burtniekos un Apukalnā un 19. gs. sākumā

jo plaši abās Piebalgās un mazākos apmēros arī citur.

Visur saviļņojās līdzīgas atmodas kustības kā sākumā Val-

mierā, visur paceļas pašu spēkiem celti saiešanas nami.

1818. g. latviešu brāļiem ir jau 67 saiešanas ar 9797 uz-

ņemtiem locekļiem. Latviešos darbojas tikai četri laulāti

vācbrāļu pāri, kuru nometnes atrodas: Vēvermuižā (Un-

gurmuižas daļā), Jaunvelķos (Rubenes draudzē), Birkavā

(Trikatnes draudzē) un Lintenē (Apukalna draudzē). Katram

vācbrālim pakārtotas ■ 5—6 darbinieku konferences un līdz

20 saiešanas.

18. gs. otrā pusē uzturējās Vidzemē kādu laiku kā

Hernhūtes virspārzinis (der Helfer ins Ganze) Georgs Hein-

richs Loskīls (1740—1814), 37. § minētā Kurzemes mā-

cītāja dēls, viens no redzamākiem brāļu draudzes darbi-

niekiem, kas bijis gan brāļu darbinieks Amsterdamā, gan

brāļu pārstāvis Pēterpilī un mūža pēdējos gados darbo-

jies Amerikā kā brāļu draudzes biskaps. Latviešiem viņš

sastādījis paša sadzejotas „Garīgas dziesmas, Dievam par

godu un slavu" 1790 (Dāldera jeb Pēterburgas grāmatiņa)
un ~Liturgias jeb Slavas Dziesmas un Lūgšanas, Pie-

saukšanas un Aizlūgšanas" 1797, ar 100 garīgu dziesmu

pielikumu no pirmās grāmatas. Abas grāmatas iznākušas

vairākos izdevumos.

2. 1817. g. iznāca ķeizara Aleksandra I „žēlastības

grāmata", kas apstiprināja pilnā mērā brāļu draudzes stā-

vokli Vidzemē.

Kustība ieguva vēl jaunus apgabalus, no kuriem se-

višķi botu minama Dzērbenes un Drustu draudze, kur

darbojās apdāvinātais runātājs Anšs Aumanis (1783—1852),
Dzērbenes Kurmju mājas saimnieks. Pavisam brāļu drau-
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dze iesakņojusies lielākā vai mazākā mērā, uz īsāku vai

ilgāku laiku kādās 30 Vidzemes latviešu draudzēs (apm.

pusē no visām). Saiešanu skaits tuvojies 100 un organizēto
dalībnieku skaits sasniedzis 20.000—25.000. Bet saiešanu

gājēju ir bijis daudz vairāk, dažās draudzēs gandrīz visi.

Apbrīnojama bij ļaužu čaklība saiešanu apmeklēšanā.

Jau sestdienas naktī daudzi devās ceļā, jo līdz saiešanai

bij atsevišķos gadījumos pat līdz 30 klm. ko iet. Svētdienas

rītā agri dziedāja saiešanā, pēc tam apmeklēja baznīcu

70.

zīm.

Saiešanas
nams

Lielstraupes
Lēnēs.

Vienkopus
ar

riju.



un pēc pusdienas atkal ieradās saiešanā. Vēlu pavakarē
tik visi izšķīrās, nodziedājuši

„
cirkulī" zaļā birstalā ap

saiešanas ēku „Labu dienu, mieru, veselību". Sevišķi daudz

sanāca ļaužu uz svētkiem (kārtu svētkiem un piemiņas

dienām), kad ieradās sacītāji no kaimiņu draudzēm un

reizēm arī pats tētiņš (vācbrālis, presbiters).

Brāļu draudzes Lietas latvieši uzskatīja kā savas kop-
lietas. Apbrīnojama bij ļaužu gatavība uz ziedojumiem sa-

iešanu celšanai. Viens veda baļķus, otrs ķieģeļus, trešs

dāvāja logus, ceturts ziedoja savu darba spēku. Materiāls

sanāca nevienāds, bet rūpīgi izvelēts, darbs bij vienmēr

krietns, priekšzīmīgs. Palīgi nāca arī no diezgan tāļas
apkārtnes. Piem. pirmās Vecpiebalgas saiešanas namam

Cepļos nācis liels pabalsts no apm. 50 km. attāļās Smil-

tenes brāļiem. Kāda smilteniešu sieviņa ziemā ap Treju
kungu dienu atvedusi vezumu salmu jumtam, ar zīdāmu

bērniņu pie krūtīm.

Brāļu draudzes bij saistījušas pie sevis parasti labākos

un centīgākos apgabala ļaudis. Ar lozi ievēlēti draudzē un

vēlāk eventuāli ari draudzes vadībā, viņi pilnā mērā ap-

zinājās savu svaru un nozīmi, kas reizēm pacēlās līdz paš-
taisnam iedomīgam farisējismam, bet spēja arī radīt spē-

cīgus kristīgus raksturus.

Kad 19. gs. trīsdesmitos un četrdesmitos gados radās

iespēja un vajadzība ievēlēt pagasta pārstāvjus, vecākus,
tiesnešus un baznīcas draudzes darbiniekus — skolotājus,

pērminderus, tad nereti izvēlējās brāļu draudzes vadošās

personības.
Latviešu brāļu draudze bij izveidojusies par stipru dzī-

vinošu raugu latviešu reliģiskā dzīvē un līdz ar to par

ciešu nacionālu un sociālu organismu, kas viņos grūtos
verdzības un vēlāk klaušu laikos bij jo svarīgs faktors visā

latviešu tautā, vienīgā garīgās pašdarbības rosība un paš-
noteikšanās iespēja.

Mazpulciņu un konferenču apspriedēs pirmā vietā bij
dienas kārtībā ticības un brāļu draudzes lietas. Bet nepalika

nepārrunātas arī saimniecības un sabiedrības dzīves no-

tikumi, un tādā kārtā varēja saskaņot plašāku aprindu uz-

stāšanos ar dažādām saimnieciskām un politiskām prasī-
bām. Vidzemes civīlgubernātors Richters savā ziņojumā par

Kauguimuižas nemieriem 1802. g. izteicas:

*... ir zemnieku starpā arī hernhūtiešu sekte, kuras

perēklis ir Valmieras draudzē, turpat, kur atrodas Kaugur-
muiža un Valmiermuiža, un arī vēl kaimiņu Cēsu draudzē.

Šai sektei ir vairāk pasaulīgu ziņu (mācību?) nekā no

tās varēja gaidīt. Tā zin senu lībiešu cilts nostāstu un

301
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Ciņa pret

brāļu draudz

Pec iekārtas

atcelšanas

blakus draudzes baznīcām uztur īpašus lūgšanu namus un,

sapulcēdamās tur, apspriež politiskas lietas. Ja iznīcinātu

šo sēkti, tad izceltos karš ticības dēļ, jo viņas draudzes

neatlaidīgi turas pie saviem noteikumiem un visā guberņā
ir viņai domu biedri zemniekos. Šī sekte īstenībā izlaidusi

visas melu baumas par brīvību, ko Viņa Ķeizariskā Maje-
stāte it kā būtu dāvājusi zemniekiem... *

Tuvāki dati par brāļu tiešo lomu sabiedriskas kustības

vēl nav izpētīti.

3. Tas, zināms, nevarēja nekādā ziņā patikt vācu muiž-

niecības un garīdzniecības vadošām aprindām, kas redzēja
latviešu brāļu draudzē bīstamu nacionālu spēku. Stāvokli

paasināja vēl tas apstāklis, ka brāļu draudžu sapulces bij

neatkarīgas no mācītājiem un brāļu draudzes locekļi mo

vienas puses gan uzturēja spēkā ārējo baznīciskumu un

rīkojās kā baznīcas draudžu locekļi, bet no otras puses bij
it kā pilnīgi patstāvīgi organizēti. Konfesionālā luterisma

gars, ko iedvesa Tērbatas teoloģijas fakultāte, skubināja
savukārt sacelties pret brāļu draudzes kulta īpatnībām un

vienaldzību konfesionālā ziņā. Jauno baznīclikumu izlietoja
kā cīņu ieroci.

19. gs. 30-os gados sākas baznīcas darbinieku cīņa

pret brāļu draudzi, te atslābdama, te straujāki uzliesmo-

dama. Sākumā vēl netrūka arī mācītāju starpā brāļu draugu,
kas turējās pie kopdarbības principa, jo rokām taustāma

bij brāļu draudzes reliģiski ētiskā svētība. Bet 1849. g.
Vidzemes sinode jau vienbalsīgi atzina kopdarbību ar brāļu
draudzi par neiespējamu un ģenerālsuperintendentu Val-

tera un pēc tam A. F. Christiani (1865 —1882) vadībā

arvien vairāk ierobežoja brāļu draudzes rīcības brīvību.

4. 1860./61. g. brāļu draudzes unitātes direkcija Vācijā
atceļa latviešu brāļu draudzēs visas iekārtas īpatnības. At-

sevišķās vietās arī pēc tam vēl spēji uzliesmoja brāļu
draudzes nesta atmodas kustība. Bet vispār jaunais laika

gars nāca talkā brāļu draudzes pretiniekiem un kādreiz

tik spēcīgā kustība pamazītēm izdzisa. Tikai vienā otrā

vietā, kur bij nodibinājusies laba satiksme starp draudzes

mācītāju un brāļu draudzi, darbība turpinājās šaurākos ap-
mēros vēl līdz gadsimteņa beigām. Ari tagad vēl dzied

dažās vecajās saiešanās, ķeras pat pie veco namu remon-

tēšanas.

Pavisam latviešos bijušas ap 120 saiešanas.

No brāļu draudzes aprindām cēlies mācītājs Juris Nei-

kens un dzejnieks Jānis Poruks.
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Pierakstīšanās
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§ 40. Latviešu pāriešana pareizticībā.

1. Ar Nīštates līgumu 1721. g. arī pareizticība bij

dabūjusi ticības brīvību Vidzemē, bet pareizticīgo draudžu

locekļi bij tikai krievu ienācēji, un pašas šīs draudzes

pastāvēja tikai pilsētās, latviešu daļā vienīgi Rīgā. Liela

daļa krievu ienācēju bija vecticībnieki.

1836. g. Pliskavas biskapijā, pie kuras piederēja Bal-

tijas pareizticīgās draudzes, nodibināja īpašu vikāra amatu;

vikārbiskapa sēdeklis bija Rīgā. Zemnieku nemieru gadā
(1841) biskaps Irinarchs nāca sakarā ar nemierīgajiem zem-

niekiem, kas meklēja Rīgā taisnību un labākas nākotnes

izredzes. Zemnieki neticēja mācītāju nolasītiem valdības

ziņojumiem un paskaidrojumiem, ka nav izdota nekāda ķei-
zara „žēlastības grāmata", kas atvieglotu zemnieku stā-

vokli. Viņi gribēja pierakstīties — uz izredzēm dabūt zemi,
uz izceļošanu uz Dienviduskrieviju („silto zemi") un sāka

pierakstīties ari pie biskapa Irinarcha — uz ķeizara ti-

cību, jo cerēja tādā kārtā panākt sava stāvokļa uzlaboša-

nos. Liekas, ka biskaps un pareizticīgie priesteri devuši

ļaudīm šādas cerības.

Muižniecība un luteriskā garīdzniecība iesāka asu cīņu
pret šādu kustību, apstrīdēja zemnieku velēšanos patiesi

pāriet pareizticībā. Viņiem izdevās panākt biskapa Irinarcha

atsaukšanu, bet viņa vietā nāca cits — Filarets (1845—1848).

Tanī pašā laikā mācītāji veda sīvu cīņu pret brāļu
draudzi. No saiešanas pulciņiem prasīja, lai tie pilnā mērā

padotos mācītājiem un viņu noteiktai kārtībai, Bet latviešu

brāļiem bij par daudz mīļa un vērtīga līdzšinējā iekārta.

Viņi drīzāk pieļāva slēgt saiešanas, nekā pieņēma mācītāju

priekšrakstus. Te radās doma nodrošināt pulciņus pareiz-

ticīgā biskapa aizsardzībā. Šo domu mēģināja realizēt Dā-

vids Balodis ar saviem domu biedriem.

Dāvids Balodis (1804—1864) bij saimnieka dēls no Mad-

lienas draudzes. Strīdos ar muižu viņš zaudēja mantojuma
tiesības uz tēva mājām, Krekstiņiem, kas bij bijusi ievē-

rojama saiešanas vieta. Arī kā brāļu draudzes darbinieks

bij Balodis sastapies ar kungu un mācītāju nelabvēlību.

Kopš 1840. g. viņš dzīvoja Rīgā, pelnījās kā galdnieks un

rosīgi darbojās Rīgas brāļu pulciņā. Jāņa baznīcas virs-

mācītājs Treijs neļāva pulciņam brīvi darboties. Hernhutieši

izlūdzās no pareizticīgo biskapa atļauju sapulcēties Po-

krova baznīcā, un te, pēc pareizticīgo dievkalpojuma, at-

skanēja brāļu draudzes dziesmas, bībeles vārdi ar Baloža

izskaidrojumu, nolasīts Mačevskija sprediķis un evaņģēliskas
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skolas Vidzemē

lūgšanas. Bet pec kada gada pienāca bridis, kur bij jāiz-
šķiras, vai izbeigt sapulces, vai pāriet pareizticībā.

1845. g. februāri Balodis kopā ar kādām simts personām
iesniedza biskapam paziņojumu, ka vēloties pāriet pareiz-
ticībā un lūdza, lai Rīgā nodibinātu pareizticīgu baznīcu

projektētās luteriskās Ģertrūdes baznīcas vietā ar latviešu

dievkalpojumiem, kur dziedātu brāļu draudzes dziesmas un

par mācītāju-priesteri ieceltu Dāvidu Balodi; bet lūdzējus
lai pasargātu no luteriskas valdības vajāšanām, kas esot „pa-
rasta lieta". LUguma izpildīšanai tika izprasīta Visaugstākā
atļauja. Aprilī notika pati pāriešana pareizticībā, tā paša

gada 31. aug. Balodi uzņēma garīdznieku kārtā; izgājis
cauri zemākām pakāpēm viņš 1840. g. 20. 111. tika iesvētīts

par priesteri. Baloža vēlēšanās palikt Rīgā netika izpildīta, viņš

dabūja priestera vietu Ļaudonā, kur palika līdz mnža galam.

Baloža un viņa pulciņa piemēram sekoja ari citi brāļu
draudzes locekļi dažādās vietās. Pats Balodis pārvedis pa-

reizticībā ap 10.000 personu. Bet viņš palika savā sirdī

un arī savā priestera darbībā latviešu brāļu draudzes gara

cilvēks, dabūja dzirdēt par saviem sprediķiem pārmetumus,
ka tie esot luteriski un lika skolēniem un jaunatnei dziedāt

iemīļotās luteriešu un brāļu dziesmas.

2. Valdība nodibināja īpašu komiteju ar uzdevumu vadit

latviešu pāriešanu pareizticībā, noorganizējot draudzes, celt

baznīcas un skolas, gādāt par garīgiem rakstiem latviešu

valodā utt. 1847. g. atklāja Rīgā pareizticīgu garīgu se-

mināru, lai sagatavotu priesterus latviešu un igauņu pareiz-

ticīgām draudzēm. 1850. g. izdeva noteikumus par pa-

reizticīgām draudzes un pagasta skolām.

Pareizticīgā baznīca skaita laikā no 1845.—1850. g.

120.000—125.000 pārgājējus no latviešu un igauņu vidus,

apm. 100/o no visiem guberņas zemniekiem. Vienā pašā
1848. g. — pāri par 54.000; bet tūlīt pēc tam pāriešanas
kustība atslāba un no 1850.—1884. g. radās katru gadu
tik daži simti pārgājēju. 1848. g. bij nodibinātas Vidzemē

jau 78 pareizticīgas draudzes ar 9 baznīcām un 15 skolām.

Baloža Ļaudonas draudze bij tapusi par pamatšūniņu, no

kuras atdalījās Saikavas, Odzienas, Kalsnavas, Mārcienas,
Sausnējas un Lazdonas draudzes. 1850. g. nodibināja no

visām latviešu un igauņu draudzēm kopā patstāvīgu Rīgas

eparchiju ar Rīgas un Jelgavas virsbiskapu priekšgalā. Par

pirmo .virsbiskapu tapa Filareta pēcnācējs Platons.

Ķeizara Aleksandra 11. valdības sakuma ar 1855. g. krievu

valdības spiediens atslāba. Muižnieki sāka dažādi ierobežot
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un apspiest pareizticībā pārgājušos zemniekus. Kārotās ze-

mes neviens nedabūja. Krievu pareizticīgie priesteri noteikti

centās ievest latviešos krievu ticības parašas. Neprazdami
latviešu valodas, viņi netika sākumā nekādā galā ar uzde-

vumu turēt latviešu sprediķus, deva pat iemeslus smiekliem

un pārpratumiem. Arī draudžu apgādāšana ar nepieciešamo

nesekmējās tik rosīgi, kā bij domāts. 1864. g. no 113 no-

domātām baznīcām tikai 46 bij uzceltas, bet 54 atradās

īrētās telpās.

3. Pārgājušie sāka iesniegt lūgumus, lai ļautu viņiem at-

griezties luteriskā baznīcā. Citi griezās tieši pie mācītājiem
un lūdza pieņemt viņus atkal pie dievgalda. Bet Krievijas
valsts likumi nepielaida pāriešanu no pareizticības kādā citā

konfesijā un prasīja no jauktām laulībām bērnu audzināšanu

pareizticībā.
Sākās strīdi ap pareizticīgās baznīcas sastādītiem pār-

gājušo sarakstiem, apšaubīja sarakstīto personu vēlēšanos

pāriet pareizticībā. Pat krievu valdības personas atzina, ka

lielākā daļa sarakstā uzņemto nemaz neesot nopietni do-

mājuši mainīt savu ticību.

1865. g. iznāca instrukcija Baltijas ģenerālgubernatoram
atraidīt lūgumus atgriezties luterismā, bet apieties saudzīgi
ar tādiem, kas klusībā atkrīt no pareizticības. Nu sākās

atplūdi atpakaļ vecajā ticībā; pēc pareizticīgās baznīcas

statistikas aizgājusi kāda ceturtā daļa.

Ap 1885. g. atkāl sākās krievu valdības gādība par pa-

reizticības nostiprināšanu. Atcēla piekāpību pret vēlēšanos

atgriezties luterismā, uzturēja stingri spēkā likumus par

pareizticības privileģēto stāvokli un skaitīja visus luterismā

atgriezušos atkal par pareizticīgiem. Mācītājus, kas uzņēma

atpakaļ savus bijušos draudzes locekļus un izpildīja pie

viņiem amatdarīšanas, aicināja laicīgas tiesas priekšā. No

135 Vidzemes mācītājiem 105 tika tiesāti; tikai dažus at-

taisnoja, bet citus atcēla uz kādu laiku no amata, izsūtīja,
vai ari atlaida no vietas un pat no amata.

Mācītāji bij vienojušies savā starpā neatteikt nevienam

pareizticīgam, kas pie viņiem grieztos dvēseļu kopšanā un

meklētu ceļu atpakaļ uz luterismu, piem. daudzi jauktās
laulībās dzīvojoši vecāki gribēja likt kristīt bērnus luteriskā

ticībā, citi nāca pie dievgalda un iesvētīšanas mācības utt.

Sākās atkal pastiprināta propaganda par pāriešanu pareiz-
ticībā. Nodibinājās pareizticīgas brālības, kas vāca līdzekļus

propagandai un sapņoja par visas Baltijas pievienošanu pa-

reizticīgai baznīcai. Visrosīgākā bija Pētera Pāvila brālība

Rīgā.
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Baptisti

Šoreiz propagandu atbalstīja ari zināmas priekšrocības,
kuras piešķīra pareizticīgiem visā oficiālā dzīvē. Dalot kroņa

muižas, ievēroja galvenā kārtā tikai pareizticīgos zemnie-

kus utt. Propaganda nepalika bez panākumiem, šoreiz lat-

viešu pareizticīgas draudzes nodibinājās arī Kurzemē, gal-
venā kārtā miestos.

Kad iznāca ticības brīvības ukazs 1905. g., laba daļa

pareizticīgo atkal atrada iespēju atgriezties luterismā.

§ 41. Latviešu baptisti un citas sīkas denominācijas Latvijā.

1. Liepājas latviešu sīkpilsoņu aprindās 19. gs. 50-os ga-

dos pamodās interese par baptismu. Radās pulciņi, kas

sāka noturēt sapulces baptistu garā. Sakarā ar liepājniekiem

bij arī pulciņi Zirās, Užavā un Labragā, kur ierosinājumi

bij izgājuši no Ziru mūrnieka - skolotāja Hamburģera. Pul-

ciņu dalībnieki bij galvenā kārtā amatnieki, redzamu vietu

ieņēma arī daži skolotāji. Brāļu draudzes dziesmu grāmatas
deva pulciņiem garīgo barību. Arī kādi mācītāji sākumā iz-

turējušies labvēlīgi pret pulciņa locekļiem.
Ciešākus sakarus ar brāļu draudzi Rīgā neizdevās no-

dibināt, brāļu draudze pati jau tika toreiz ierobežota savā

darbībā. Neapturama bij tomēr dziņa organizēties par pat-

stāvīgu draudzi, jo citādi radās šķēršļi sapulču noturēšanai.

1860. g. 10 vīru no Užavas un Zirām slepeni aizbrauca

pa jūru uz Klaipēdu un likās tur pagremdēties, nākošā gadā

sekoja citi braucieni uz Klaipēdu. 1861. g. naktī no 9. uz

10 sept. (v. st.) Klaipēdā kristītais drēbnieks Ādams Ģert-

ners (1829 —1876) no Labraga nokristīja Ziras upītē 72

personas, mēnesi vēlāk atkal kādu pulciņu.
Valdības iestādes saziņā ar Kurzemes konsistoriju iesāka

vajāt baptistus. Aizliedza sapulcēties mājās, apcietināja

Ģertneri un citus vadoņus un turēja cietumā. Bet sapulces

turpinājās mežos, un dalībnieku skaits pastāvīgi pieauga.
1863. g. Rietumeuropas baptistu savienība iesniedza ķei-

zaram Aleksandram 11. lūgumu atļaut baptistiem darboties

Kurzemē. Arī Kurzemes sinodes iestājās par drīzāku bap-
tistu lietu nokārtošanu. Bet vajāšanas izbeidzās tikai 1865.g.
Beidzot 1879. g. Valsts Padome izstrādāja īpašu baptistu

likumu, kas deva viņiem ticības iecietību.

Baptisms izplatījās Kurzemē galvenā kārtā gar jūrmalu
un Ādams Ģertners bij pirmais vadonis. 1869. g. noturēja
pirmo draudzes priekšnieku konferenci. Kad nodibinājās
pirmās patstāvīgās draudzes, 1875. g. noturēja arī pirmo
draudžu konferenci. Pēc baptistu likuma iznākšanas nodi-
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bināja tūlīt Kurzemes un Vidzemes baptistu sabiedrību jeb

~Baltijas baptistu sabiedrību". Par sabiedrības priekšnieku

ievēlēja Rīgas draudzes priekšnieku J. Rumbergu. Astoņ-
desmitos gados baptistu starpā gāja ilgi strīdi. Vienā pusē

bij draudžu locekļi, kas turējās vairāk kopā ar Rietum-

europas baptistu tradicijām, otrā pusē ap Rumbergu gru-

pējās ļaudis, kas gribēja būt patstāvīgāki. Nodibinājās pat
otra sabiedrība, kas uzsvērdama sakarus ar ārzemju sa-

vienību, nosaucās par „Bundes sabiedrību" (1885), vēlāk

par Ūnijas sabiedrību. Otrs virziens pamazām izbeidzās.

Par augstāko koporganu izveidojās „Latviešu baptistu
draudžu saeima", kuras izpildorgāns bij sabiedrības pa-
dome. Saeimā apvienoto draudžu skaits 1911. g. bij 90, no

tām kādas 25 ārpus Latvijas — latviešu kolonijas Krievijā
un Amerikā. Draudzes locekļu kopskaits bij nepilni 8500.

Sākumā baptisti lietoja brāļu draudžu (Loskīla) dziesmu

grāmatu. 1880. g. iznāca viņu pašu dziesmu grāmata: „Ga-
rīgu dziesmu krājums kristīgām draudzēm jeb Ticības balss"

(ar 647 dziesmām), ko sastādījis Ernsts Dūnsberģis, pārtul-
kodams pats ap 300 dziesmu no vācu baptistu dziesmu

grāmatas „Glaubensstimme".
1909. g. iznāca otrs pārstrādāts un paplašināts izdevums

ar virsrakstu „Mūsu dziesmu grāmata" un 834 dziesmām.

Baptisti ļoti izkopuši draudžu un kora dziedāšanu un izde-

vuši vēl dažādas citas dziesmu grāmatas ar tulkojumiem no

vācu un angļu valodas.

Pēc Latvijas valsts nodibināšanās nodibinājās Latvijas

baptistu savienība. Pēdējos gados savienība sašķēlusies di-

vās daļās, katra ar savu valdi priekšgalā.

2. Ap 1870. g. sāka rasties Lejas-Kurzemē evaņģēlisku

brāļu pulciņi, kas tiecās pēc pašdarbības un patstāvības
ticības dzīvē un bij saņēmusi arī kādus ierosinājumus no

Hernhūtes brāļu draudzes un baptistu parauga. 1891. g. viņu
draudze Liepājā dabūja atļauju darboties uz baptistu likuma

pamata kā ~evaņģēliska baptistu brāļu draudze". Tikai pēc

1905. g. radās šiem brāļiem iespēja patstāvīgi organizēties.
Pēc Latvijas nodibināšanās Kurzemes evaņģēliskie brāļi

apvienojušies ar Vidzemes brāļu draudzes atliekām. 1924. g.
noturētā brāļu draudžu pārstāvju konference nodibināja

Brāļu draudžu apvienību.

3. Plašāka jaunu denomināciju darbība attīstījās tikai

pēc Latvijas valsts nodibināšanās. Tagad Latvijā var sastapt

adventistus, metodistus, glābšanas armiju un dažādus citus

pulciņus. Viņu darbību pabalsta centrālās ārzemju organi-
zācijas.
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§ 42. Nacionālas un sociālas diferenciācijas sekas latviešu

baznīcas dzīvē.

1. Tautas atmodas darbinieki redzēja evaņģēlisko baz-

nīcu savu politisko pretinieku pusē, kā vācu priekšrocību un

privilēģiju aizstāvi, un tādēļ ieņēma pret to nēgatīvu stā-

vokli. Viņu sludinātā latviešu saimnieciskā nostiprināšanās
un cīņa par tautas tiesībām noveda viņu centienus pavisam
nost no reliģiskām interesēm. Liekas, arī Rietumeuropas
materiālistiskas un pozivistiskas strāvas atstājušas savu ie-

spaidu uz latviešu jauno intelliģenci 50-os un 60-os gados.
Valdemāra pulciņā Tērbatā ir bijuši 2 teologi — J. V.

Zakranovics un J. Fr. Freibergs, bet viņus jau nesastopam
vairs Pēterburgas Avīžu līdzstrādnieku rindās. Viņu mā-

cītāja darbība tos atsvešināja no Valdemāra, Jura Allunāna

un Kr. Barona, kas savukārt atkal nebij baznīcas un tradi-

cionālās reliģiskās dzīves draugi. Zakranovics pārmet Jurim
Allunānam, ko studentu pulkā bij iesaukuši par veco Alle-

luja, materiālisma propagandu.
Tautiskie romantiķi kā Auseklis jūsmo par latviešu pa-

gānismu un sludina panteistisku dabas reliģiju kristiānisma

vietā. Un ja arī citi tautas darbinieki nenostājās tieši asā

opozīcijā pret baznīcu un reliģiju, vadošais gara virziens

latviešu intelliģencē bij racionālisms un intellektuālisms, kas

rada nederīgu augsni reliģiskai atmodai un dzīvei.

Latviešu intelliģences atsvešināšanos no baznīcas un re-

liģijas lielā mērā veicināja jaunā strāva, kas gatavojās uz

asu sociāli politisku cīņu pret pastāvošo kārtību un visspilg-
tāki izpa*udās latviešu sociāldemokrātu propagandā pret baz-

nīcu un reliģiju.

Baznīcas pārvaldes, atrazdamās vāciešu rokās, pa lielākai

daļai vienaldzīgi un bieži pat naidīgi izturējās pret latviešu

nacionāliem un sabiedriskiem centieniem. Nacionālie mācītāji,
kas gan cik necik ievērojamākā skaitā bij sastopami tikai

Vidzeme, veltīgi izmēģinājās tuvināt baznīcas dzīvi visumā

tautas interesēm. Rosīgāku pašdarbību draudžu dzīvē varēja
attīstīt vienīgi tikai nedaudzās jaundibinātās patstāvīgās
draudzes: Nikolaja draudze Jelgavā, Annas draudze Liepājā,
vēlāk Miera draudze Rīgā un Latviešu pilsētas draudze Cēsīs,
kas bij ieguvušas pašvaldības tiesības.

2. 1905. g. revolūcijas notikumi atklāja pilnā mērā, cik

dziļa plaisa bij radusies starp lielu latviešu tautas daļu un

evaņģēlisko luterisko baznīcu Kurzemē un Vidzemē.

Un arī pec 1905. g. stāvoklis neko neuzlabojas, — vie-

nīgi viens otrs latviešu mācītājs, kas bij agrāk spiests meklēt
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vietu Krievijā, dabūja tagad draudzi dzimtenē. Pat diezgan

rosīgā iekšējās misijas darbā Baltijā latviešu aprindas tu-

rējās sāņus un latviešu baznīcās lasītās kollektes iekšējās

misijas iestādēm un organizācijām bij vienīgais plašāko ap-

rindu piedalīšanās veids.

Lielāku rosību garīga rakstniecība ienesa garīgas cen-

zūras atcelšana, bet izmantot to izmantoja tikai sektes.

3. Komunistu valdības laikā iesākās atklāta cīņa pret
baznīcām un mācītājiem, pat vispār pret reliģiju. Mācītāji
un citi draudžu darbinieki tika vārdzināti cietumos un no-

tiesāti uz nāvi. Baznīcas paņemtas valsts īpašumā un iz-

dotas tad ar īpašiem noteikumiem draudžu lietošanā.

Tautas vairākums tomēr negāja kopā ar ticības ienaid-

niekiem. Dažā labā vietā radās baznīcai un mācītājiem no-

teikti sirsnīgi aizstāvji arī strādnieku kārtā.

1918. un 1919. g. politiskās cīņās krituši pavisam 29

mācītāji, to starpā 7 latviešu tautības: nošauti 24, miruši

ar cietumā dabūto tifu 5.

Vācu okupācijas laikā lielākā daļa vācu tautības mācītāju
cieši saistīja savu rīcību ar okupācijas varu. Kad Vidzemes

sinode 1918. g. rudenī sūtīja pateicības telegrammu vācu

ķeizaram, radās tikai 7 latviešu tautības mācītāji, kas no-

stājās pret to kā pret nevēlamu baznīcas ievilkšanu politikā.
Kāds Kurzemes latviešu tautības mācītājs ir savas nacionālās

pārliecības dēļ nosūtīts trimdā. Daļa no vācu tautības mā-

cītājiem Kurzemē atstāja savas draudzes un aizgāja līdzi

ar vācu okupācijas kara spēku uz Vāciju.

§ 43. Kristīgo baznīcu stāvoklis Latvijas valstī.

1. Pasaules kara laikā notika Peterpilī uz valsts dom-

nieku J. Zālīša un J. Ooldmaņa ierosinājumu 9. un 10. 111.

1916, g. latviešu mācītāju sapulce ar 28 dalībniekiem, kas

iztirzāja dažādus baznīcas dzīves reformu projektus. Te at-

zina draudžu sadalīšanu administratīvās vienībās pēc drau-

dzes locekļu tautības, sinodāli konsistoriālu baznīcas sa-

tversmi un mācītāju izglītošanu teoloģijas fakultātē tautas

valodā.

Pirmais mēģinājums izpildīt šīs prasības ir 2 latviešu

teologu aicināšana par mācības spēkiem Tērbatas univer-

sitātes teoloģijas fakultātē un 1917. g. apstiprinātā latviešu
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luteriskā baz

nīca Latvijā

Katoļu baz-

nīca Latvijā

evaņģēliska luteriska pagaidu konsistorija ar tīri latvisku

sastāvu, kas Latvijā gan vairs nedabūja darboties, jo to ie-

ņēma vācu okupācijas vara.

2. No Latvijas pastāvēšanas laika būtu minami šādi

soļi baznīcas iekārtas izveidošanā. 1919. g. septembrī notika

Kurzemes un Vidzemes konsistoriju reorganizācija, dodot

latviešiem prezidenta un viceprezidenta un divu locekļu vietu.

1920. g. oktobrī Kurzemes konsistorija tika likvidēta un

viņas darīšanas pārņēma Vidzemes konsistorija. 5. janvāri
1922. g. izsludināja noteikumus par konsistorijas likvidēšanu

un evaņģēliskas luteriskas baznīcas virsvaldes dibināšanu.

Tā paša gada februārī draudžu dēlēgātu sinode ievelēja
9 Baznīcas Virsvaldes locekļus, 6 latviešus un 3 vāciešus.

Konsistorijas prezidentu K. Irbi ievēlēja par Latvijas evaņ-

ģēliskas luteriskas baznīcas biskapu. Tanī pašā gadā 16. jū-

lijā Zviedrijas virsbiskaps Soderbloms, asistējot Igaunijas

biskapam P. Kukk'am, ieveda Latvijas biskapu amatā.

Kopš 1919. g. novembra pastāv draudžu pašvaldība.
Draudzes locekļu vēlēta padome un padomes vēlētā valde

pārzin draudzes saimniecību un pārvaldi. Draudžu dēlēgātu
sinodē piedalās kopā ar mācītājiem arī draudžu valžu (pa-
domju) pārstāvji. Vispārīgā sinode sanākusi 1921., 1922.,
1923. un 1925. g.

Baznīcas satversmes likums vēl nav dabūjis likumīgu

spēku. Arī jautājums par evaņģēliskas luteriskas baznīcas

stāvokli valstī nav vēl ar likumu noregulēts.
Viens no pirmajiem kopdarbiem bij jauna dziesmu grā-

mata, kuras priekšdarbi bij jau iesākti priekš pasaules kara.

„Dziesmu Grāmata Evanģ. Luteriskām Draudzēm" (1922.

g.) satur 690 dziesmu, to starpā daudz jaunu latviešu autoru

dzejas darbu. Gandrīz visās nodaļās sastopams Roberts

Bērziņš (68 tulkojumi, 14 oriģināli), vēl mināms L. Bēr-

ziņš (dabas un svētku dziesmas), A. Niedra (kapu dzies-

mas) v. c. Līdz ar jaunām dziesmām radās arī jaunas

meldijas.

3. Latgalē krievu valdības laikā 1772.—1920. turpi-

nājās poļu iespaids latviešu katoļu draudžu dzīvē. Smags
sitiens garīgai rakstniecībai bij aizliegums iespiest latgaliešu

grāmatas latīņu burtiem, kas pastāvēja spēkā no 1870.—

1904. g.

Latgales katoļu draudzes piederēja pie Mohiļevas metro-

polīta iecirkņa.
Ar 1904. g. sakas latgaliešu tautiska atmoda, kuras

priekšgalā gāja nacionālie priesteri. 1918. g. iesniedza pā-
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vestam lūgumu nodibināt Latgalē patstāvīgu biskapiju. Tā

paša gada 22. septembrī arī pāvests atjaunoja Rīgas biska-

piju un 1922. g. pacēla to par virsbiskapiju. 1920. g. par

Rīgas biskapu ievēlēja latvieti Antoniju Springoviču. Viņa
rezidenoe bij sākumā Aglonas klosteris, kopš virsbiskapijas

atjaunošanas — Rīga, kur evaņģēliskā Jēkaba baznīca ar

Saeimas izdotu likumu pārvērsta par katoļu virsbiskapa
katedrāli. Kā palīgbiskaps darbojas kopš 1923. g. Latvijas

katoļu baznīcā Jāzeps Rancans ar Markopoles biskapa tituli.

Katoļu baznīcas stāvokli Latvijā nosaka ar Svēto Krēslu

noslēgts konkordats (1922. g.).
Rīgas virsbiskapam padotas arī Igaunijas nelielās ka-

toļu draudzes.

4. Latvijas pareizticīgās baznīcas saeima 1920. g. at-

zina Latvijas pareizticīgās baznīcas patstāvību un neatkarību.

Pirmais virsbiskaps Jānis Pommers dabūja 1921. g. no

Krievijas svētā sinoda un augstākās baznīcas padomes pat-
stāvību visās baznīcas saimniecības, pārvaldes, izglītības

un valstiskās lietās. 1923. g. Latvijas pareizticīgā saeima

(koncils) izstrādāja savu baznīcas satversmi, kas 1924. g.
tika arī reģistrēta lekšlietu Ministrijā. 1926. g. oktobrī

izdoti noteikumi par pareizticīgās baznīcas stāvokli, kas

nosaka pilnīgu baznīcas virsgana patstāvību un neatkarību

no ārpus Latvijas stāvošām baznīcas iestādēm. Baznīcas

pārvaldē blakus virsbiskapam darbojas baznīcas sinode

(valde). Ik pa 3 gadiem sanāk baznīcas saeima (koncils),
kurā piedalās arī draudžu dēlēgāti.

§ 44. Latvijas konfesiju statistika.

Latvijas iedzīvotāju konfesionālo sastāvu rada 1925. g.

ļaužu skaitīšanas dati:

Evaņģēliskie luterieši 1055167 (57,200/ 0 )
Romas katoļi 416769 (22,590/ 0)

Pareizticīgie 167538 (9,08 o/ 0 )
Mozus ticīgie 95733 (5,19<y0 )
Vecticībnieki 89239 (4,84 o/0 )

Pārējie protestanti 15652 (0,84 o/0 )

Pārējās dēnominācijas un

nezināmie 4707 (0,26 o/0)

Nezināmie, skaitā 4366, laikam, būs uzskatāmi par bez-

konfesijas pilsoņiem.
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Luterieši pec tautībām sadaļas:

latvieši 974968 (92,40 <>„}

vācieši 67427 (6,39 oo)

igauņi 6354 (0,60 o/0)

pārējie 6418 (0,61 o/0)

Katoļi pēc tautībām sadalās:

latvieši 308591 (74,04 o/0 )
poļi 50237 (12,05 o/o)
baltkrievi 28649 (6,89 o/0 )
leiši 22439 (5,30/0 )
lielkrievi 3283 (0,7 o/0 )
pārējie 3570 (0,8 o/0 )

Pareizticīgie pēc tautībām sadalās:

lielkrievi 103838 (61,980/ 0 )
latvieši 53396 (31,870/ 0 )
baltkrievi 6496 (3,88 o/0 )

igauņi 1441 (0,86 o/0 )
pārējie 2367 (1,41 o/0 )

Parejo protestantu rubrika ietilpst ap 10.000 baptistu
un pāri par 2000 adventistu.

Luterieši ir absolūtā vairākumā (70 —930/o) visā Kur-

zemē, Zemgalē un Vidzemē, izņemot Ilūkstes apriņķi un

atsevišķus mazākus apgabalus, proti: Alsungas un Skaist-

kalnes apkārtnē pārsvars katoļiem un Madonas apkārtnē

pareizticīgiem. Katoļiem absolūts vairākums ir Daugav-

pils, Rēzeknes, Ludzas un Ilūkstes apriņķos (56—660/0),

ārpus Latgales cik necik ievērojamāks katoļu skaits ir Baus-

kas un Aizputes apriņķos (21 —240/0 ) un Rīgas pilsētā)

(32.520). Pareizticīgo skaits sasniedz gandrīz pusi (49,560/o)
Jaunlatgales apriņķī. Pareizticīgo latviešu skaits Kurzemē

un Zemgalē ir ļoti niecīgs, kopā ap 4000 personu.



Gala vārds.

Sastādot šo skolas kursu, esmu turējis acu priekšā gal-
venā kārtā uzdevumu sniegt uzskatāmu konkrētu faktu ma-

teriālu, kas dod taustāmu dzīvu saturu baznīcas vēstures

notikumiem un personām. Tādēļ esmu paša uzrakstītos

tēlojumus un pārskatus papildinājis ar vēstures dokumentu

un avotu tekstiem, kas ieved tieši vēstures norisā. Visi

šie teksti apzīmēti ar zvaigznīti * sākumā un beigās. Pa

lielākai daļai tie tieši tulkoti no pirmvalodām, bet dažos

gadījumos man nācās arī izlietot starpniekus, piem. Husa

literatūra bij jāizmanto angļu un franču tulkojumā un

Savonarolas laikmeta teksti jaunākā Savonarolas biogrāfa
vācu tulkojumā.

Galveno vērību esmu piegriezis baznīcas vēstures pir-

majiem gadsimteņiem — kristīgās draudzes klasiskajam
laikmetam — un Latvijas baznīcas vēsturei, kas latviešu

tautai un arī skolas jaunatnei stāv vistuvāki. Apzinos, ka

vienā, otrā jautājumā dzimtenes baznīcas vēsturē esmu

devis vairāk vielas, nekā būtu vidusskolas kursam nepiecie-
šams; esmu taču uzņēmis visus savus populāros tēlojumus,
kas nule iznākuši manā grāmatiņā ~Dzimtenes Baznīcas

Vēsture". Bet šie paragrāfi, tāpat kā visa grāmata, navf

rakstīti tiešai iekalšanai, — tā ir viela, kas skolas darbā

izmantojama un apstrādājama, un viens otrs no kollēgām
vēlēsies latviešu lietas apskatīt plašāki. Esmu pie tam arī

gādājis par vielu, ar kuras palīdzību var raksturot atsevišķos
virzienus baznīcas dzīvē, piem. piētismu un racionālismu,

iztirzājot piemērus no mūsu pašu tautas vēstures.

Svešvārdu rakstībā esmu centies pēc iespējas piemēroties

pirmvalodas izrunai, bet dažu iemeslu dēļ nebij iespējams
sasniegt šinī ziņā absolūtu pilnību un ieturēt viscaur pie-

nācīgo konsekvenci, par ko lūdzu lasītājus mani atvainot.

L. Adamovičs.

Rīga, septembrī 1927.

Piezīme: Dažādus ierosinošus jautājumus un uzdevumus,
kas rāda ceļu metodiskai vielas apstrādāšanai un apcerei, esmu

pievienojis savam baznīcas vēstures kursam No Dzīvības Avota,
4. burtnīcā.
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Vidusskolām ieteicamas docenta L. Adamoviča

grāmatas:

No Dzīvības Avota. 2. burtnīca. Vecās Derības viela

(lasāmi gabali no Bībeles) ar 3 karšu skicēm un pa-

skaidrojumiem. Maksā brošēta Ls 0.80, iesieta Ls 1.—.

No Dzīvības Avota. 3. burtnīca. Evaņģēliju stāsti par

Jēzus dzīvi un mācību, līdz ar vēsturisku ievadu un

Palēstinas ģeogrāfiju Jēzus laikā (ar 3 karšu skicēm).

Maksā brošēta Ls 1.60, iesieta Ls 2.—.

Profesors V. M a 1 d o n i s spriež par 3. burtnīcu

kādā recenzijā: „Darbs labi izdevies... Viņā sa-

stopamas nenoliedzami krietnas un ļoti vajadzīgas

sastāvdaļas, piezīmes un ziņas... Autora darbs pelna,

ka burtnīcai novēlē atrast krietnus skolotājus un

čaklus skolniekus."

Kārlis Miilenbachs. Latviešu zinātnieka izglītības gaita,

dzīve un mūža darbs. Ar viņa ģīmetni. Maksā Ls 0.60.

mm

Dabūjamas Latvijas Vidusskolu Skolotāju Kooperatīvā

Rīgā, Tērbatas ielā 15/17.
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	17. zīm. Sv. Apollinārija basilika Ravennas tuvumā 6. gs. Skats no galvenās ieejas puses.��������������������
	18. zīm. Sv. Apollinarija basilikas iekšpuse. Galvenā joma. Dibenā apsīda. Apsīdas griesti un triumfa arka izgreznoti ar mozaiku.�������������������������
	19. zīm. Vecās Pētera baznīcas plāns Romā. Piecu jomu basilika, celta 4. gs., noplēsta 15. gs. Pa kreisi pagalms ar stabu ailēm. Pa labi apsīda.�㙥〰㘱〰㜲〰㘹〰㙡〰㘱〰㈰〰㘲〰㘱〰㜳〰㘹〰㙣〰㘹〰㙢〰㘱〰㜳〰㈰〰㘹〰㘵〰㙢〱㘱〰㜰〰
	20. zīm. Vecās Pētera baznīcas šķērsgriezums. Galvenās jomas jumts ar vaļējām sijām. Logi virs sānu jomām.�����������������������������������������������������������������
	21. zīm. Kristījama baznīciņa (baptisterijs) Ravennā. (5. gs.). Vidū kristījamais baseins. Griesti un sienas ar mozaiku.�����������������������������������
	22. zīm. Dievmāte ar Jēzus bērnu. Rafaeļa gleznotās Siksta madonnas galvenā daļa.�ၪ蠪偫蠪に蠪��������1㘱1㌷ど蠪ၩ蠪쁇蠪恇蠪��������0㜵İ㙤〰
	23. zīm. Rīgas doma baznīca biskapa Alberta laikā, veltīta Sv. Marijai, pirmo reizi minēta 1206. g. (Jāņa baznīcas vietā), nodegusi 1215. g. 1211. g. ierāda baznīcai tagadējo vietu, 1226. g. celtne jau zem jumta. Romaņu stils.����������������������������������������������������������������������
	25. zīm. Rīgas pirmā virsbīskapa Alberta Sverbēra (Suerbeer) 1253—1273 zīmogs.�㜴〱㉢〰㜴〰㘱〰㈰〰㔳〰㜶〰㉥〰㈰〰㑤〰㘱〰㜲〰㘹〰㙡〰㘱
	24. zīm. Rīgas doma baznīcas zīmogs uz kāda 1224. g. dokumenta.�0㙥0㙦蠪킔蠪蠪遢蠪��������0㌲İ㌱
	26. zīm. Sv. Francisks. Visvecākā glezna, freska 1228.���������������
	27. zīm. Janis Huss. Vecs čechu zīmējums.��������������������
	28. zīm. Sv. Pētera katedrāle Romā,��������������������
	29. zīm. Siksta kapliča Vatikānā. Celta pāvesta Siksta IV. laikā (1473—1481). Altāŗa sienas glezna (Pastara tiesa) un griestu gleznas — Mikelandželo darbs, pārējo sienu — citu ievērojamu gleznotāju.������������������������������������������������������������
	30. zīm. Disputa (disputs). Rafaela sienas glezna Vātikānā. Stanza della Segnatura (zīmogošanas istabā). Apakšā draudze ap altāŗu, uz kuŗa stāv monstrance, augšā — Kristus starp Mariju un Jāni Kristītāju, ticības varoņu vidū.������������������������������������������������������������������������������������������
	31. zīm. Pētera loms. Rafaela zīmējums sienas segai Siksta kapličā.���������ჸ蘪蘪ა蘪蘪����������Ā��
	32. zīm. Mozus. Mikelandželo cirsts tēls, izgatavots pāvesta Jūlija II. (1503—1513) kapa piemineklim.�〰㘹〰㈰〰㔳〰㘹〰㙢〰㜳〰㜴〰�Ā　
	33. zīm. Džiròlamo Savonarola. Brāļa Bartolomeo († 1517) glezna Savonarolas kellijā Sv. Marka klosterī.�������������������������
	34. zīm. Kölnas doms. Celts 1248—1888 gotiskā stilā.���������������
	35. zīm. Monstrance. Kölnas domā. Gotu stils, 14. gs., gandrīz 1 m. augst.���������������
	36. zīm. Relikviārijs ar Kristus krusta šķēpeli. Kölnas domā. Bizantiešu darbs, 11. gs.�����䀀褪 褪䀎褪褪����������Ā�
	37. zīm. Biskaps J. Rancans amata tērpā.�褪䀁褪����������Ā
	38. zīm. Pareizticīgo biskaps amata tērpā. B. stāv ķeizara durvju priekšā un svētī draudzi ar degošiem lukturiem — dikēriju (kreisā) un trikēriju (labā). Lukturiem īstenībā vajadzētu būt noliektiem vienam pret otru. Atsevišķi amata tērpa piederumi: A uzvalks (sakkos), B plata plecu lenta (omoforijs), C Kristus jeb Marijas svētbilde (panagija), D īpaša atzinības zīme – uzgurnis (epigonatijs), E biskapa cepure (mitra).�㘲〰㘱〰㜳〰㈰〰㜶〰㘱〰㜲〰㙦〱㐶〰㜵〰㈰〰㜶〰㘹〰㘴〱㙢〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	39. zīm. M. Luters kā mūks 1520. g.���������������
	40. zīm. F. Melanchtons Albrechta Dürera († 1526.) vaŗa grebums�����_褪褪耢
	41. zīm. M. Luters 1540. Heinricha Aldegrēvera vaŗa grebums.���������������
	42. zīm. Pirmā lappuse no pirmās evanģeliskās dziesmu grāmatas. Vitenbergā, 1524. Vācu teksts dziesmai: Nu topi līksma, dzied un dej!���������������������������������������������
	43. zīm. Huldreichs Cvingli.�����
	44. zīm. Žanis Kalvīns.�낈褪邈褪れ褪炍褪�
	45. zīm. L. N. f. Cincendorfs.�褪���
	46. zīm. J. H. Vicherns.�褪ゑ褪炓
	47. zīm. Rīgas virsbiskapa Jaspera Lindes un ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga kalts sudraba naudas gabals ar abu krūštēliem un vapeņiem. Bīskapam galvā mitra (amata cepure), mestram uz krūtīm ordeņa krusts. Otrā pusē Marija ar Kristus bērnu un scepteri staru glorijā.���������������������������������������������������������������������������
	48. zīm. Pētera Kanizija katķisma tituļlapas abas puses.�褪낳褪������������ꂱ褪Ⴓ褪
	49. zīm. Aglunas (Aglonas) klosteris. Baznīca (pa kreisi). Klosteŗa ēka pa labi. Klosteŗa iekārta (klausūra) atcelta 19. gs. 60-os gados.�����������������������������������
	50. zīm. Aglunas Dievmātes brīnumdarītāja glezna.���僋褪ニ褪²褪Ⴞ褪����������Ā���
	51. zīm. Pirmā latviešu luteriskā katķisma pirmā lapa.�������������������������
	52. zīm. Manceļa postillas tituļlapa.��������　�㌀ö蠪烷蠪
	53. zīm. Manceļa postillas teksta paraugs.����������
	54. zīm. Vademecum, 4. izd. 1685. g. dziesmu nodalījuma paraugs.����������
	55. zīm. H. Kleinšmita Pātaru Grāmata. 2. izdevums. 1685.���������������
	56. zīm. Vidzemes dziesmu grāmatas paraugs. 1686.����������
	57. zīm. Vidzemes Lūgšanas grāmatas tituļlapa. 1686.��������������������
	58. zīm. Pirmā latviešu Bībele. Tituļlapa.��ꀶ訪恍訪䀖訪ꀨ訪����������
	59. zīm. K. G. Zontags�訪訪耺
	60. zīm. J. Bankava Sprediķu grāmata��Ā�訪訪R訪쁒訪���
	61. zīm. G. Fr. Stenders�訪て訪�
	62. zīm. K. Fr. Vatsons, Lestenes mācītājs�a.��������　�㌀ö蠪烷蠪냸蠪
	63. zīm. Kārlis Ludvigs Kälbrants Jaunpiebalgas mācītājs un prāvests 1829—1874.������������������������������
	64. zīm. K. Ch. Ulmanis�䂅訪낆訪
	65. zīm. Juris Neikens�訪���
	66. zīm. Saiešanas nams Kauguru Gaidēs. Visvecākā saiešana, (1765.) kas uzglabājusies. Skolas vajadzībām namam bijusi īpaša piebūve.���������������������������������������������
	67. zīm. Saiešanas nama plāns Gaidēs. Kambaŗa lielums 15X10 m.�訪ゟ訪႟訪����������Ā���
	68. zīm. Mežuļu saiešanas plāns. Ēkas garums apm. 20 m. Pirmās sapulces (1769.) notikušas rijā. Tad saiešanas kambaris iebūvēts piedarbā un saimniecības vajadzībām uzcelts jauns piedarbs otrā galā. Sacītāju istaba nodalīta no rijas.�������������������������������������������������������������������������������������
	69. zīm. Saiešanas kambaris Plāņu Mežuļos, iebūvēts piedarbā. Skat. 68 zīm.���������������������������s.����鄂�က�᳁訪鳕
	70. zīm. Saiešanas nams Lielstraupes Lēnēs. Vienkopus ar riju.����������⃓訪郔訪탕


