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Kalpošana dziesmā.
J. Ķīselis

tßusgadusimtu 3)ievām Visuvarenam

'Gu godam kalpoji no visas sirds,

'Gu Viņam slavu dziedāji caur asarām,

d(.ā ari tad, kad priekā acis mirdz.

3lr bērna ticību šo garo laika sprīdi

dziļā paļāvībā sava ŠKunga ceļus staigāji,
ĪNav šaubas piestājušās ne uz bridi

'Gev ari tad, kad dziļās bēdās raudāji.

(Veltīts sirmajai dziedonei £P. SKrūms)

*Gu zināji, ka vienīgi tik Viņa tēva roka

ūr tā, kas priekus un ar' bēdas piešķir mums,—

3?ar visu to lai gods un slava Viņam dota —

*Gas bija visas 'Gavas dzīves ticējums.

JCai mūza vakarā pēc tikdaudz nokalpotiem

gadiem
c&avs3)ebess 'Gēvs 'Gevpilnam gaišu prieku dod,

ŽKa 'Gu par saviem daudziem darbiem labiem,

£idz mājās 'Gevi sauks, sirds īsto mieru rod.

Plašas kulturas dienas Latgalē

Svinību norise Daugavpilī

9.—16. jūnijam. Jersikas un Dignājas pils-

kalnu atradumu izs'ādes v.i Valsts mākslas mu-

zeja nodaļas atklāšana Va'sts vēsturiskā muzejā,

Daugavpils nodaļas telpās, Saules ielā 5/7.

Tēlotājas mākslas izstādes atklāšana 16. pil-

sētas pamatskolā, Saules ielā 5.

13. 18. jūnijam. Pīkst. 13. - Mājizstrādā-

jumu izstādes-lirgus atklāšana I Daugavpils valsts

ģimnāzijā, Vadoņa ielā 32.

14. jūnijā. Rakstnieku I vakars Kr. Valdemāra

pamatskolā, Kr. Valdemāra ielā 37.

15. jūnijā. Rakstnieku II vakars Kr. Valde-

māra pamatskolā, Kr. Valdemāra ielā Nr. 37.

Tautas tērpu godalgošanas akts, simfoniskā or-

ķestra un solistu koncerts Vienības nama kon-

certzālē.

16. jūnijā. Pīkst. 10.00. — Svinīgi dievkalpo-

jumi visu konfesiju baznīcās.

Pīkst. 14.30. Dziedātāju un orķestrantu

gājiens uz Stropu mežu.

Pīkst. 16.30. Dziesmu svētku atklāšana un

koncerts.
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Latvijas baptistu draudžu sa vi c a i kra ksts

Nr. 11
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1940. g.

1. jūnijā

Kas mēs esam
A. Puķe

„Bet jūs esat izredzēta tauta,
ķēnišķīga priesterība, svēta cilts,
Dieva īpaši Jaudis: ka jums būs

pasludināt tā tikumus, kas jūs
aic nā.jis no tumsības pie savas

brīnišķas gaismas."
1. Pēt. 2:9-12.

Bieži gadās, ka ticīgie pilnīgi neapzinās, kas

viņi īsti ir un kāds viņu uzdevums. Liels mūsu

aicinājums — no tumsības pie gaismas, augsts
mūsu stāvoklis, liels mūsu uzdevums, liela arī

mūsu atbildība. Mācīsimies to labāki saprast.
1. Mes esam „izredzēta tauta". Mēs esam

izredzēti no Dieva, lai būtu Viņa īpašums. Tas,
ka mes nākuši pie Dieva, nav akls a'gadijums.
•Pats Dievs mūs izredzējis, izlasījis (kr. tulk.).
Mēs esam izredzēti ne pēc saviem nopelniem,
bet tikai no tīras žēlastības, izredzēti pēc Dieva

sevišķa nodoma sen, sen atpakaļ, pirms pa-
saules rīdīšanas (Ev. 1,4). Pie tam, pec
mūsu Kunga paša vārdiem, izredzēto ir maz.

Viņu nav daudz. Un mums ir gods būt šo iz-

redzēto starpā.
2. Mēs esam „ķēnišķīga" priesterība. Prie-

steri bij sevišķi Dieva kalni, vidu'āji starp Dievu

un tautu. Viņi pienesa Dievam upurus un aiz-

lūdza par tautu. Un tāds jau arī ir mūsu, kā

ticīgo, uzdevums pasaulē. Kristus draudzē nav

atsevišķas priesteru kārtas. Kristus ir mūsu aug-
stais Priesteris, un visi ticīgie ir padarīti par

svētu priesterību (1. Pēt. 2, 5; Jāņa par. 1, 6),

garīgus upurus upurēt, kas Dievam ir pieņē-

mīgi caur Jēzu Kristu. Mūsu garīgie upuri ir

dažādi: ~mūsu miesas, nodotas par dzīvu, svētu

un Dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūsu prā-

tigā Dievam kalpošana" (Rom. 12, 1); materiālie

līdzekļi (Vilip. 4, 18); mēs paši un visu mūsu

Dievam svētītā dzīve ir kā Dievam patīkams

upuris (Vilip. 2, 17); mūsu lūgšanas un aiz-

lūgšanas par citiem (Ebr. 13, 15); labdarība,
kur mūsu dzīvā ticība un mīlestība atrod savu

izteiksmi (Ebr. 13, 16), Tie visi ir Dievam pa-

tīkami upuri. Mums jābūt nomodā par savu

draudzi, citam par citu, par saviem piederīgiem,
par visu savu tautu, par visu pasauli.

3. Mēs esam „svm Tilts". Svēti nozīmē:

nošķirti no pasaules un nodoti Dievam, sirds-

skaidri, neaptraipīti, lai kalpotu Dievam ar tīru

apziņu. Par to raksta visi apustuļi, pamudinā-
dami uz svētu dzīvošanu, jo mūsu Aicinātājs
ir svēts, un tāpēc ari mums jābūt svētiem (1.
Pēt. 1, 14—16), jo bez tā neviens to Kungu
neredzēs un debesis nenāks (Ebr. 12, 14; Mat.

5, 8; Jāņa par. 21, 27). Ticīgie ļaudis vienmēr

dzenās pēc svētas dzīves, jo citādi jau mūsu

kristīgajumam nav nekādas vērtības. Un kn.>

ar to Kungu tiešām iepazinušies, saņēmuši Viņa

Garu, kas caur Viņu tapuši par jauniem radiju-
miem, tiem grēcīgā dzīve ir tapusi pretīga, tur

tie vairs neatrod nekādu baudījumu. Viņiem ir

tikai viena kārošana — patikt savam Kungam.
Tā rodas svēta dzīve, un tā rodas svēta cilts,
kas top par pasaules gaismu, zemes sāli un pa-
liekamu svētību.

4. Mēs esam „Dieva īpaši (audis". Mes esam

Dieva piederums, Viņa īpašums. „Jūs, kas agrāk
nebijāt Dieva ļaudis, bet tagad esat Dieva ļau-
dis" (1. Pēt. 2, 10). Mūsu Kungs samaksāja

par mums lielu izpirkšanas maksu, savas dārgās
asinis (1. Pēt. 1, 18—19), un tagad mēs vairs

nepiederam sev, bet Viņam. Viņš ir nopircis
mūs par savu īpašumu: mūsu pagātni, tagadni
un nākotni; mūsu miesu, dvēseli un garu; mūsu

spējas, talantus un dāvanas. Mēs caur caurim

piederam Viņam, lai savas paliekošās dienas

dzīvotu priekš Tā, kas par mums miris un aug-
šāmcēlies. 2. Kor. 5, 15. Ai, cik daudzreiz mēs

to pavisam aizmirstam un rīkojamies ar sevi,
itkā mēs piederētu paši sev. Mēs esam Dieva

ļaudis, Dieva īpašums.

5. Mūsu lielais uzdevums: ~Pasludināt Tā

tikumus, kas mūs aicinājis no tumsības pie sa-

vas brīnišķās gaismas", t. i. nest pasaulei vēsti

par Dievu. Liecināt par Viņa lieio mīlestību,
kas parādīta grēciniekiem Golgātā. Liecināt par

to laimi, kādu dod Dievs tiem, kas griežas pie

Viņa. Pasaule nepazīst Dievu un pasaulīgiem

ļaudīm tie visnepareizākie jēdzieni par Dievu.
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Kas mēs esam (beigas).

Par Dievu var runāt, liecināt un taisnību teikt

tikai tie, kas pazīst Viņu, kas Viņam kalpo. Mēs

esam baudijuši Viņa mīlestību un žēlastību.

Mēs pazīstam Viņa uzticību un Viņa vārda pa-

tiesību. Mums jau ir tik daudz ko teikt, ko stā-

stīt, ko sludināt. Un mūsu uzdevums ir liecināt

par Viņu vārdos, darbos un visā savā dzīvē. —

Tas ir mūsu, Dieva ļaužu, uzdevums.

Dārgais lasītāj, vai tu esi nācis pie Dieva?

Vai tu zini, ka arī tu esi izredzēts, lai piederētu

pie Dieva tautas? Vai tu zini, ka tev ir daļa
pie svētās priesterības un tu arī vari pienest
Dievam savu pateicības upuri, par Viņa lielo

mīlestību; vai tu esi piedomājis pie tā, ka tavai

dzīvei jābūt svētai, Dievam patīkamai dzīvei,
ka tu arī esi dārgi atpirkts, lai būtu Viņa īpa-
šums un dzīvotu priekš Dieva goda? Vai esi

padomājis, kāds liels un atbildīgs ir tavs uz-

devums pasaulē — būt par Dieva un Viņa darbu

liecinieku? — Lai Dievs palīdz mums būt tiem

un tādiem
x

kādus Viņš grib mūs redzēt.

Svētais vakarēdiens
J. Rīss

No kristīgās draudzes pirmajām dienām līdz

pat mūsu laikam draudze saglabājušies divi ie-

stādijumi — kri s 11 b a un sv. vakarēdiens.

Lai gan kristīgā draudze sazarojusēs daudzās ticī-

bas šķirās, šos iestādijumus tomēr tura vai visi

nogrupējumi, varbūt tikai izņemot kvekerus, kas

bēg no visa ārīgā, no visa, kas ar aktu savienots,

un tiem tad arī kristlba un sv. vakarēdiens iz-

liekas kā kaut kas miesīgs, ko labāki atmest,
nekā piekopt.

Baptistu draudze mūsu dienās attiecībā pret
abiem šiem iestādijumiem izturas gluži savādāki,
nekā pārējās konfesijas. — Kristības nozīmi ga-

rīgā audzināšanas laukā esam novērtējuši tik

augstu, kā neviena cita konfesija to nav darijusi.
Kā sagatavošanos kristības aktam mēs prasām,
ka kristības kandidāts būtu piedzīvojis grēku pie-
došanu un iemantojis apzināšanos, ka no nāves

ir pārcelts dzīvībā. Tikai tad, kad draudze gūst
pārliecību, ka kristāmais ir izjutis — Jēzus ir

tā personīgais Pestītājs, mēs atzīstam cilvēku

sagatavotu kristībai. — Visās pārējās protestantu

konfesijas kristības iestādijums praksē noslī-

dējis līdz pat kailam aktam, ar ko jau dzimušo

pieskaita kristīgai draudzei. —

Ar sv. vakarēdienu tas gluži otrādi: lielajām
konfesijām tas ir augstākais moments dievkal-

pojumā, kam piesaista grēku piedošanu. No dr.

locekļiem, kas grib sv. vakarēdienu baudīt, prasa

īpašu sagatavošanos — grēku sūdzi. Sv. vakar-

ēdiens lie;ās konfesijās ir un paliek spēcīgs garī-

gās dzīves kopšanas līdzeklis. — Pie mums ir

gluži savādāki; mums sv. vakarēdienā viss ir

skaidrs: Kristus šo mielastu iestādījis savas nā-

ves piemiņai, un cits nekas ap šo mielastu nedz

saistās, nedz var saistīties. Un kas sv. vakar-

ēdienam ko vēl saista klāt — kopj māņus. —

Tāda ir mūsu uztvere. Bet nelūkojot uz to, pa-
vīd jautājums: ja iestādijuma nolūks ir vienīgi
Kristus nāves pieminēšana, vai tad šāds nolūks

arī citādi nav sasniedzams, p. p., lasot ciešanas

stāstu? — Mūsu apziņa, kas veidojusies caur

evaņģēliju un apustuļu vēstuļu ietekmi, mUms

saka — sv. vakarēdiena iestādijumu turēt ir pie-

Priekšnesums sludinātāju sanāksmē 1940. g. pavasarī.

nākums, jo aiz tā ir pavēle, un tas izbeidz visu

prātošanu. — Ar pavēli kā tādu ir ļoti savādi, —

pavēle ir bauslība, un katrai bauslībai iet līdz

ēna, proti, — „bausllba rada dusmību". Tas ir:

katrs darbs, ko jādara aiz kailas pavēles, un

tikai aiz tādas, nomāc pašu dzīvo impulsu, tas

skalda un plēš to pašu dzīvību, ko tam bij sargāt.
§o pavēles ēnas pusi mēs arī nevaram novērot

masu draudzēs sakarā ar sv. vakarēdienu. Mani

ne vienu reizi vien pārsteidzis tas, ka klausītāju
dievkalpojuma stipri daudz, bet pēc tam seko-

jošais sv. vakarēdiens pulcina ap sevi nedaudzus.

Un grūti pieņemt, ka visi, kas pēc dievkalpojuma
atstāja dievnamu, būtu bijuši ārinieki. Tie pa
lielākai daļai bij mūsu locekļi, tiem tikai nebij
nekādas patikas, vai iekšējas vajadzības palikt

pie tā Kunga nāves piemiņas mielasta.

Ir mūsu draudzēs novērojami locekļi, kurus

par neticīgiem nosaukt nevarēs, bet kuriem sv.

vakarēdiens kā tāds ir stipri maznozīmīga lieta,

jo atminēt mūsu Kunga nāvi, kas ir iestādījuma
vienīgais nolūks, var arī, bez kā piedalītos pie
sv. vakarēdiena. Man atmiņā kāds no mūsu ve-

cajiem brāļiem, mūsu darba celmlaužiem. Cil-

vēks, patiesi ticīgs, ar neizsīkstošu misijas darba

garu, un kas kā draudzes kopējs desmitiem gadu

bij draudzes locekļiem pasniedzis sv. vakarēdiena,

šķīvi un biķeri. Kad šis vecais brālis bija tuvu

brīdim, kad tam nācās šķirties no šīs dzīves,
tam nebij ne mazākās iekšējās alkas pēc tā

Kunga nāves piemiņas mielasta. Uz manu pie-
dāvājumu tas mierīgi atteica: „Ko man tas var

dot?" Un tai pašā laikā aizgājējs brālis man

risināja savas atmiņas par skaistākiem laikiem

draudzes dzīvē, ko tas bij piedzīvojis. — Varēja
just, aizgājējs apzinājās sava Kunga tuvumu, un

ko vairāk tam vajadzēja?

Kad šo atbildi saņēmu no cienijamā vecā brāļa,

par to klusībā nopriecājos; man šķita savā

priekšā redzam brāli, kas jūt — viņš ir Kristus

rokās, un ar to tam pietiek. Bet kad tagad šo

atbildi pārdomāju, tad man tā jāuzlūko kā vien-

pusīgas garīgas audzināšanas gala iznākums, par
tādas audzināšanas iznākumu, par ko priecāties
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vairs nevaru. Ja pārliecība — „ko gan sv. va-

karēdiens man vel var dot", ieaudīsies baptista
dzīve jau laikus priekš pēdējām dzīves dienām,
tad mūsu sv. vakarēdiena dievkalpojumi, sapul-
ces iznīks un mūsu Kunga iestādijums mūsu

draudzēm ies zudumā.

Lielās konfesijās godbijība un godcienlba pret
šo tā Kunga iestādijumu lielāka, un sv. vakar-

ēdiena viņu rokās spēcīgāks līdzeklis garīgā au-

dzināšanā, nekā tas mūsu draudzes. — Lielais

teo'ogs Šleiermachers mirstot, kopā ar savu ģi-
meni tura sv. vakarēdienu. Pats viņš lasa iestā-

dīšanas vārdus un piemetina: „Šajos vārdos ir

mana cerība; tie ir pamats manai ticībai". Vaka-

riņu noslēdzot, viņš izsaka svētības vārdus un

tiem klāt piemetina: „šajā mīlestībā un sadrau-

dzībā mēs esam un paliekam vienoti". Dažas
minūtes pēc tam Šleiermachers arī slēdz acis

nāvē. — Mūsu garīgās audzināšanas iespaida
rāmjos šāds notikums, laikam, nenotiktu.

Kāds ļoti aizkustinošs svētā vakarēdiena ap-
raksts atrodams stāstā „Lofotu salu zvejnieki":

~Vakarā, kad zvejnieki sēdēja koku būdā,
bij sals. Dienas un naktis tie bij pavadījuši
zvejojot jūrā, viņi bij pārguruši un tai-

sijās iegrimt miegā. — Pašlaik tie bij ēduši

siltas zivis, bij paēduši, un acis tiem krita

cieti; labprāt tie būtu izstiepusies. Bet bla-

kus gulēja viņu darba biedrs, ietinies ka-

žoku segās un murgoja drudzī. Pārējos
tas arvien no jauna pamodināja. No ka-

žoki segu apakšas rēgojās ārā slimā kā-

jas, tērptas ūdenszābakos. Tie bij sasaluši

stīvi, — varbūt ari kājas bij slapjas. Bet

negribējās traucēt drudža slimnieku un tā-

pēc tam zābakus nenovilka.

Arā bij salta ziemas nakts, pie debesīm

mirgoja zvaigznes un plātījās ziemeļblāzma.

Mazajā būdā valdija baznīcas klusums.

Slimais atvēra acis un teica: ~Man jāiet
pie dievgalda."

Zvejnieki sakustējās un kāds no tiem

ierunājās, ka līdz mācītājam jābraucot
daudz jūdžu.

„Ir vēl tāļāk fidz /elastībai," sacija slim-

nieks — Elcejs vārdā.

Atkal iestājās klusums, līdz kamēr sli-

mais atkal ieminējās: ~Man, man jālūdz

piedošana. Man jāiet pie dievgalda."

Varēja sadzirdēt slimā ātros elpas vilcie-

nus. Pudeles kaklā iespraustais sveces gals

kļuva arvienu mazāks.

Zvejnieka acis vērsās uz vienu no sava

vidus, uz Indriķi Rabbi. Neviens neiedro-

šinājās runāt; ar acu skatieniem iezīmētais

sajuta, viņš ir izredzēts sevišķam uzdevu-

mam. Acu skatieni it kā runāja: ~ja kāds

cienīgs to darīt, tad tu tāds esi!"

Indriķis pacēlās. Viņš paskatījās citiem

acis, bet nevarēja nekā sacīt. Tad viņš
izgāja no būdas.

Kad tas atkal griezās atpakaļ, tas palika
pie durvīm stāvam, salika rokas, cik nu

biezie cimdi to tam atļāva, un nometās

ceļos sniegā.
Kad pārējie zvejnieki redzēja Indriķi at-

kal ienākam bodā, savāds miers klāja viņa
seju. — ~Kad nu jūs mani izredzējuši, tad

arī es gribu to darīt, Dieva vārdā. Mācekļi

jau arī bij tikai vienkārši zvejnieki".
Visi viens otru uzlūkoja un piekrītoši

pamāja ar galvu. Visi klusēja un varēja

manīt, ka visi ir vienis prātis.

~Tad nu Dieva vārdā," sacija Indriķis.
Un tikai tagad viņš sāka apzināties, kā

tam vajadzēja. — Vīna nebij, ari maizes

nebij tādas, kādas vajadzēja.
Svece pudeles kaklā kļuva arvienu ma-

zāka un visi sēdēja klusu. Indriķis ielēja
dzeramā krūzīte balzamu, pielēja drusku

ūdens, pagaršoja. Tad nogrieza šķēli no

kūkas, kuru slimnieka sieva savam vīram

bij cepusi un līdz iedevusi ceļa maizei brau-

cot zvejā.

~Elcej," sacija Indriķis un to viegli papu-

rināja; — „mēs mācītāju dabūt nevaram,

bet vai tu vēlies sv. vakarēdienu no manis

saņemt?"

„Jā."

~Vai gribi, lai dziesmu dziedam?"

„Jā!"
Dziesmu grāmatas nebij, bet ~Dievs

Kungs ir mūsu stiprā pils" visi zināja. Un

tie dziedāja. Mazā sveces liesmiņa apgais-
moja zvejniekus, kas sēdēja savā pilnā zvej-
nieka tērpā. Bij tā, it kā tie pārvērstos

mācekļos, tā kā reiz senos laikos zvejnieki

Galilejā.
Pēc kāda brīža Indriķis sacija: „Elcej,

vai tu Dievam tici?" — „Jā." — „Vai tu

nožēlo visu, ko tu esi darijis un kas nav

bijis tā, kā tam būtu vajadzējis būt?" —

„Jā... jā."
Roku turot uz slimnieka pieres, tas tur-

pināja runāt: „Tad nu pasludinu tev vis-

spēcīgā Dieva vārdā, ka tev visi tavi grēki
žēlastībā piedoti Dieva Tēva, Dēla un Sv.

Gara vārdā."

Tā sakot, viņš tam iedeva kumosu no

kūkas un malku no krūzītes. — Tad visi

kopīgi atkal dziedāja dziesmas pantu. Visi

sēdēja klusu un skatijās sev priekšā.

Zvejas kuģa kapteinis teica, lai visi ejot

gulēt, pietiekot, ka viņš viens paliekot no-

modā pie slimā.

Kad iestājās rīts, kapteinis modināja pā-

rējos un teica: „Mums jātaisa zārks, Elcejs
nomira!"

(Turpmāk beigas.)
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KRISTUS VĒSTNESIS

Baptistu vispasaules prezidents

Noturējām jaukas sapulces Rangunā un kur

vien gājām. Piedalijāmies vienā no Birmas bap-
tistu konferencēm, ko noturēja vienkārši celtā

telts vietā, bet kur trīs dienas piedalījās tūksto-

šiem ļaužu. Kareņu kristiešu darbs ir apbrīnojams
un pārsteidzošs.

Kādu dienu ceļojumā atgājām atpakaļ lai ap-
meklētu Annas Džadsenes kapu Amhers'ā. Brī-

nišķīgā sieviete! Neizsakāmas jūtas pildija mums

sirdis stāvot pie viņas kapa kopiņas.
Birmā sastapām daudzus uzticīgus kristiešus,

kuru vectēvi, vai vecmāmuļas atgriezušās uz

Džadsena sludināšanu. Atstājām šo zemi pēc
vairāku nedēļu ilgas ceļošanas un sludināšanas,
lai sev līdzi paņemtu priecīgus un neaizmirstamus

iespaidus par evaņģēlija spēku uzvarēt jebkurus
ļaudis, kas vien dzird un dara viņa mācību."

Rangunā Trueta kundze bija spiesta palikt gul-
tā drudža dēļ divas nedēļas. Kad viņa atspirga,

"tie devās uz Ķīnu.
Jau daudzus gadus Dr. Truets ar kundzi bija

sapņojuši par ceļojumu uz Ķīnas misijas lau-

kiem, kas ir visplašākie pasaule. Daudzām mī-

ļām draudzības un kristiešu saitēm tie jūtas sai-
stīti pie Ķīnas. Jau 26 gadus ilgi Ķīnā bija
dzīvojusi un strādājusi Trueta kundzes māsa ar

savu vīru misionāru. Tie bija radijuši brīnišķu
misijas darba centru Honanas provincē. Daudzi

citi mīļi Trueta draugi bija braukuši uz Ķīnu
misijas darbā.

Ķī:ā tie piedalijās Henrietes Šukas 100 gadu
darbības atcerē. Henrieta bija devusies 1835.

gadā no Amerikas līdzi savam vīram uz Ķīnu
kā misionāre. Viņa bija pirmā sieviete — mi-

sionāre Ķīnā un īstenībā apsāka visu Dienvid-

ķīnas misiju. Viņas mūžs bija īss, bet taču diez-

gan garš, lai Amerikas baptisti ierādītu viņai
redzamu vietu savu ārzemju misijas celmlaužu
• indā.

Dienvidķīnā Truetam bija izdevība runāt uz

lieliem ļaužu bariem. Viņš sludināja tiem atkal

par krustāsisto Kristu un piedzīvoja to prieku,
ka daudzi atklāti izteica savu jaunatrasto ticību

Viņā, kā savā personīgā Pestītājā. Un tā tas

bija vienmēr un visur. Tā ka arī no apkārtnes
sabrauca daudzi baptisti un misijas darbinieki,
lai tiktos ar Dr. Rušbruku un Truetiem, šīs

dienas izvērtās par īstām svētku dienām.

Šinī laikā Truets raksta savam pallgmācītā-
jam Kolmanim:

„Rītu agri iebrauksim Šanghajā. Kantonā

mums bija piecu dienu ilgas sapulces. Tās bija

kā dienas pie Dieva labās rokas. Viņā žēlastī-
bas pilnā svētība vaiņagoja katru dievkalpojumu.
Vairāk kā 200 pieņēma Kristu par savu personīgu
Pestītāju. Visur bija ļoti daudz ļaužu. Mani at-

kal vareni iestiproja tā pieredze, ka Dieva spēks
pavada Kristus evaņģēlija sludināšanu. Kaut gan
man bija katrā sapulcē jārunā caur tulku, taču
Dieva spēks strādāja caur tā vārda sludināšanu.
Neaizmirsīšu nekad šo piecu dienu iedvesmi un

svētīgumu!

Kantona ir vairāk kā miljonu liela pilsēta un

mūsu baptistu darbs tur ir liels un iespaidīgs.
Deviņas baptistu draudzes, slimnīca, lielais au-

dzināšanas darbs, ko strādā baptisti, tas viss

piedod baptistiem šinī pilsētā un citur lielu ie-

tekmi. Skolās nāk skolēni
no tuvienes un tā-

lienes un tāpat pacienti labi nostādītajām slim-
nīcām. — Pēc pag. svētdienas dievkalpojuma
uz svēto vakarēdienu vien palika kopā kādi 1200!
Tas bija skats, kas aizkustināja līdz visdziļā-
kiem sirds dziļumiem. Tā man bija svēta priekš-
tiesība, palīdzēt ķīniešu mācītājam šinī kalpo-
šanā.

Pag. otrdienā Hongkongā piedalijos ļoti ie-

spaidīgā svētbrīdī pie Henrietas Šukas kapa.
Saciju īsu uzrunu, dziedāja piemērotas dziesmas,
Dr. Rušbruks ļoti sirsnīgi lūdza Dievu un pie
kapa nolika ziedus daudzu organizāciju vārdā.
Labi atminēt šis jaunās sievietes dzīvi un darbu.

Viņa nedzīvoja ilgi, bet vērtīgi un vēl vienmēr

dzīvo mūsu vidū ar savu vērto paraugu."

Arī citur Ķīna Truetus sirsnīgi uzņēma un

tiem bija daudz izdevību runāt gan skolās, augst-
skolās, baznīcās, kā arī viņam par godu rīkotos

mielastos uz Ķīnas augstākiem ierēdņiem.

Kaifengā tie satikās ar Salija kundzi, Trueta

kundzes māsu, kas tos vadija interesantā Zie-

meļķīnas ceļojumā. Misionārs Salijs bija viens

no spējīgākiem misionāriem, bet taisni pašā kar-

stākā darbā nāve viņu paņēma. Salija kundze

aizbrauca uz Ameriku, sarakstija ļoti saistošu

sava vīra dzīves stāstu, un tad devās atpakaļ
uz Kaifengu turpi lāt sava vīra darbu.

Kaifengā bija saradušies daudzi misionāri, un

vienā no sapulcēm atgriezās provinces bagātā-
kais cilvēks.

Trueti apmeklēja visas ievērojamākās Ķīnas
pilsētas, vēroja konfuciaņu un budistu tempļus.
Visur Truetam bija izdevība runāt, kaut gan
vienmēr caur tulku. Ceļojums pa Ķīnu uz Tru-

etu atstāja ļoti lielu iespaidu. Viņš pats pārlie-
cinājās, ka Ķīna ir visplašākais un iespaidīgā-
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kais misijas lauks. No Ķīnas Trueru ceļš veda

uz Japānu, kur tie bija divas nedēļas. Japānas
misionāros viņš sastapa daudz mazāk optimisma,
un labu tiesu sajukuma. Truetus un Rušbruku
visur saņēma ar lielu prieku un sirsnību. Tiem

biļa izdevība apmeklēt visas ievērojamās vie-

tas, kā arī runāt un liecināt par Kristu, kā tie to

jau bija darijuši citās zemēs. Pašlaik bija ķiršu
ziedēšanas laiks un Trueti saka, ka Japāna esot

visskaistākā zeme, kādu tiem bijusi izdevība ap-
meklēt.

No Japānas gar Honolulu salām Trueti brauca

uz San Francisku un tālāk uz St. Luisu, kur no-

tika Amerikas dienvidu un ziemeļu baptistu kon-

gress. Vienā vakarā runāja Kagava no Japānas
un Truets. Lielā sapulce bija pārpildīta līdz pē-
dējai iespējamībai. Un kaut gan Truets runāja
ilgi un laiks kļuva vēls, visi 14.000 klausītāju
līdz beigām nokiausijās viņa romantisko stāstu

par misijas lauku apmeklējumu.
Truets ir īsts baptists, kaut gan viņš labprāt

sastrādā ar citām konfesijām. Truets ļoti no-

pietni pārliecināts par to, ka visnozīmīgākais
kristīga rakstura veidošanā, kā arī katrā kristīgā
darbā, ir inteliģenta, personīga kristīga pārlie-
cība. Viņš turas pie senajiem baptistu uzska-

tiem, ka visi patiesi ticētāji uz Kristu, kā uz

savu personīgo Glābēju, ir izglābti un ir viņa
brāļi un māsas kopīgajā pestīšanā, vienalga, pie
kādas draudzes piederīgi. Viņš ļoti priecājas par
sadraudzību ar viņiem un pārliecināts, ka visu

īsto ticīgo garīgā vienība jau tagad ir un vien-

mēr būs svēta īstenība. Bieži viņš atkārto Pā-

vila jaukos svētības vārdus: „Žēlastiba lai ir

ar visiem tiem, kas co Kungu Jēzu Kristu mīlē

no sirds."

Kāds metodistu mācītājs par Truetu raksta:

„Dimantam nav vajadzīgs ieteikšanas raksta.

Tas stāv pats savā pilnībā.

Jau gadiem ilgi Dr. Truets ir viens no Dieva

draudzes šīs pasaules vērtākiem vīriem. Viņš
īstais draudžu vienības paraugs. Viņš pieder
mums visiem. Tiesa gan, ka dažreiz domājam

par viņu kā par baptistu, bet vienmēr domājam
par viņu kā par kristieti.

Es viņu ļoti mīlu. Es viņu apbrīnoju par viņa

nenogurstošo uzticību Dieva valstībai un es ceru

daudz no mūžības pavadīt kopā ar viņu."

1937. gada vasarā Trueti un Rušbruks ceļoja

pa apgabalu konferencēm, kas notika šādās Ei-

ropas zemēs: Anglijā, Skotijā, Velsā, Francijā,
Vācijā, Holandē, Poijā, Latvijā, Ungārijā, Ru-

mānijā un Šveicē. Rumānijā tie daudz pūlējās,
lai valdība ieņemtu liberā'āku viedokli attiecībā

pret mazākām reliģiskām vienībām. Rumānijā iz-

dotie 1938. g. likumi rāda, ka viņu pūles nav

bijušas veltas.

Šis apgabalu sanāksmes bija plaši apmeklētas
un tās patiesi iedvesmoja un iestiproja baptistus

šinīs zemes, kā ari izkopa vienības garu viņu
starpā.

Arī tālākos gados Rušbruks un Truets daudz

darījuši baptistu sadraudzības izkopšanai visā pa-
saule.

Vērtējums

Apcerējumam par Dr. Truetu jākavējas vis-

maz pie trīs no viņa daudzpusīgās dzīves plak-
nēm — kā pie runātāja, mācītāja un Dieva

vīra.

Truetu galvenām kārtām pazīst kā runātāju
un kā tāds viņš arī bez šaubām ieņems izcilu

vietu baptistu vēsturē. Nedos to viņam par domu

dziļumu, vai daiļrunas spožumu, ne ekseģezes
oriģinalitāti, vai homiietisku mākslu, bet par va-

lodas vienkāršību, mērķtiecību, spēcīgo runas

veidu, jutu dziļumu, spēju aizsniegt cilvēku sirdi

un prātu un par Kristus pagodināšanu kā par
Pestītāju un Kungu. Par viņu sacīs kā par Sper-
dženu: „Kancele bija viņa tronis un viņš to ie-

ņēma kā karalis."

Redzot, vai lasot par šī vīra sludināšanu, ļau-
dis dabīgi vēlas kaut ko vairāk zināt par runātāja

personību un metodēm, kas vismaz pa daļai
izskaidrotu tādas ievērojamas sekmes. Būtu jā-
aplūko runātāja fiziskās do'.ības, prāta darbību,
tikumisko atziņu, garīgo saprašanu un sprediķa
metodes, cerībā, ka tas metīs gaismu uz šo ru-

Dr. Truets ar kundzi ceļojumā pa Latviju pie Rakstnieku

pils Siguldā 1937. g.
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nātāju karali. Truets ir mantojis stipru miesas

būvi. Viņš vel nekad neko nav darijis, lai savu

miesu spēcinātu. Viņš nekad nav piekopis sportu.
Viņš nav ne mednieks, ne zvejnieks, ne dārz-

nieks, ne mechaniķis. Viņš nav iemācijies vadīt

automasinu. Var but ka viņš kādreiz ir nopļāvis
Zāli dārza mauriņā, bet par to jāšaubās. Viņš
nekad nav mācijies peldēt. Viņš nepiekopj vin-

grošanu. Ne viņam laika, ne patika kaut ko

darīt, lai rūpētos par savu veselību. Nesen viņš
iestājies Dailas atlētu klubā, kur bieži ņem ma-

sāžas.

Kaut gan no vienas puses viņš nav nekā da-

rijis, lai sevi fiziski spēcinātu, viņš nav arī darijis
neko tādu, kas sevi grautu. Viņš ir ļoti rūpīgs
attiecībā uz barību un bieži vien ievēro stingru
dietu, lai būtu darbā spējīgāks.

Viņa viena kaislība ir kafija. Bet ne vairāk

kā 3 līdz 4 tases dienā. Viņš nesmēķē. Jau-
neklis būdams viņš esot reiz mēģinājis smēķēt,
bet palicis tik slims, ka viņš nekad vairs pēc
tam nav mēģinājis.

Reti cilvēki strādā tik daudz kā Truets. Ja
viņam nebūtu jau mantoti šie lieliskie fiziskie

spēki, viņš nespētu izturēt šo lielo darba steigu.
Truets ir gandrīz 6 pēdu garš. Viņam ir reti

plati pleci un augumā viņš ļoti stalts. Katra viņa
kustība vēsta par spēku un nosvērtību. Nekas

pie viņa nav lieks, saprotams, arī apģērbā viņš
vienkāršs. Ārsti tam nesen sacijuši, ka organiski
viņa veselības stāvoklis ir 50 gadu veca cilvēka,
ne 70 gadu. Sava auguma un staltuma dēļ, viņš
klausītājos izsauc uzticību tikko parādās. Dau-

dziem viņš jau noteicis labu sprediķi, pirms vel

atvēris muti. Viņš izskatās ievērojams.
Savvaļā esot, viņa sejas izteiksme ir nopietna,

gandrīz stingra. Piere viņam augsta, vaigu kauli

augsti, samērīgs deguns, plata jūtīga mute, daiļi
zobi, spēcīgs zods, zili pelēkas acis, kuras brī-

žiem zibsnī kā ērglim, vai garīgas iedvēsmes brī-

žos deg kā liesmas, sejas krāsa tam bāla, mati

reiz bija melni, tagad sniegbalti.
Saka, ka rokas norādot uz raksturu. Trueta

rokas pilnīgā saskaņā ar viņa personību. Viņš
daudz nežestikulē, bet roku kustības tam dabīgas
kā elpošana un vēl izteiksmīgākas par vārdiem.

Dr. Trueta balss ir visievērojamākā dabas do-

tība. Visi, kas vien viņu dzirdējuši sludinām,
tam piekritīs.

Dažus gadus atpakaļ pa Dailas ielām gāja kāds

ievērojams aktieris, kas pazīstams ar savu skaidro

izrunu. Viņa ausi saistija kādas balss noskaņa.
Viņš apstājās. Viņš klausijās saistīts. Viņš do-

māja: Man jāatrod tas cilvēks, kam šāda balss.

— Viņš tai sekoja un tā to ieveda Dailas bapt.
baznīcā. Viņš apsēdās pie durvīm un kādu laiku

nedzirdēja neko citu kā Trueta tīro balss skaņu.
Bet drīzi vien arī domas, kas bija ietērptas šinī

balsī, to saistija. Pēc sapulces beigām viņš ie-

pazinās ar jaukās balss īpašnieku. Viņš vēlējās

šo balsi dzirdēt privātā sarunā. Lai saīsinātu

garo stāstu, jāsaka tikai, ka šis aktieris, kas bija
pasaulīgs cilvēks, atsauca visas savas saistības
citās pilsētās, palika Dailā un klausijās uz Tru-

etu. Viņš atgriezās un nu jau vairāk kā ceturksni

gada simta ved priekšzīmīgi kristīgu dzīvi. Vēl

vienmēr viņu saista Trueta balss, un viņš vēl

vienmēr pateicīgs Dievam, ka viņš reiz šo balsi

sadzirdēja un tai sekoja.
Viņa balss nekad nepiekūst, jo viņš prot to

lietot. Tā spēcīga diezgan katrai lielākai klausī-

tavai, kā arī plašām brīvdabas sapulcēm.

Ļaudīm reti kad jāsūdzas, ka Truets runā

par klusu. Dažreiz pakurlākiem grūti sadzirdēt

tikai viņa sprediķa pirmos teikumus, kurus tas

parasti saka paklusākā balsī. Bet tāpēc arī spre-
diķiem sākoties Trueta sapulcēs valda miers un

klusums.

Kādu laiku atpakaļ kāds cits mācītājs, par kuru

sacija, ka viņš atdarinot Truetu, runāja kongresā
par delegātiem ļoti saistošu jautājumu. Šis brālis

par ilgu turpināja kiusā balsī. Tikai tie, kas

sēdēja pašās priekšējās rindās, spēja sadzirdēt
sacīto. Kāds delegāts augšā galerijā to neiztu-

rēja, piecēlās un uzsauca: „Stiprāk, stiprāk! Mēs

ne vārda nedzirdam, ko jūs sakāt." Uz ko kāds

pašā priekšā sēdošs delegāts skaņā balsī uzsau-

cis: „Nu, tad pateicies Dievam un apsēdies!"
Dr. Truetam nav nekas neparasts runāt trīs,

četras, vai pat piecas reizes dienā. Sevišķi kara

laikā viņš vēl starpbrīžos sarunājās ar atseviš-

ķiem kareivjiem. Viņa balss to izturēja.
Dr. Trueta fiziskā izturība ir tīri neticama.

Saprotams, viņš piekūst. Bet arī piekusis viņš
padara vairāk, nekā parasti cilvēki vislabākās
darba spējās. Viņa izturību apbrīno taisni viņa
vistuvākie ļaudis.

Dr. Truets ir ļoti enerģisks un tāda ir arī

viņa domāšana, kas izpaužas sarunā, lasīšanā,
runāšanā. Ja viņam arī uzmācas gara pagurums,

viņš to spēj apslēpt. Tāpēc viņa vārdi un spre-
diķi vienmēr ir dzīvi, svaigi un vienmēr iero-

sinoši.

Truets ķeras lietai vienmēr pie saknes. Viņš
ir tiešs savā patiesības meklēšanā un arī vi-

ņas pasludināšanā, kad to atradis. Sarunās, it

sevišķi ja viņš ir jautātājs, viņš tūlīt atrod lietas

kodolu. Nemaidīgi viņa roka atrod garīgo pulsu,
kas atklāj cilvēka sirds stāvokli.

Savas runas Truets vienmēr iesāk ar rakstu

vietas ekseģēzi, tā liekot pamatu tāļākām. Tā-

pēc viņa sludināšana vienmēr atstāj to pārliecību,
ka tā dibināta un atbalstīta no Dieva vārda.

Ļaužu vairumam patīk tieši un vienkārši vārdi.

Tiem labāk patīk jau zināmas vecas patiesības,
nekā sensacionāli jaunumi. Truets dabū klausī-

tāju nedalītu uzmanību, tāpēc ka iesāk no viņu
zināšanas un palēnām ved tos uz augstākām
lietām. (Turpmāk beigas.)
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Draudžu dzīve

Rīgas Āgenskalna draudzes koris š. g. 5. maijā
bija sarīkojis dziesmu vakaru, lai

rādītu draudzei sava darbu un teiktu Radītāju.
Kaut gan koris bija gatavojies samērā īsu laiku,

jo jaunais vadonis Jēkabs Skuja kora vadīšanu

bija uzņēmies tikai priekš 4 mēnešiem, tomēr

sekmes labas. Skujam, šķiet, ir visas galvenās
korvadoņa spējas, kas nodrošina korim mierīgu
un drošu ceļu augšup kordziedāšanas mākslā:

laba dziesmu izpratne, iejūta, neatlaidība mācī-

šanā, vienkārša sirsnība attiecībās ar dziedātā-

jiem, apgarotība dziesmu vadīšanā, lietišķi iz-

kopts diriģēšanas veids. Koris dziedāja 6 dzies-

mas, no kurām 3 latvju autoru: Kažociņa, Līdaka,
Inķa. Neraugoties uz to, ka dziedātāju rindās

daudz jaunu seju, korī bija jau panākta atzīstama

vienība un balsu sadziedājums." Lai gan dziedātāji

skatijās grāmatās, ko būtu ieteicams nedarīt, jo
koru vairums pierādijis, ka tas iespējams tīri

labi, taču tie stipri turējās diriģenta ritmā, no-

turējās visumā tīrskaņā. Akordi izskanēja kupli,

līdzsvaroti, skaņas plūduma līdzenība liecināja

par labu prasmi iedalīt elpu, nokrāsu dažādība

rādija, ka dziedātāji pārdzīvoja izpildāmo. Va-

doņa rokās, likās, saplūda tā sirds kvēle, kas

turēja savā varā dziedātājus. Visumā visu dzies-

mu saturus vadonis ar kori sniedza klausītājiem
kā labi baudāmu priekšnesumu. No 3 angļu

dziesmām, kas celtas ļoti vienkārši un saturā

nabagas, vislabākā bija „Kiausi, Aba tētīt" gal-

venajām kārtām priekšnesuma labuma dēļ (koris
to ari atkārtoja). Dziesmas akordu plūsma tik

līdzeni un tīri, balsīm ievērojami salejoties, te

auga, te dila, atsaucoties vadoņa prasībām, no-

krāsu maiņa tā pakļāvās dziesmas garam, ka

vienkārša dziesma guva siltu atsaucību. Akordu

pilnskaņu lieliski stiprināja zemais bass. Tīka-

māks iespaids būtu, ja basu solists būtu dziedājis
no kora vidus. Soprānu duetu šai dziesmā jauki
nodziedāja M. Gaile un D. Neija. Abu dziedā-

tāju balsis, kas ļoti labas, duetā skanēja vidēji.
Gailes masīvā, izskanīgā dramatiskā soprāna balss

nedaudz nomāca viego, lirisko Neijas balsi, kas

liedza izskanēt īstam duetam. L. Dreimanes un

M. Gailes duets ~Dziesma svētdienai" ari pil-

nīgi neapmierināja, jo balsu īpatību dēļ nebija
vajadzīgās sakļautības un līdzsvarota dueta dzie-

dājuma. Līdaka „Tavs sargeņģelis" izskanēja

skumjā smeldzē, kas pilnīgi atbilda dziesmas sa-

turam, kaut gan, rādijās, ka dziesma vēl nebija
īsti nogulusies dziedātāju balsīs, jo nebija vaja-
dzīgās balsu sakļaušanās. Sevišķi izda ijās te-

nori pantu beigās, jo trūka pārējo balsu līdz-

svara. Kažociņa „Kā gulbji" veidojās sakļāvīgā,

ritmiskā noteiktībā, lidojošā vieglumā risinot do-

mu paralēles un dziesmai piedodot pareizu iz-

ulkojumu. Šķita, ka dažās vietās diriģenta tempu
un stipruma maiņa bija par spilgtu, kb

neprasija dziesmas muzikālās domas dabiskā at-

īstība. K. Iņķa „Ak, pavasara!" arī raisijās
dabiskā dziesmas satura iztēlē, pretstatījumam
rudenim un pavasarim) parādoties vajadzīgā at-

iecībā. Sevišķi labi bija izveidoti rudens tēlojuma
frāžu un muzikālo teikumu saistijumi, kas nodeva

labu liecību par vadoņa labo gaumi. Darba tomēr

ēl daudz. Kaut gan bija daudz kas sasniegts,
omēr vērība vēl jāveltī balsu pilnīgākai salie-

dēšanai, lai akordi balsu plūsmā izskanētu vien-

veidīgāk, vienkrāsaināk, līdzenāk, ka nebūtu dzie-

dājums tikai daudzbalsīgs, bet skaņu viļņi sa-

kļautos tik cieši kopā, ka izskanētu kaut kas

vesels, kur ir daudzi, bet tomēr viens. Šinī

ziņā pilnība grūti panākama, bet tās virzienā

āiet, jo tikai tad koris attaisno savu uzdevumu.

Jēlākais darba lauks šai virzienā ir tenors, jo
o balsis patreiz valdītāja lomā ir sausākās, cie-

tākās, kas neveicina balsu saliešanos, par maz

sulīguma, krāsainības. Ļoti vēlamas svaigas bal-

sis. Labākā vienībā jau dzied soprāni un basi.

— Stīgu orķestra priekšnesums bija jauks baudi-

ums. Vadonis bija ielicis tik bagātu izdomu

orķestrējumā, ka garo priekšnesumu varēja klau-

sīties ar nedalītu uzmanību. — Neija dziedāja
solo un kopā ar M. Gaili duetu, sniedzot tīksmi,
Klausoties daudzkrāsainajās balsīs un labos dzie-

dājumos. Neijas balss vieglais lidojums, daiļums un

nokrāsas pievilcīgums, kam vēl piemīt plašums un

dzidrums, ir svarīgi pamati, kas dod iespēju balsi

vēl tālāk izkopt. Vēl jāpanāk mierīgs elpojums,
ai dziedājums būtu līdzens un stabils, novēršot

vieglo balss svārstību. Gailes balss kuplums,

skanīgums, noturība un priekšnesuma līdzenais

veidojums, īpati krāšņais tembrs sniedza tīkamu

jaudu. Dziedājumā jācenšas nebūt brāzmainai,
)et dziedāt mierīgāk. Duets bija jauks, tikai agrāk
minētie trūkumi, kas šai duetā gan vismazāk

jija jūtami. Vēl Z. Vecumniece deva gaumīgi
veidotu klavieru priekšnesumu un R. Treilone

zteiksmīgi un iejusti deklamēja. Vakars bija

abi apmeklēts. E. Lejasmeijers.

Tukums Ar 1. maiju Dievs pašķīra ceļu uz Tu-

kumu. Tukumā varēju kalpot vairākās

dievvārda sapulcēs un apmeklēt dažus na-

mus, kur dzīvo pamodinātas dvēseles — cīnī-

tāji. Tukumā mājo visai darbīgi ļaudis: tā ie-

ejot lūgšanas nama telpās, kairs var viegli pārlie-
cināties par draudzes prieku misijas darbam.

Pie sienas glīts plakāts par svētdienas skolu,
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no kura var redzēt nevien cik svētdienas sko-

lēnu kopskaita, bet arī kā katrs apmeklē savu

klasīti. Tāpat viegli pārskatāma darbība cen-

soņu pulciņam: kas vadīs sapulci, kas referēs,

par ko runās v. t. t. Vēl glītāka iekārta saska-

tāma šūpuļu klasītei, tā zēniem kā meitenēm,
to vajadzētu daudziem redzēt un pamācīties
priekš sava darba lauka.

Draudzes darba priekšgalā atrodas slud. Oskars

Abers ar savu čaklo dzīves biedreni un dūšīgo
[mantiņu. Caur brāļu un māsu atsaucību dar-

bam Dievs svētījis savas valstības darbu arī

Tukumā. Tā šinīs dienās draudzē jau uzņemtas 5

dvēseles un tuvākās dienās sekos vēl uzņemšana
draudzē, lai vasarassvētkos svinētu kristības svēt-

kus.

Draudzes vadība pacēlusi jautājumu par īpa-
šuma iegūšanu baznīcas celšanai. Ja Dievs šinī

darbā pašķirs ceļu, draudzes darbs varēs attīs-

tīties daudz sekmīgāki skaitliski pieaugot.. Tu-

kumā darbam labas izredzes nākotnē. Tik darbā

nenamirt.

Kuldīga No 4.—5. maijam radās iespēja kalpot
vairākās sapulcēs Kuldīgas bapt. drau-

dzes. Kuldīga stipri progresējusi saimnieciskā

ziņā. Visur priekšzīmīga kārtība un spodrība

gan uz ielas, gan tirgus laukumos, gan vēstu-

riskā parka apkārtnē. Arī draudzes dzīvē valda

možs misijas darba gars. Draudze glīti uzkopusi

lūgšanas namu. Draudzei brašs vīru koris, mū-

zikas pulciņš, svētdienas skola, māsu pulciņš un

jaukts koris, kas visi kā darba rīki atrodas varenā

Dieva rokās.

Svētdien, 5. maijā, kā ģimenes dienā draudzes

darbinieki sarīkoja plašus svētkus ar visai bagātu

programu. Svētku kolektē ienāca par labu bāra

bērniem Ls 55. —. Svētku sapulce noslēdzās ar

kopīgu mielastu, kur čaklās Kuldīgas māsas kat-

ram viesim pasniedza saldu kafiju ar garšīgiem
māju cepumiem.

Kā ģimenes svētku dienā pulciņš dziedātāju

pavadija savienības evaņģēlistu māc. P. Grauzi

arī Kuldīgas nespējnieku namā, kur vecie ļaudis

bija visai pateicīgi par laipnības parādīšanu un

evaņģēlija vēsti. Kuldīga, šķiet, pateicīgs darba

lauks, tikai žēl, ka draudzei trūkst pastāvīga
strādnieka. Pie labas gribas daudz kas iespējams.

Saka o. un /. maija savienioas evaņgensts
uz brīdi iegriezās savā agrākā darba vietā.

Dievvārda sapulces pa vaka iem gan nevarēja no-

tikt, jo zemturiem pašulaik tīrumos sējamais laiks.

Tomēr varēja notikt vairāki māju apmeklējumi,
sarunas par Dievu un dažu apliecību izsniegšana
draudzes locekļiem.

7. maijā darbs noslēdzās Sakā ar klusuma

brīdi kapsētā pie bij. Sakas draudzes māsu pul-

ciņa priekšnieces Līzes Ģēģeres kapa. Te nu

mēs esam — nav šinī pasaulē tālāk kur iet.

Kapsētā apklust čaklie darba soļi, apklust mīļo

draugu sirds; paliek vienīgi atmiņas par aiz-

gājēja personību, cik liela un mirdzoša tā bijusi
tuvinieku un draudzes vidu.

Dusi mūžīgās svētlaimības mierā, dārgā sirds.

Tu biji kā māte draudzes misijas darbā, kā māte

bāriņu un apbēdināto vidū. Tu spēji panest,
tu prati piedot, tu mācēji daudziem asaras no-

žāvēt. Liela bija tava personība mājas dzīvē,

mīļā, laulātā drauga tuvumā; bet vēl lielāka

draudzes misijas darbā. Par tavu darba ierosmi

paliek aizlūgšanā māc. P. Grauzes ģimene, lai

tās neskaitāmās dvēseles spētu Kristus karogu
nest tālāk un staigāt šinī dzīvē svētus ceļus.
Dusi saldi dzimtenes vieglajās smiltīs, līdz mū-

žības rītam ataustot varēsim atkal redzēties va-

renā Dieva žēlastības troņa priekšā.
Māc. P. Grauze.

Dobeles draudze priecājās par sešām Dieva žē-

lastību piedzīvojušām dvēse'ēm,
kas slēdza derību ar savu Dievu kristlbā. Kris-

tības darbu izdarija Jelgavas dr. pārzinis māc.

R. Ekšteins Jelgavas bapt. baznīcā, jo Dobele

mums vel trūkst kristības darbam nepieciešamā
iekārta.

Darbam Dobelē veltīts daudz pūļu no semi-

nāra audzēkņiem, sevišķi A. Pētersona. Prie-

cājamies, ka darbs uzrāda arī sekmes.

A. M.

Sabiles dr. darbs rit klusi, tomēr noteikti uz

priekšu. Draudzes vecājs T. Sprugevics,
lai gan ar darba vietu saistīts tālu prom no

mājām, tomēr ar lielu sirsnību rūpējas par dr.

darbu. Tāpat labā saskaņā un sirsnībā līdzdar-

bojas pārējie padomes locekļi.
Nav trūcis darbā arī kavēkļu. Daži savas ga-

rīgās dzīves tukšumu gribēja segt ar pārspī-
lētu garīgumu. Tomēr tas neko nedeva ne drau-

dzei, ne viņiem pašiem. Iznākumā — tikai sa-

rūgtinājumi un tālāka maldīšanās. Pārējiem tas

ir nopietns brīdinājums garīgā dzīvē turēties

tā'u no tukšas uzpūtības un liekiem pārspīlē-
jumiem.

Draudzes darbā tomēr jūtama Dieva svētība.

Dievkalpojumos netrūkst nopietnu patiesības
meklētāju. Lūgšanu sapulcēs valda dzīvs un sirs-

nīgs lūgšanu gars. Draudzes saimniecībā nav

bijis līdzekļu trūkuma.

Vasarassvētkos bijām priecīgi mūsu vidū re-

dzēt dr. pārzini māc. A. Klau piku. Pēc rīta

dievkalpojuma draudzes locekļu sapulce. Drau-

dzē pieteikušās vairākas pestīšanu mantojušas
personas. Viens pēc otra tie nāk un saka savu

liecību. Otro Vasarassvētku rītā notiek svinīgs
kristību svētbrīdis. Seši Kristus liecinieki slēdz

derību ar savu Kungu. Sirsnīga ir viņu pieķer-
šanās savam Pestītājam un nopietns viņu soli-

jums kalpot Kristum visu mūžu. Dievs lai palīdz
un dod savu spēku!

Pēc tā Kunga nāves piemiņas mielasta drau-

dze paliek vēl kopā un vispusīgi pārrunā garīgā
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darba vajadzības Sabile un apkārtne. Saprotam,
ka viena no lielākām vajadzībām ir baznīcas

būve. Draudzes vadība par to sākusi domāt no-

pietni un šī doma atrod dzīvu atbalsi visos drau-

dzes locekļos. Pārrunājot jautājumu par sekmī-

gāku evaņģelizācijas un dr. kopšanas darbu,
draudze saprot, ka tai vajadzīgs sludinātājs un

par tādu ievel M. Avotiņu, kas pārcēlies uz

dzīvi Stende.

Esam pateicīgi par svētībām, ko Dievs mūsu

draudzītei piešķīris līdz šim un ticam, ka Viņa

vadība dod mums izredzes vel skaistākai nā-

kotnei. K. P.

Slokas baptistu draudze ar savu sludinātāju, K.

Ermani priekšgalā otros Vasarassvētkos

sarīkoja „1 ieclb v" dievkalpojumu. Šai

dievkalpojumā dzīvu dalību ņēma visi, kam rūp
Dieva valstības darbs un kas jūtās parādnieki
Dievam par parādīto palīdzību dzīvē un par

jūtto Glābēju Jēzu. Sapulce bija labi apmeklēta.
Asaras klausītāju acīs liecināja par dzīvo atbalsi

ciņu sirdīs. Mūzikā, dziesmās, dzejās un dziji

izjustajos liecības vārdos bija jūtama ticība

vārdiem: „Mans vārds tukšs atpakaļ ne

atsrri ezīsies". N. B.

Snēpeles
draudze pagājušā gadā piedzīvojusi lielu

Dieva svētību: ilgotā dievnama būve

apvienojusi ciešāki draudzes locekļus kopējā

upuru nešanas darbā. Apkārtnē uz mazo draudzi,
kas jau veikusi redzamāko daļu dievnama cel-

šanā, tagad norāda kā uz paraugu.

Sevišķu rosību šai darba parāda brāļi J. un A.

Lasmaņi, kas arī pazīstami apkārtējā sabiedrībā.

Pirmais no savas nelielās jaunsaimniecības dāvi-

nājis draudzei baznīcas apbūves gabalu. Kā

draudzes kopējs un saimnieks viņš arī iet darba

pirmās rindās, kaut gan lielā ģimene uzliek vi-

ņam daudz rūpju personīgā dzīvē.

Draudzes kasieris un kora vadonis A. Lasma-

nis nevien rūpējas, lai ienāktu līdzekļi būves

nobeigšanai, bet, saimniecisks būdams, ar ener-

ģiju pats liekas darbā. Viņu tēvs, Krišs Lasma-

nis, ir draudzes vecājs, kas diezgan daudz laika

aizvada ceļodams evaņģēlija darbā.

Vispār visi Snēpeles dr. aktivie locekļi sacen-

tušies ar ziedojumiem dievnama būvei gan nau-

dā,, gan darba dienās. Tagad jau torņotais diev-

nams ir zem jumta, un arī logu ielikšana ir pa-
beigta. Vēl jāizveido iekšpuse, ieliekot griestus
un grīdu, kā arī jāapmet sienas i galvenai, i

blakus telpām. Tas vēl prasa labu daļu līdzekļu,
kāpēc draudze izsūtijusi lūgumus pēc kolektēm

dievnama būves nobeigšanai, ko ar Dieva pa-

līgu ir domāts atvērt šoruden.
Savienības padome draudzes pārzināšanu ta-

gad uzdevusi māc. E. Spīgulim, kas Vasarassvēt-

kos arī vadija sapulces kā lieliem, tā arī bēr-

niem, stiprinot draudzi iesāktā darbā.

Draudzē darbojas divas svētdienas skolas, ko

vada 2. Jansone ar palīgiem. Dievkalpojumus
vasarā ik pārsvētdienās pārzināt ir aicināti vie-

tējie darbinieki: Kr. Lasmanis, A. Leja, P.

ģis un J. Jansons.
14. maijā draudze sarīkoja meža dienu, kura

ap vēl nepabeigtā dievnama laukumu apdēstīja
eglīšu dzīvžogu, kā arī liepiņas. Tā dievnams,
kas atrodas jaukā vietā Snēpeles centrā pie liel-

ceļa, aicināt aicinās katru tajā ieiet. —

Ziedojumi dievnama būves pabeigšanai sūtāmi

caur savienības kasieri. E. S.

J. Lasmaņa bērniem svētītā ģimene. J. Lasmanis no sa-

vas jaunsaimniecības dāvinājis būvvietu Snēpeles bapt.
baznīcai.

Meža dienās liepu stādīšana pie Snēpeles baznīcas

Priekules Cianas draudze ir atkal saņēmusi daudz

Dieva žēlastības. Mēs sakām pal-
dies debesu Tēvam par savu mācītāju A. Vasku.

Uz viņu mēs patiesi esam lepni, un viņu mīlam.

Mēs viņam pilnam varam uzticēties un viņš arī

attaisno uz viņu liktās cerības. Viņš dara darbu

no sirds, cik spēdams. Jau īsajā darbības laikā

Dievs viņu bagātīgi ir svēiijis. Tā Kunga darbs

iet drošiem soļiem uz priekšu. Mēs jūtam, Dieva

žē'astiba nav mūs atstājusi, — „Dieva upīte ir

ūdens pilna!" Draudze to dzīvi izjuta, kad tai

pieteicās 15 jauni locekļi. Vairāk kā mēnesi mūsu

mācītājs sagatavoja šos jaunos ceļiniekus, nākot
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kopā katru nedēlu vienu vākam, kur tad lūdza un

aizlūdza, mācija un rādija šaurā ceļa robežas

un dievbērnības brīvību. Patiesi labi un rūpīgi

pārbaudīti, tie bij gatavi slēgt derību ar to

Kungu. Slimības aizkavēti četri ceļinieki tomēr

palika uz citu reizi.

5. maijā 12 personas baltās drēbēs braši no-

stājās draudzes priekšā, lai apliecinātu savu Kun-

gu un Pestītāju, slēdzot ar viņu derību kris-

tībā. 11 bija no mūsu draudzes, bet viens

no Gramzdas. Viena daļa no šaurā ceļa sācē-

jiem ir baptistu bērni, un pie Kristus un drau-

dzes viņus vedušas vecāku un mācītāja lūgša-
nas un paskubinājumi. Draudzes mācītājs dziļi
izjustos vārdos uzsver, cik nopietnu soli tie savā

dzīvē spēruši, un norādija uz kristības nepie-
ciešamību. Viens pēc otra balti tērptie ceļotāji
nokāfpa kristības ūdenī. Beigu lūgšanu vadija
savienības priekšnieks māc. A. Mēters. Arī viņa
meita šodien ir jauno cīnītāju rindā. Dievs mūsu

draudzi ir svētijis pirmajos laikos un tēvu darba

svētība dus arī uz mums. E. Ostelis.

Kristības kandidāti PriekulesCianas dr. ar māc. A. Vasku,
pa kreisi stāv sav. priekšnieks A. Mēters.

No Ventspils apkārtnes misijas kvar-

teta darbība

(Turpinājums.)
Pagājušas dažas nedēļas, kopš „Kr. Balss" la-

sītāji tika informēti par mūsu kvarteta šīs zie-

mas evaņģelizācijas darbu. Starp citu ziņojām
ari par briesmām, kādas kvartetam draudējušas
gan no ziemas aukstuma, dziļā sniega, slimībām,
gan ari no ~torpēdām", kas draudēja no kādas

tālākas kaimiņu draudzes. Kā jau minēts, šīm

~briesmām" tikām laimīgi garām, bet jaunas
piedzīvojām tur, kur tās nemaz negaidijām. Lieta

tā, ka mūsu kvarteta idejas radītājs un kores-

pondents, māc. A. Vegners, paziņoja, ka nāko-

šās darba vietās viņš nevarēšot būt, jo esot no-

lēmis apriļa mēnesī braukt uz Rīgu, lai eksāmenu

~frontē" izlaustos līdz ģimnāzijas abiturijai. Pro-

tams, mēs pārējie nevarējām neko citu darīt,
kā mūsu biedrim novēlēt vislabākās sekmes. Cik

šie novēlējumi viņam būs līdzējuši, vēl nezinām,
bet savus nodomātos turpmākos darba plānus
dabūjām taisīt un izvest bez viņa. Kā mums tas

veicās, par to gribu īsumā pastāstīt arī „Kr.
Balss" lasītājiem.

No 8.—14. aprilim bija paredzētas cv. sapul-
ces Ventspils Tabora draudzē, šeit jau izjutām
pirmos pavasara iespaidus. Visu nedēļu pieturē-
jās ļoti jauks laiks. Dziļās sniega kupenas, kas

ziemā kavēja sapulču apmeklētājus, ar katru
dienu palika mazākas. Reizē ar to gan radās

nopietnas rūpes, vai tikai Venta nepasteigsies
nokratīt savu biezo ledus segu, uņ tā apgrūti-
nātu satiksmi ar Pārventu, kas varētu atsauk-

ties nelabvēlīgi uz apmeklētāju skaitu. Tomēr
šīs bažas izrādijās nedibinātas, jo Tas, kas Jo-
zuus laikā lika saulei apstāties Ģibeonā, bija pa-

vēlējis Ventas ledum apstāties kādus 15 klm.

augšpus Ventspils, kur tas arī nostāvēja līdz

mūsu sapulču beigām un tikai pēc tam izgāja
jūrā.

Jau pašā sākumā izjutām, ka Dievam patiks
mūsu darbu svētīt. Ļaudis pildija mīlīgo diev-

namu un centās katru vārdu jau iepriekš no ru-

nātāju lūpām nolasīt, kas pēdējiem ļāva izjust
sevišķu svabadību, kādu ne katrā sapulcē var

piedzīvot. Jau pirmā pēcsapulcē daži lūdza Dievu

pēc pestīšanas un vairāki ar roku pacelšanu ap-
liecināja savu labo gribu paklausīt Jēzus laipnam
aicinājumam.

Šinīs sapulcēs māc. Vegnera vietā kā ceturtais

biedrs mums palīdzēja Pestīšanas Tempļa slud.

T. Kauliņš. Viņš bija atvedis līdz arī dažas jau-
nas zviedru mūzikas apvienības dziesmas, ku-

ras uz vietas iemācijāmies un dziedājām sapul-
cēs harmonija pavadībā. Dažas no viņām, piem.
„Mans dzīves ceļš tik bieži vien ir tumšā miglā
tīts", tā iepatikās, kā bija jāatkārto vairākas

reizes.

Nav viegla lieta visu nedēļu divreiz dienā,
saistīt klausītāju uzmanību tā, lai apmeklētāju
skaits uz beigām nemazinātos, bet, paldies Die-

vam, Taborā tas ar katru dienu pieauga, kamēr

svētdienas vakarā, noslēguma svētkos, baznīca

izrādijās daudz par mazu un vajadzēja izņemt
starpsienu uz blakus zāli, kurā tad novietojās
daļa draudzes locekļu, lai lielajā telpā būtu vie-

tas tiem, kurus bija ieinteresējušas šīs sapulces.
Svētku noslēguma pēcsapulcē ap 12 dvēseļu iz-

nākot priekšā apliecināja savu apņemšanos iet

Jēzum pakaļ. Tas saviļņoja svētā priekā arī drau-

dzes locekļu sirdis, tā ka daudzās acīs pamir-
dzēja asaru pērles; varbūt atceroties savu pirmo
nodošanās brīdi un dodot sirdīs solijumu no

jauna jo uzticīgāk kalpot savam Aicinātājam.
Pēc vienas nedēļas pārtraukuma, ko izlietojām

nokārtojot darbus savās mājās, pošamies atkal

ceļā uz Puzi. Tas ir viens no G. Švanenberga
darba laukiem, kuru viņš apmeklē reizi mēnesī.

22. aprija vakarā ierodamies viesmīlīgās Cērpu
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mājās, kur ir nokārtotas sapulces pirmās divas
dienas. Šinīs sapulcēs mūsu kvartetā A. Veg-
nera vietā piedalās bij. Puzes .dr. māc. J. Zel-

tiņš no Pitraga. Tā ka Puzes draudzei ilgi nav

bijušas līdzīgas sapulces, tad arī diezgan grūti
nākas radīt nepieciešamo evaņģelizācijas noskaņu.
Cik nomanijām, vienam otram brālim un masai

bija grūtāk saprast evaņģelizācijas metodes, kā

roku pacelšanu, lūgšanas pantiņu dziedāšanu at-

rodoties uz ceļiem v. c. Nav brīnums, ja tad

arī dažam likās izdevīgāk paklusam kritizēt to,
kas tiek darīts un nevis klusām nopūsties uz

Dievu pēc svētībām, kas gan neapšaubāmi, dotu

vairāk gan pašam ~kritiķim", gan arī draudzes

darbam. Uz beigām gan tomēr apstākļi arī šinī

ziņā grozijās uz labo pusi.
Nedēļas otrā pusē sapulces bija nokārtotas J.

Lāča mājās ~Viecīšos". Te skaitās Puzes drau-

dzes galvenā sapulču vieta. Žēl tikai, ka vairs

nevarējām būt pilnā sastāvā, jo piektdienas rītā

aizbrauca J. Zeltiņš un sestdien V. Landmanis,
tā kā beigās palikām tikai divi ar G. Švanen-

bergu. Ja taisnība parunai, ka „ja beigas labas,
tad viss labs", tad jāsaka, ka arī Puzē mums

gāja labi, jo sapulču beigas bija patiesi jaukas.
Svētdien ieradās palīgā Popes dr. spēlētāji, kas

palīdzēja ar labu muziķu sildīt klausītāju sirdis.

Pēc beigām, uz aicinājumu ar priekšā iznākšanu

apliecināt savu nostāšanos Kristus pusē, atsau-

cās ap 11 dvēseļu; gan spēka pilni jaunekļi, gan

arī vecāki ļaudis, kas visi lūdza spēku sākt jaunu
dzīvi un deva solijumu kalpot Glābējam Jēzum.

Nākošā rītā arī mēs ar G. Švanenbergu šķī-
rāmies no Puzes ar iepriecinātām sirdīm, ka vēl

ir žēlastības laiks un ka vecais evaņģēlijs no

krusta nebūt nav savu laiku pārdzīvojis, bet vēl

šodien dara brīnumus pie grēciniekiem, ja tie

tikai tic un paklausa viņa aicinājumam.
J. Āboliņš.

Saikavas draudzes vārds ir reti redzams kris-

tīgās Balss" slejās. Tā darbojusies klu-

si, daudziem to nemanot un nedzirdot. Lai gan

nav mums lielisku panākumu, tomēr esam bau-

dijuši daudz Dieva svētību un Viņa žēlastības

savas draudzes vidu. Ir piedzīvoti brīži, par ku-

riem nevar noklusēt, tos gribās līdzdalīt citiem

Kristīgās Balss" lasītājiem.

Jau šī gada sākumā tika ierosināts jautājums

par harmonija iegādāšanu. Šīs ilgas un cerības

piepildijās diezgan ātri. Saikavas draudzē nav

daudz turīgu locekļu, bet Dievs ir brīnišķi svē-

tijis šo pasākumu, ka īsā laikā sakrājās vaja-

dzīgā nauda harmonija nopirkšanai. Mazajai
draudzītei tas maksāja diezgan daudz, bet mēs

ticam, ka Dievs savējus neatstās un svētīs savu

bērnu darbu, ja vien tas darīts no visas sirds.

Šī jaukā diena bij 7. aprīlis, kad mūsu dievkal-

pojumu telpā pirmo reizi atskanēja harmonija
skaņas. Cik svinīgs noskaņojums dievkalpoju-
mam, kad dziesmas tiek dziedātas harmonija pa-

vadībā! Brīnišķīgās skaņās klausoties, aizmirstas
ikdienas rūpes, liekas, tieci celis tuvāki debe-

sim. Ar ilgām tiek gaidīta svētdiena, jo p€c
sešām darba dienām dvēsele tvīktin tvīkst pēc
debesu rasas, pēc dziesmām, pēc mūzikas. Har-

monija trūkumu mēs tagad stipri izjustu, jo mū-

zikas pulciņš un koris pašlaik ir stipri sama-

zinājies.
Kā skaistu un priecīgu dienu varam pieminēt

vēl Vasarassvētkus. Šinī dienā priecājās nevien

ticīgie ļaudis, bet arī eņģeļi debesīs. Tādi brīži

ienes ticīgā dvēselē prieku, lielāku ticību un

enerģiju darbam. Caur kristību draudzei pie

vienojās divas dārgi atpirktas dvēseles, solī-

damās iet Kristus pēdās un ja vajadzīgs, Kristus

dēļ labāk ciest, nekā mīlēt un cienīt pasauli.
Lai Dieva spēks palīdz jaunajiem ceļiniekiem
staigāt šauro ceļu un nest kristieša krustu. Kris-

tības darbu izdarija Islienas upītē mūsu dr. pār-

zinis māc. K. Zingers. Kā pirmos, tā otros

svētkos K. Zingera vadībā tika noturētas svē-

tīgas sapulces. Viss dzirdētais atstāja uz klau-

sītāju sirdīm labu iespaidu, radot nopietnas pār-
domas un vēlēšanās dzīvot īstu kristīgu dzīvi.

Mēs ļoti priecājamies par to, ka pie mums at-

brauc kāds viesis un palīdz celt augstāki Kristus

karogu, jo še valda vēl liels tumsības spēks.
Daudz pateicību K. Zingerim, kas ļoti uzupu-

rējās mūsu labā. Viņš palīdzēja visiem spēkiem:

gan dziedot, spēlējot un liecinot. Ir vēl sirdis,
kas atminas vientuļo Saikavas draudzi...

Jauki pavadītie svētku brīži paliks ilgi at-

miņā. Vēl pelēkā ikdienā mūs pavadīs šo brīžu

svētība. Lai sētie zelta graudi aug un nes daudz

augļus! M. C.

No Jaunjelgavas. Kristīgās Balss" lasītāji ne vie

nu reizi vien draudžu dzīves no

aļā būs lasījuši darbības pārskatus no dau

dzām draudzēm. Bet nekas tur nav parādijies
no Jaunjelgavas un tā būsim aizmirsti arī t

cīgu ļaužu aizlūgšanās. Turpmāk ari mes gr

)am biežāk nosūtīt savus rakstiņus Kristīgā
3alss" redakcijai. Tā būsim viens otram tu

āki, kaut arī jādzīvo katram savā stūrīti.

Lai gan mūsu draudzīte nav liela locek

skaita ziņā, tomēr ar savu mācītāju A. Blūmi

ā cenšas izpildīt mūsu Kunga un Pestītāja ņt

vēlēs, jo zinām un saprotam, ka pēc visām pū

ēm, pēc visām ciešanām un pēc padarītā darb

mūsu Glābējs reiz dos skaidru un attaisnojos
iecību.

Būtu netaisni, ja savu rakstu izpušķotu tika

skaistām „puķēm", bet neskaistās noslēptu. Tā

:>at arī mūsu draudzītē ir daži, kas mūsu darb

<avē, jo viņi vēl nespēj staigāt pilnīgi Diev

'ārda gaismā, bet mēģina pamatoties uz da

ādiem ~paradumiem". Bet paldies mušu Pesi

ājam! Viņš ir tas vislabākais ārsts, kurš spē
ārstēt visas vainas tam, kas uz Viņu tic. J

mūsu dzīves pamatā būsim likuši Kristu, ta
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nevajadzēs dažiem meklēt „vecos laikus", bet

ar prieku varēsim dzīvot šinī pat laikā pēc
svētā Dieva vārda.

Draudzē pastāv dažas nozarītes. Kā lielākā

no tām ir māsu pulciņš, kas ar savu priekšnieci
H. Blūmīti čakli darbojas, sarīkojot dažādus

priekšnesumu vakarus un arī bazārus, tā veicinot

un atbalstot lielu bāreņu darbu, uz kuru ne-

vienam ticīgam nevajadzētu noskatīties vienal-

dzīgi.
Visnelīdzenākais cejš ir jāiet jauniešiem, bet

slava Dievam, par atziņu, ka Kristus pats var

ceļu līdzināt un ka caur daudz cīņām un sāpēm
Viņš ievedīs reiz godībā.

Arī svētdienas skolas darbs ir nostādīts ap-
mierinošā stāvoklī, lai mazie, nevarīgie stādiņi
tiktu pilnam sagatavoti stāties pretī visām dzī-

ves vētrām un negaisiem un izaugtu par de-

rīgiem Dieva valstības pilsoņiem.
Draudzes dievkalpojumus kuplina arī koris ar

samērā apmierinošu dziedātāju skaitu. Slava

Dievam par visu, jo tikai raugoties ticībā uz

Viņu, mēs spējam iet pareizo ceļu un kalpot
mūsu Glābējam. Novērotājs,

Savienības darba laukā.

Gatavosimies kongresam
Atkal ir pienācis laiks savienības padomei griez-

ties pie draudzēm ar aicinājumu sūtīt delegātus
uz mūsu savienības gadskārtējo kongresu. Šogad
kongress paredzēts Rīgā, savienības namā, Lāč-

plēša ielā 37, no 22. līdz 24. jūnijam. Kongresa
dienās galvenos vilcienos paredzēts šāds darba

sadalijums:
22. jūnijā.

Pīkst. 7.30—9.30 darbosies kongresa mandātu

komisija, kurā savien. padome iecēlusi mācītājus:
R Vītolu, Fr. Čukuru un V. Landmani. Tanī

pašā laikā arī brokastis.

Pīkst. 9.30—13 kongresa sēde. Atklāšana, kon-

struēšana, pārskati, budžets, vēlēšanas.

Pīkst. 13—15 pusdienas laiks.

Pīkst. 15—18 kongresa sēde. Draudžu darbs,
svētdienas skola, evaņģelizācija, seminārs, dele-

gātu ziņojumi no draudzēm v. c.

Pīkst. 18—20 vakariņas.

Pīkst. 20 dievkalpojums. Vadīs māc. R. Vītols.

Runās mācītāji Fr. Čukurs, A. Daknis un V.

Landmanis.

23. jūnijā.
Pīkst. 9.30 māsu pārstāvju sēde.

Priekšpusdienā kongresa dievkalpojumi visās

Rīgas bapt. baznīcās. Savienības namā diev-

kalpojumu vadīs māc. J. Rīss. Runās mācītāji
A. Mēters, E. Spīgulis un skolot. A. Šverns.

Pīkst. 15—18 jaunatnes pārstāvju sēde.

Pīkst. 20 kongresa jaunatnes svētku sapulce.
Vadīs māc. A. Klaupiks. Runās māc. R. Ek-

šteins, P. Pelčers, skolot. J. Bitermanis un Rasma

Klaupiks.

24. jūnijā.
Pīkst. 9.30—11 koru pārstāvju sēde. Tanī pašā

laikā mācītāju brālības sanāksme.

| Pīkst. 11 —13 kongresa sēde. Dažādi jautā-
jumi.

Pīkst. 13—15 pusdienas laiks.

Pīkst. 15 kongresa noslēgums.

Draudzes tiek uzaicinātas nekavējoties ievēlēt

delegātus, pieturoties pie samēra, kādu nosaka

satversmes 30. pants. Par draudžu zaru pār-

stāvju vēlēšanām sniegs norādījumus attiecīgo
zaru vadītāji, kā tas arvienu parasts. Visi dele-

gāti iepriekš pieteicami māc. J. Rīsam, Rīgā,
Lāčplēša ielā 37.

Mūsu kongress šoreiz tiek sasaukts laikā, kad

pasaule atrodas sevišķa nemiera un satraukuma

.stāvoklī. Ir daudzas valstis, kur šādi kongresi

[tagad nevar notikt. Dievs Latvijas zemei un līdz

ar to ari mūsu draudzēm piešķīris sevišķu žē-

ļlastību, jo nekādi satraukumi mūs nav skāruši.

ļLai tad nu mēs, ņemot vērā laiku un apstākļus,
kādos dzīvojam, nākam uz mūsu kongresu ar

dziļi svētu nopietnību. Lai esam gatavi mums

no Dieva dotās spējas ielikt Viņa darbā tik

pilnīgi un patiesi, kā varbūt to vēl nekad neesam

darījuši. Lūgsim Visvareno lai Viņa klātnība mū-

su sanākšanai piešķir mūžīgi neiznīkstamas vēr-

tības, ['flili
ļ Latvijas baptistu draudžu savienības padomes
uzdevumā,

Savienības priekšnieks: A. Mēters.

Sekretārs: A. Eglītis.

Kongresa dalībniekus

draudžu delegātus un viesus lūdz pie-
teikties J. Rīsam, Lāčplēša ielā 37,
Rīgā, līdz 16. jūnijam.

Uzņemt varēs tikai tos, kas būs pie-
teikušies laikā. J. Rīss.
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Darbā un atpūtā
Dziesmai veltīti 50 mūža gadi

Jau agrā jaunībā Paulina Krūms, apvel-
tīta ar labu balsi un patstāvīgu dzirdi, sākusi

dziedāt ne tikai korī, bet arī solo dziesmas.

Ar pirmo solo dziesmu P. Krūms uzstājusēs 12

gadu vecumā Ciānas baznīcā, Rīgā.
Solo dziesmu atskaņošana dievkalpojumos un

reliģiskās sanāksmēs toreiz vēl bijusi sveša.

Mateus draudze, kuras korī P. Krūms sākusi

dziedāt, attīstīja Rīgā un vēl tālu ārpus Rīgas ro-

sīgu darbību. Visur P. Krūms gājusi līdz ar dzies-

mu. Solo dziesmas un dueti drīz vien tā iepa-
tikušies, ka P. Krūms bieži vien aicināta dziedāt

arī citās draudzēs, sevišķi dažādos svētkos.

1912. g. ir Latvijas baptistu 50 gadu jubilejas
gads. Savienības padome bija nokārtojusi jubi-
lejas svinības katrā baptistu draudzē. Sastādī-

jās īpašs ~jubilejas kvartets", kurā Paulīna Krūms

bija galvenā soprana dziedātāja un soliste. Šis
kvartets toreiz ar savienības vadību, sākot no

Veldas, apceļo visas Latvijas baptistu draudzes.

Bet ne tikai svētkos un jubilejās atskan Pau-

līnas Krūms dziesma. Ilgus gadus baptistu drau-

džu koriem Rīgā bija paradums Ziemassvētku

priekšvakarā doties uz pilsētas slimnīcu un tur

ar dziesmām un evaņģēliju iepriecināt cietējus.
Un kamēr vien pastāvēja šī skaistā darba ie-

spēja, P. Krūms vienmēr bija čakla līdzdalīb-

niece. Ziemassvētku trešajā dienā tie paši dzie-

dātāji devās ar dr. mācītāju uz pilsētas nespēj-
nieku patversmēm, kur atkal ar dziesmām ie-

priecināja tos, kas atradās jau dzīves vakara

krēslā. Daudzreiz bijuši draudzes dzīvē gadī-
jumi, kad korim nav iespējams sanākt, bet dzie-

dātāji vajadzīgi. Tādos gadijumos uz dr. mā-

cītāja ierosinājumu P. Krūms vienmēr ir pratusi
neorganizēt kvartetu vai vairāk dziedātāju, kas

ar dziesmām pie kapa mierinājuši aizgājušā pie-
derīgos, vai jauku bridi darijuši vēl patīkamāku.

Svētdien, 19. maijā Rīgas Ciānas baznīcā bija
jauks un patiesi sirsnīgs dziesmu vakars. Pie-

dalijās Semināra dr. koris. Kā arvien, tā ar!

šoreiz tas sava diriģenta K. Līdaka vadībā no-

dziedāja četras dziesmas vienu par otru celsmī-

gākas. Ari Ciānas bazn. koris jaukā sadarbībā

ar cv. lut. Betlemes dr. kori atskaņoja divas

labi sagatavotas dziesmas. Brīvmāksiinieces Ir-

mas Kolbergas divas so!o dziesmas, dziļas reli-

ģiozitātes apdvestas, deva arī patiesu mākslas

baudijumu. L. Kormanes solo kā arī duets ar

P. Krūms bija izjusti sirsnīgs.
Pirms P. Krūms so!o dziesmas māc. A. Klau-

piks paziņo, ka mums tik pazīstamā dziedone
atska'ās uz 50 dziesmai veltītiem gadiem. Māc.

J. Rīss iepazīstina klausītājus ar jubilāres dar-

bību dziesmu druvā. Pēc izjusti nodziedātas solo

dziesmas „Es ilgojos", kuru P. Krūms pirmo
reizi dziedājusi šinī baznīcā pirms 50 gadiem,
viena pēc otras nāk košās ziedu veltes un sirs-

nīgi apsveikumi.
No Semināra dr. padomes sveicina Ed. Eich-

manis un pasniedz jauku kristāla velti, Semi-

nāra dr. kora novēlējumus izsaka diriģents K.

Līdaks un pasniedz sārtus rožu ziedus. No māsu

pu'cina sveicina A. Beinika un nodod smaržīgas
lilijas. Bez tam daudz ziedu un atzinības jubi-
lāre saņēma no draugiem.

Par dziesmu jubilāre saka, ka tā viņai devusi

ļoti daudz: Dziesmā ietērpts evaņģēlijs viņu nesis
cauri visām dzīves grūtībām un tumšiem brī-

žiem. Dziesma viņu cieši saistijusi ar baptistu
dr. darbu. Dziedāšanu P. Krūms vienmēr turējusi'

par svētu lietu.

Lai saulains un gaiša prieka pilns ir mu/a

vakars.

Paulīna Krūms
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Tuvuun tālu
Zviedrijas baptisti (Beigas.)

Kad Vilsons pēc 7 gadu darbības atkal devās

uz Ameriku, kur tās turpināja kalpot zviedru

baptistu draudzēs, Dievs sava darba turpināša-
nai Zviedrijā izredzēja citu ieroci. Šoreiz tas

bija kāds valsts baznīcas garīdznieks Anders

Vibergs. Viņš bija ļoti izglītots un jau minētā

metodistu mācītāja iespaidots, savu studiju laikā

Upsalas universitātē bija piedzīvojis a'griešanos.
6 gadus viņš kalpoja valsts garīdznieka amatā.

Bet atsakoties pieņemt pie sv. vakarēdiena at-

klātus grēciniekus, viņš nonāca grūtībā ar kon-

sistoriju. lecirkņa prāvests viņu apvainoja ķece-
rībā un prasija, lai valdība Vibergu izraidītu

no Zviedrijas. Pārbaudījis vēl reiz, Vibergs ne-

atrada par iespējamu rīkoties pret savu sirds-

apziņu un pieņemt pie sv. vakarēdiena ļaudis,
par kuriem viņš zināja, ka tie dzīvo bezdievīgu
dzīvi. Sūdzība pret Vibergu gan izbeidzās ar

apsūdzētāja pašnāvību, bet Vibergs neatrada vairs

par iespējamu palikt garīdznieka amatā. Viņš

atstāja baznīcu un pievienojās pietistu vadoņiem
Stokholmā. Viņš tomēr vēl vienmēr bija dedzīgs
bērnu kristības piekritējs un uztraucies par bap-
tistu ātro izplatīšanos un tādēļ nolēmis sarak-

stīt grāmatu pret „Anabaptistu maldībām". Bet

iznāca pavisam citādi. Ap šo laiku viņš Ham-

burgā sastop Onkenu un Kēbneru. Pārrunās

ar šiem baptistu vadoņiem, Vibergs paliek pār-

liecināts luterānis, tikai uzsverot atgriešanās ne-

pieciešamību. Šķiroties no Kebnera, pēdējais vi-

ņam iedevis kādu brošūru par kristību. To iz-

lasījis Vibergs nolēmis kristības jautājumu vēl-

reiz pamatīgi pārbaudīt. Iznākums bijis tāds,
ka 1852. g. 23. jūlijā, ceļa uz Ameriku Vibergs

apstājies Kopenhāgena, kur no sava tautieša F.

Nilsona kristīts. Domātā grāmata pret kristību

nu iznākusi par bibelīgās kristības apoloģiju.
Kamēr Vibergs atradies Amerikā, Zviedrijā

sākusies baptistu kustība citā vietā. Šoreiz ar

Stokholmu kā centru. 1854. g. maijā Hamburgā
kristīti divi zviedru tirgotāji, D. Forsels un

P. H ejden berg s no Stokholmas. Abi turpat
ari ordinēti un sūtīti garīgā darbā uz savu dzim-

teni. Pārbraucot Stokholmā tā paša gada 18.

jūnijā Hejdenbergs kristijis 5 personas un no-

dibinājis pirmo Stokholmas baptistu draudzi.

Pulciņam vajāto ticīgo Dalekarlijas provincē
nākusi rokā Viberga grāmata par kristību. Pār-

liecināti par kristības vajadzību, tie aicinājuši

Hejdenbergu braukt un izdarīt kristīšanu. Hej-
denbergs tur kristijis apm. 100 personu un no-

dibinājis divas draudzes. Daži no kristītiem bi-

juši spējīgi sludinātāji, kas darbu vadījuši tālāk.

Trīs gadu laikā tur bijušas jau 5 draudzes ar

563 dr. locekļiem.
1855. g. Vibergs atgriežas Zviedrijā. Stok-

holmas draudzīte, kurā ap to laiku bijuši tikai

24 locekļi, Vibergā saskata savu vadoni un ganu.

Viņa ierašanās nelielajam pulciņam devusi jaunu
dedzību un prieku darbam. Vibergu līdz ar vēl

četriem evaņģēlistiem atbalstijusi Amerikas bap-
tistu savienība. Tagad sākās sistemātisks evaņ-

ģelizācijas darbs. Visur tika dibinātas arī svēt-

dienas skolas un drīz vien sākās arī kristīgu
rakstu izplatīšana. Šinī laikā piedzīvotas ari da-

žādas grūtības un vajāšanas, apcietināšanas un

brīnišķas izglābšanās. Darbs tomēr attīstījies sek-

mīgi.
Neskatoties uz dažādiem aizliegumiem, 1857.

g. baptistu kustības vadoņi nolēmuši sasaukt pir-
mo baptistu konferenci. No astoņām Zviedrijas
provincēm piedalījušies 19 delegātu un konference

noturēta bez traucējumiem. Tā 1857. gads uz-

skatams par Zviedrijas baptistu draudzes savie-

nības dibināšanas gadu. Nākošā gadā notika

otra konference un delegātu skaits bija jau apm.
100. Šī konference ievērojama ar to, ka bija

ielūgti arī baptistu pārstāvji no Anglijas, Dr.

Stins un H. Hintons un no Vācijas G. Onkens

un J. Kebners. Viesu sacītās runas un padomi
devuši daudz ierosmes un cerību.

1861. g. Stokholmā notikusi trešā konference.

Pārskatā tad jau atzīmētas 125 draudzes ar

4930 locekļiem. Pārskata gadā kristītas 1057

personas. Šinī konferencē pieņemts lēmums di-

bināt mācības iestādi sludinātāju sagatavošanai.
Tas viss sasniegts tikai 13 gados!

1866. g. atkal notiek visas Zviedrijas baptistu
konference. Pa šo laiku Vibergs 3 gadus pavada
Amerikā, kur tam no baptistu draudzēm izdo-

das dabūt līdzekļus baznīcas celšanai Stokholmā,
kā arī semināra atvēršanai. Vibergam atgriežoties
dzimtenē baznīcas būve Stokholmā jau tuvojās

noslēgumam un baznīcas iesvētīšanas svētkos no-

tika jau minētā konference ar vairāk kā 1000

sēdvietām. Šī ir viena no lielākām baptistu
baznīcām Zviedrijā.

Šī konference ievērojama ar to, ka Vibergs

varēja konferenci iepazīstināt ar māc. K. Bro-

dij v, kas viņam bija atbraucis līdz no Ame-

rikas. K. Brodijs Zviedrijas baptistu vēsturē ir

visai interesanta personība. Dzimis Zviedrijā, pēc
flotes virsnieka pakāpes iegūšanas un dažu gadu

nokalpošanas Zviedrijas kara flotē, viņš dodas

uz Ameriku. Tur viņš iegūst teoloģisku izglī-

tību, pabeidzot savas studijas 1861. g. Viņš
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piedalās ari amerikāņu pilsoņu karā un tiek pa* .

augstināts par pulkvedi. Karam beidzoties, Vi-
bergs sastop viņu kā kādas amerikāņu draudzes
mācītāju, viņā saskata Zviedrijas baptistu semi-
nāra direktoru un aicina atpakaļ uz dzimteni. Bro-

dijs uzaicinājumu pieņem un 1866. g. kopā ar

Vibergu ierodas Zviedrijā. Pēc Viberga nāves
1867. g. Brodijs paliek par zviedru baptistu re-

dzamāko vadoni.

Semināra nodibināšana 1866. g. Zviedrijas bap-
tistu savienībai nesusi ļoti daudz svētību. 60

gadu laikā tur garīgam darbam sagatavojušies
apm. 700 mācītāju un misionāru. Dr. K. Brodijs
no dibināšanas dienas 40 gadus bez pārtraukuma
vadijis šo mācības iestādi un līdz savai mirša-
nai 1922. g., 17 gadus darbojies kā skolotājs.
Pašlaik semināra vadība jau vairākus gadus uz-

ticēta Dr. N. Nurds-tremam, kas ir arī vis-

pasaules baptistu savienības viceprezidents. Baz-

nīcas vēsturi un vēl citus priekšmetus seminārā
pasniedz Upsalas universitātes baznīcvēsturnieks

profesors G. Vestīns. Neskatoties uz to, ka

viņš ir baptists, karalis kā izcilus zinātnieku viņu
iecēlis slavenajā Upsalas universitātē

par baznī-

cas vēstures profesoru. Jaunie luterāņu mācitāja
amata kandidāti baznīcas vēsturi mācas viņa va-

dībā.

No vajātiem un nicinātiem ļaudīm Zviedrijas
baptisti izveidojušies par iespaidīgu organizāciju
visā zviedru tautas sabiedriskajā dzīvē. Māc. J.
Bist re m s un lielrūpnieks E. Okvi st s jau
ilgus gadus ir Zviedrijas parlamenta locekļi un

vairākos gadījumos iespaidojuši likumdošanu ti-
cības un apziņas brīvības jautājumos. Baptistu
darbam no valsts iestāžu puses tagad nav nekādu

traucējumu.

1938. g. Zviedrijas baptistu savienībā bija ap-
vienotas 643 draudzes ar 54.090 locekļiem. Uz

6 miljoniem iedzīvotāju tas jau ir diezgan ievē-

rojams skaits baptistu. Dažus gadus atpakaļ ne-

lielu traucējumu darbā rādija pentekostims, kas

Zviedrijā izplatijies diezgan plaši. Ka visur, tā

arī šeit „svētuma meklēšana" gāja pa priekšu
patmīlībai, varas kārei un neskaidrībai garīgas
dzīves jautājumos. Zviedru baptistu vadoņu vē-

lēšanās bija, kaut šie neveselīgie ūdeņi atrastu

sev gultni ārpus baptistu draudzēm un savienī-

bas. Tas nu tagad noticis. Līdz aizrauti arī daži

tūkstoši baptistu dr. locekļu, bet nekādā veidā

tas neiespaido baptistu savienības darbu.

Ļoti labi zviedru baptistiem ir noorganizēts

jaunatnes darbs. To veic īpaša komiteja ar vai-

rākiem darbiniekiem, kas šim darbam veltijuši
visu savu laiku. Jaunatnes komiteja uztur arī

vairākus misionārus. Ārmisijas darbu vada atkal

īpaša komiteja. Dažādos misijas laukos darbojas
vairāk kā 20 zviedru baptistu misionāru. Ārmi-

sijas darbam līdzekļus sagādā arī labi nostā-

dītā savienības grāmatu izdevniecība ar trīs ne-

dēļas laikrakstiem un vairākiem žurnāliem da-

žādām darba nozarēm.

Pašlaik Zviedrijas baptistu savienībā ir 607

draudzes ar 49.090 aktiviem dr. locekļiem.

Karš līdz šim Zviedriju ir saudzējis un tā vēl

vienmēr ir miera zeme, kas Zviedrijas baptis-
tiem dod iespēju palīdzēt karā piemeklēto zemju

baptistiem Somijā, Norvēģijā, Polijā un kara gūs-

tekņiem Vācija, Anglijā un Francijā.

Neredzīgs evaņģelists

Dr. Valters Kalenbachs dzimis 1906. g. Amerikā. Jau 7

gadu vecumā viņš sācis spēlēt korneti. Sekmīgi pabeidzis
vidusskolu. 20 gadu vecumā viņš ir ievērojama orķestra
kornetists. Drīz viņš izveidojās par ievērojamu muziķi,
bet savā garīgā dzīvē V. Kalenbachs tanī laikā ir diev-

liedzis.

1927. g. notiek nelaimes gadijums. Kādās medībās

nejauši iet vajā šautene un viss šāviņš ieskrien Kalen-

bacham sejā. Divus gadus viņš pavada slimnīcā pilnīgā
tumsā — neredzīgs. Tomēr šinī bēdu tumsā uz viņu
runā Dievs. Kalenbachs atgriežas pie Dieva un sadzird

aicinājumu stāties Dieva valstības darbā.

Pēc izveseļošanās viņš iestājas Virdžinijas Universitātē

un pēc tam sekmīgi pabeidz teoloģiskā semināra kursu,

iegūstot doktora grādu teoloģijā. Kalenbachs ir labs

peldētājs un pat spēlē tenisu. Kaut gan neredzīgs, viņš

evaņģelizācijas darbā ir jau ceļojis apm. 60.000 klm

Vairāki tūkstoši viņa darbībaslaikā ir nākuši pie Kristus

un daudzi vienaldzīgie un atkritēji ir iesākuši atjaunotu
garīgu dzīvi.

Dr. Kalenbachs uzsver, ka evaņģelizācijas darbā viņš
neatzīst evaņģēlija necienīgus un labai apziņai piedauzī-
gus darba veidus.

Šī cilvēka dzīves stāsts mums vēl reiz liecina par to,
ka dzīve nav laimes spēle. Ja mūsu dzīve ir nodota

Dievam un nebaidāmies no godīga darba, tad mūsu

dzīve var būt par svētību avotu neskaitāmiem pulkiem.

Turpretī dzīve bez Dieva ir tumsa, izmisums un pazu-

šana.

Dr. V. Kalenbachs,

neredzīgs
evaņģelists
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Māsu darbs Kasiere: Ž. Eichmanls, RTgā,
Meža prosp. 18.

Bērnu nams Saulstari, Vaiņodē,
namamāte: E. Augstsproģis.

Mūsu kongresa dienas tuvojas
Neaizmirsīsim savu pienākumu. Kad „Kristīgā

Balsi" lasīsit savienības priekšnieka ziņojumu par

kongresa dienām Jāņos, tad ziniet, ka ir pēdē-
jais laiks vēlēt delegātes arī māsu sanāksmei,.
Kā tas darāms, būs jau zināms no agrākiem ga-
diem. Tā tad čakli pie vēlēšanām un brauksim

labi daudz uz šo sanāksmi. Bet vēl viena lieta.

Mūsu Saulstaru dāvātie zilie maisiņi. Kā ir ar

tiem? Vai tie ir pilni līdz malām? Pacentīsimies

tos piepildīt. Nepaliksim pēdējā vietā, kad ne-

sīsim viņus kongresa priekšā. Mēs tos nesīsim

arī mūsu debesu Tēva priekšā. Darīsim cik spē-

sim, lai viņu saturs būta pilnīgāks.
Atminēsim arī māsu apvienības biedru maksas

kontu. Viņā arī ir lieli robi. Nav vairs daudz

laika. Piepildīsim tos.

Un tad priecīgām sirdīm sastopoties varēsim

sacīt: Dievs palīdz, kongresā. O. Baštika.

Māsu dienas Krustpilī un

Jēkabpilī
Mums abām ar māsu Kurcīti bija liels prieks

no 28. apr. līdz 2. maijam viesoties jau minētās

\lraudzēs, kur notika māsu sapulces. Šīs divas

draudzes vārda pilnā nozīmē var nosaukt par

māsām. Abām viens sludinātājs, vienotas tās ir

savās svētku dienās un tāpat vienotas savā darba

nastu nešanā. K. Lāceklis kalpo šīm draudzēm

ar sirsnību. Viņam kā labs palīgs stāv līdzās

viņa lau'ātā draudzene, mums agrāk pazīstamā
dzejniece Veronika Straumere.

Krustpilī skaists draudzes nams pašā

centrā, kaut gan paklusā ieliņa, bet tas tīri labi.

Katrs še var atrast pēc dienu trokšņa garam at-

pūtu un klusuma brīžus. Dievkalpojumu telpas

glīti remontētas, atstāj ļoti mājīgu iespaidu. Šinī

draudzē ir darbīgi zari. Prieks bija redzēt 28.

aprilī svētdienas skolas karoga svēt-

kus. Tie jau noritēja kā īstiem karoga svētkiem

pienākas. Tur netrūka ne skaistos tautu tērpos
tērpušās meitenes, ne dūšīgo zēnu. Un kad tie

svinīgi pacēla savas rokas solot uzticību Latvi-

jai, Bībelei un saviem karogiem, tad likās, te

dienās«izaugs jauna audze, kas nebīsies ne no

kādiem pretvējiem, lai līdzi dzimtenes karogam

paceltu arī Kristus karogu. Svētdienas skolas va-

dītāja, māsa Kalniņa, kā arī diriģente, māsa

Jansone, bija pielikušas pūles, lai visa programa

būtu jauka. Tiešām bija prieks dalīties ar da-

žām pārdomām šajos bērnu svētkos. Pēcpus-

diena bērnu svētki māsas draudze — Jēkab-
pilī. Atkal skaisti priekšnesumi un dziesmas.

Sko'otāji jauni cilvēki, kas ar sirsnību dara savu

darbu. Gods tādai draudzei, kuras jaunie ļaudis
strādā. Tādai pieder arī nākotne.

Sekojošo dienu māsu sapulces tā vienā, kā

arī otrā draudzē varējām dalīties domās ar mā-

sām, kādai jāizveidojas kristīgas sievietes dzīvei

mūsu dienās. Tie bija jauki brīži. Vakaros arī

brāļi ņēma dalību sapulcēs. Debessbraukšanas

dienā bija šo māsu dienu noslēgums. Šī diena iz-

cē'ās sevišķi ar to, ka abi māsu pulciņi svinēja
savus gada svētkus. Jēkabpils baznīca atrodas

ļoti izdevīgā vietā, pretim lielajam parādes lau-

kumam un skolai. Baznīca jauka, ar pilsētā labi

tālu saredzamu torni. Māsu svētkos skan kora

dziesmas, kuru vada draudzes sludinātājs K. Lā-

ceklis. Māsu kori vada māsa Jansone. Ir da-

žādi apsveikumi no draudžu zariem un pat no

kaimiņu luterāņu draudzes dāmu komitejas. Māsu

gada svētku turpinājums noslēdzās Krustpils baz-

nīcā. Abas šīs sapulces bija ļoti labi apmeklē-
tas. Par māsu pulciņiem tuvākas ziņas ceru pa-

sniegt nākamā reizē, kad arī varēsim pievie-
not pulciņu uzņēmumu, kas tika izdarīts pēc
svētku noslēguma. Māsas, vēlēdamās sagādāt
mūzikas instrumenta iegādei trūkstošos līdzek-

ļus, bija arī rīkojušas bazāru, kas deva labu ie-

nākumu. Jāpiemin, ka Jēkabpilī draudzes dzie-

dāšanu papildina harmonijs, kurpretī Krustpils
dr. patlaban tādu cer iegādāties. Labas sekmes!

Pirms Debessbraukšanas dienas mums ar māsu

Kurcīti bija reta izdevība apmeklēt Vagulanu
Grieķeru saimnieci, jeb kā viņu tur visi dēvē —

Grieķeru mammu. Viņas meita Livija Kampare
devusēs uz Ind ju misijas darbā. Grieķeru mam-

mas mājās Jēkabpils draudzei ir dievkalpojumu
vieta, kur reizi mēnesī notiek labi apmeklēti
dievkalpojumi. Bet ar to vien nepietiek. Jāsaka
kāds vārds sevišķi par šīs mājas garu. Šī māja
ar viņas īpašniecēm un visiem, kas tur dzīvo,

kalpo misijas darbam. Tur vairāki jauni cilvēki,
kas strādā ar sirsnību nevien zemes darbus, bet

arī misijas darbu, ko pabalsta ar sirdi un dvēseli

Grieķeru mamma. Pēdējā laikā šie jaunekļi no-

dibinājuši jaunatnes pulciņu un notur svētdienās

savas sanāksmes. lepazinos ar šiem dedzīgajiem
Jēkabpils jauniešiem. Tur ar svētību darbojas
Pēteris ar Osvaldu un vēl citi. Dievs lai svētī šo

darbu! Visā apkārtne nav nevienas baznīcas,

kādēļ ļaudīm slāpst pēc evaņģēlija. Arī piemi-
nētā dienā bija izziņota sapulce, uz kuru atnāca

ļoti daudz ļaužu, tā ka pat blakus telpas bija

pilnas. Sacija, ka pat pagalmā esot atradušies
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ļaudis. No sirds varam vēlēties, lai K. Lācekļa
apsāktais darbs svētītos un lai rastos arī augļi.
Otrā rītā Grieķeru mammas bēris mūs aizvizi-

nāja līdz auto piestātnei, lai vēl laikā tiktu uz

sapulci, par kuru jau rakstiju.
Viesojoties abās šajās „pilīs", baudijām daudz

viesmīlības nevien sludinātāja, bet arī citās ģi-
menēs, par ko sevišķi pateicos. Bijām arī laimī-

gas, kad varējām apmeklēt dažus slimniekus un

tiem pasacīt kādu draudzīgu vārdu un kopā Dievu

pielūgt. Tad, mīļu draugu izvadīti, devāmies uz

staciju, lai nakti tiktu mājās. Paldies, mīļie jau-
nieši, kas tā rūpējāties par mūsu ērtībām vil-

cienā, kurš bija tik pārpildīts, ka vislabākās ēr-

tības un svaigāko gaisu atradām koridorā. Pēc

saulainās svētku dienas katrs centās tikt atpakaļ
savā darba vietā, kādēļ arī sapratām, ka laimīgs
tas, kas ticis vilcienā. Tādi arī mēs bijām. Dievs

lai svētī visu mūsu viesošanos māsū dienās Jē-
kabpilī, Krustpilī, kā arī Grieķeru mājās.
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Lideres dr. 40.—, Valdemārpils dr. 20.27, Sises dr 14,40,
Ventspils dr. 58.05, Mazsalacas dr. 23.—, Gatartas dr.

5.—, Trepes dr. 6.13, J. Ašmis 5.—, Jaunjelgavas dr.

18.43, Gulbenes dr. 20.40, Apkalna dr. 16.-.

Snēpeles dr. baznīcas būvei. Rob. Bāce 5.—.

Ziedojumi bāreņiem. Liepājas Ciānas dr. 109.37,
Kronbergs 50.—, K. Lāceklis 10—, N. N. Vandzenē

40.—, M. Mellums 10.—
,

X 8.-, A, L. Veinberģi 10.—,
Ošs kdze 10—, Ņujorkas latv. bapt. siev. misija 78.75.

Ģimenes dienas kolekte: Kuldigas dr. 56.19,
Judupes dr. 40.—. Vietalvas dr. 11.— , Cēsu dr. 3.—,
L. Liepiņa 5. —

, Rīgas Ciānas bazn. 35.—, Jūrpils 12.32.

Sabiles dr. 11.88, Jēkabpils-Krustpils dr. 15.—
,

A. Grie-

ķeris 5.—, Grobiņas dr. 72.18, Nācaretes dr. 56.63, Aiz-

putes dr. 100.—, Vaiņodes dr. 52.08, Paplakas dr. 34.68,

Paplakas sv. skola 3.12, Asītes dr. 25.60, Snēpeles dr.

14.78, Priekules Ciānas dr. 212.-, Fr. Burvis 50.- (apa-
viem). Jēkabpils Saulstari 10.—. ..Mīlestība" 10. -

,
P.

M. Sproģis 20.—,K. Pope 10.—, 11. Liepājas dr. māsu

pulciņš 144.88, Ventspils dr. māsu pulc. 36.78, Ventspils
sv. skola 52.73, J. K. 25, Ventspils dr. pirmdienas va-

kara sap. kol. 13.—.

Ziedojumi .Kristīgai Balsij":
Fr. Junkers Ls. 1.50, Dr. theol. J. A. Freijs 5.—,

M. Asarei —, M. Bērziņa 1.—, M. Kūra 1.—, L Bajārs.

I.—, G. Šverns 2.—,Liep cv. lut.b-ba I.—, A.Vedējs I.—,
E. Anševics 1.—, A. Hansons 3—, J. Kronbergs 5.—,
E. Strelevics 0.50. T. Ķempis 0.50, Z Upmale I.—, L.

Gertners I.—, J. Šķore 2.50. P Pētersons I.— ,
J. Liparts

I.—, Z. Elers I—, E Galkints I.—, A. Bokums I.—,
L. Ķiecis I—, M. Kibens 1 —, J. Dobelis I.—, Vārtnieks

I.—, Gūža I,—, Kopštāls I.—, Mizēns I.—, Skapis I.—,

Jānaitis I.—, Ozoliņš 2.—, E. Pušķevics I.—, A. Straut-

mane 5.—.

Ziedojumi semināram. A. Miezītis Lubānā c. A. Ceruku

Ls 6 —; B. Līcis c. A. Ceruku — Ls 5 —; Semināra dr. sv.

skolai par labu. Semināra bibliotēkai —Ls 20,33 (kopā
ar ziedojumu grāmatās Ls 161,26). Voldemārs Ulberts

„Kruzās
a

12,5 žav. gaļas semināra galdam. J. Rīss

Savienības grāmatnīca un

laikraksti

kalpojuši mūsu draudzēm, pulciņiem, svētdienas skolām

un atsevišķām personām atkal vienu kongresa gadu.
Kongresam tuvojoties, laipni lūdzam visus, kam vēl ne-

būtu nokārtoti maksājumi par Kristīgo Balsi, Rita

Stariem, Svētdienas Skolnieku vai saņemtām grā-
matām, pasteigties ar rēķinu nomaksu vēl līdz kongre-

sam. Naudu var iemaksāt personīgi grāmatnīcā,Lāčplēša

ielā 37, vai iesūtīt ar pasta tekošo rēķinu Nr. 10287,

Rīgā.

izdevēja: Latvijas baptistu draudžu savienība.
Rīgā, Lāčplēša ielā 37.

Redaktori: Jānis Rīss un Ādolfs Klaupiks.
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Latvijas baptistu dr. savienības

draudžu 1939. gada pārskats
māc. A. Metera sakārtojumā nupat iznācis.

Pārskats ir katram baptistu dr. loceklim nepieciešama
rokas grāmata, jo tas sniedz ziņas par visu mūsu drau-

džu darbību Latvijā, ka arī visu draudžu darbinieku

adreses. Maksā Ls 0,70
Pārskatu šogad bez pieprasijuma draudzēm ne-

izsūtis.

Sirsnīgi sveicinām Daudz Dieva svētību kopdzīvi Sirsnīgi sveicinām saderinS-

iesākot ? jušos
Alvinu Puškevics ļ Alvinei stotei j Mildu Peterlevici

Aleksandru Voišvillo j
Purēnam

Ādolf JVrelsu
jaunā ceja sākumā §

Jamm KUrenam

Brazīlijā.
BedāB paciellbu> dzīve mllesllbu

Semināra dr. māsu Emilija,
Pauls un AUrMs

A. un R. RaSmaņi, KursiSos. ļ puiclņš. Vaiņodē.



N. Zeltiņa grām.spiest., Rīj/ā, Kungu ielā 33. Tālr. 34804.

Dlav» sviltu, saskaņotu kopdzīvi ļ g Sveicinam lesabta kopgalla

Kārlim Deksnim Andreju » Valliju
un viņa J t\

Elzai Lemaiķis Pelnus

\ ,rsis i ....
ir i „,„i„„;

i Saticībā — pacietību,
i v"=le A. un K. Lauderi, t -

..Tl
v

~

'

J t Mīlestībā — uzticību.

i Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvo- J v
r
, , ■ •

, .
§

jiet mīlestībā
..
. Ev. 5, 1-2. £ Ā Grobiņas baptistu dr. kons. g

W/r/r///»///#/»#/r//»//»#////////»/»«f/////////////»//////</»jit,"im',"Hll' '■•m*1 •lfrtl'*,mil ,"i 'iiii""hi Nili'" "MlH"'.'!»!»' "nul ''iii' ''iri""'»!' ''liiM'lir

gf Sirsnīgi sveicinam salaulātus H

i audiem mmm 1
n

un iKfe

1 ILZI «LS®WI i
/jH A. Zommeru un A. Lasmaņu ģimenes Sakā Sr

©^g^^S^SSSSffi^affi^gSSS^ffi^a^zS^eg^gHS©

J. JANSONA fabrika Rīga %J|
S Ķīšezera ielā (29) 7, tālr. 51523, dzlv. 96900 |
2 Izgatavo ja

SRĀVIENA ATSLĒGAS ļļ |
% apaviem un apģērbiem, katrā mērā un katrā daudzuma, Bls fļ
□ visātrākā laikā, labākā izstrādājumā, kā arī visādas sprfi-

-9 dzes un citus metāla izstrādājumus lielos vairumos par RIS B

VAROŅA APAVI

GLĪTI UN IZTURĪGI,

kurpes, šņorzābaki v. c. dāmām, kungiem, bērniem.

Rīgā, Kaļķu ielā 36, Marijas ielā 11,

Tērbatas ielā 52, Brīvības ielā 149.
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