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Dahrgā pehrle.
Debesu tvalstiba ir lihdsiga tirgotajam, tai meklēja dahr-

gas pehrles. Lln atradis lveenu sewischki dahrgu pehrli, wmsch
nogahja un pahrdewa tvisu, kas tam bija, un nopirka to.

Mat. 13, 45. un 46.

Ta skan lesus lihdsiba par vaina,* pehrli. lesus

beeschi leetoja scho isteiksmes weidu. Austrumos tas

bija stipri parasts. Mispahrigi austrumneeki mehdsa
runāt glesnaina lvlaoda un leetoja leciet met)rd parabo-

lisko isteiksmes weidu. lesus te seko sawa laika eera-

scham, bet minsch rada schini leeta ko jaunu. Misur,
kur minsch peeskaras, rodas sem miņa rokas kas jauns.

Šefus lihdsibas ir pamifam kas ihpatnejs. Ja sališi-
nām tas ar lihdsibam, kas sastopamas t.a laika letera-

tura, tad jāsaka, ka lesus lihdsibas pazēla pahri par

tam satura un formas sina nesalihdsinamos augstumos.

Wiyfch nodibina, war sazit, schini nosare jaunu, pat-

stahmigu tipu. Mina lihdsibas naw pahrspehtas lihds

muhsu laikeem. Jau tas norahda uf mina deewischko,

misuavtmeroscho garu, kas ispauschas ar leelu spehku
unfur, kur ween miņfd) eekeras dsihwes jautājumos.

Apskatisim turvak lihdsibu par bal)rgo pehrli. Ko

ta mums grib teikt? Pehrle ir brihnischka rota, kam

peemiht leels skaistums un dahrgums. Ja runājam par

ko skaistu un bal)rgu, mehdsam to salihdsinat ar pehrli.
Ta mehs bfeebam par muhsu bat)rgo dsimteni: Ka

pehrli tewi bat)rgu mehs sirdi glabāsim.

Pehrle nekriht agts ar sarvu ahrejo sposchnmu ka

baubfas maswehrtigas leetas, kas azis apschilbina ar

ahrejo mtrbfumu, bet eekschkigi ir tukschas un nenosih-

migas. Pehrles skaistums ir dsilsch, to saprot tikai

pasinejs. Minsch fina zeenit tas wehrtigumu, winsch
meklē to ar ledu ruhpibu, un preegajas par tas eegu-

wumu.

Smaņgetijd sazits: Tirgonis, kas atradis tahdu

dahrgu pehrli, zenschas to eeguht. Minsch pat)rbob misu,
kas tam ir, lai eeguhtu bal)rgo pehrli.

Bet kas nepasihst pehrli, tas nesaprot tas skaistuma

un dahrguma. Lai atzeramees pasaku, kura gailis at-

radis pehrli, skatās us to ar mzinaschanu. Par labības

graudu minsch buhtu mairak preezajees, jo tas ir

ehdams. !

Pehrles dsimtene ir juhras dseļme. Tur mina gul

dsiluma, kur mina ar sahpem dsimusi. Pehrļu smejneeka
darbs ir saistits ar leelam gruhtibam. Bet totees jo
leelaks ir atradēja preeks. Kas eegurvis dahrgo

pehrli, tas to ari paturēs un buhs tas laimigs ihpasch-

neeks. Tas ir pilnigi saprotams. Katrs gudrs tirgo-

nis ta rihkojas. Kas atradis tahdu leelu mehrtibu, tas

gribēs to mantot un paturēt.
Tik gudri ir pasaules behrni farvas leetas. Deema

behrni toar no mineem scho gudribu mahzitees. Kal)bd

zita meeta ewaygelija lesus to ari eeteiz. Ka gudrais

tirgonis meklē bat)rgo pehrli, ta Deema laudim ma=

jadsetu teektees pehz debesu jeb ©eema malstibas. Dee-

toa malstiba ir misudahrgaka pehrle, mina ir Misu ga-

rigo wehrtibu mehrtiba, misaugstaka mehrtiba. Kad

lesus usstahjas ar sludinaschanu, pirmais mina mahrds

bija Deema mal stiba. Kad minsch teiza: „Es

esmu nahzis uguni mest uf semi," tad ta bija Deema

malstibas uguns. Ko agrāk tikai sludināja, to miņfct)

Ķnesa; mina persona Deema malstiba realisejas femes

miršu — Deema matftiba, par kuru apustulis saka: Ta

naw ehdeens un dsehreens, bet meers un preeks smeh-

fajd gara.

Deema matftiba ir tur, kur pats Deems ir mald-

neeks, kur ir spehka Miņa likumi un Miņa gars, un kur

tee noteiz misas dsihmes eekahrtu misas leetas, leelajas

un mafajds.
Deewa malstiba misa pilnibd buhs tikai jaunajā

seme, ka Sw. Raksti saka. ,
Kur un ka tas buhs, tas nam

mums tagad lemts ne skatit,. ne sinat. Zik brihnischkas

krahsas istehlo lahnis sama parat)bifcl)anam grahmata

scho stahmokli. Tur nebuhs mairs ahrejo deemnamu.

Deems mafvjos pee ikmeena miņa mal)jd, mina sirdi.

Taisniba, pateefiba maibts zilmeku starpa. Sudis ļau-

nums un mifs, kas ar to sakara. lahnis tehlo brih-

nischku ainu, gara ffatibams ©eema malstibu jaunajā

feme. To minsch skata geribd un ilgas.

Bet Deema matftiba eesahkas jau fct)eit muhsu

semes miršu, zilmeku starpa. Ta sastopama jau scheit

muhsu dsihmes apftahflos. Kur ļaujam Deemam mal-

dit, tur jau ir ©eema malftiba muhsu starpa, muhsu
midu. Pats lesus teiza: Deema malstiba nenahk ah-

rigi redsama meida. Nemares ari sazit: Redsi sche



mina, waj tur. Deema malstiba ir eeksch jums jeb juhsu

reibu.

Kur wiss noteek pehz Deema vrahta, tur ir jau

Deema malstiba semes miršu. Tur ļaudis dsihmo sa-

tiziba ka meena tehma behrni. Tur isschkir misus jau-

tājumus pehz tehma prabta, tas minu augstākais likums.

Tur Mini nes zits zita nastas, isvildidami Kristus baus-

li bu, ka apustulis saka. Sirds schkihstiba ir minu dmeh-

seles un tikumiba minu nama rota. Ir tahdi ļaudis,

par kureem dseesmineeks saka: kur laudim ehdeens nam

tik gat)rbs, ka Deema mahrds un Deema darbs.

Ir tahdi nami, par furccm dseesma saka: Ak, smeh-

tigs nams, kam tu par preeku topi, Kur mafvjas ļaudis

temis neaismirst. — Kur mihrs un seema.meens ir,

Kungs, tama mihlestiba Meenoti. - - Kur mafiņos uf

rokam ar luhgschanam pee temis agri nes. — Kur tikai

tamu prafriu td kalps ka kalpone grib peepildit v. t. t.

" Waj mar eebomatees ko skaistāku, ka tahdu kristīgu

dsihmi, kas kahrtojas Deema madiba un gara? Luhk,

ta ir td dahrga pehrļe, kuras mums majaga. Ja mums

buhtu mairak no schi gara, mef)s atrastu lseju no misām

gruhtibam. Mehs esam bijuschi leezineeki notikumeem,

kur gribēja dsihmes jautājumus kahrtot pasaules naida,

egoisma, materiālisma gara. Bet)bigee ifnat)fumi ir

misu azu vreekscha. Misi schee jautājumi nokahrtosees

tikai tad, ja Deema un Kristus gars taps par spehku

un sahks matdit. Tam jamalda ir leelajas, ir mafajds,

ir mifumafajds lec tas un apstahftos.

Kaut mums buhtu mairaf tas gudribas, par kuru

stahstits lihdsiba, tad mehs dauds ko pahrdotu, lai ee-

guhtu bafvrgo pehrli. Jo mairaf ļaudis un tautas sa-

pratis tas mehrtibu, jo mairaf tee zentisees pehz schis

dahrgas pehrles, kas ir kristiga zilmeka leelakais dai-

ļums un rota.

.. Tas. Kungs miņai fagija: Marta, Marta, tu ruh

pejees un suhdees par daudsam ļeetam. Bet mcenas

leetas majaga. Harija labāko dalu sew ifraubfijufi,

ia netaps miņai atņemta. A. M.

Baznicas leetas.

(Beigas.)

lesus sazija Pēterim: „Ja es tewi nemasgaschu,

tad tew nebuhs daļas pee manis." Pēteris pretojas

Zesum ais pasemibas. Tagad ļaudis pretojas aif eebo-

mibas un vahrgaļmibas. Mums, sak, tama schkihsti-

schana naw majadsiga, mehs paschi —.

Un tontebr: ko Minsch naw schkihstijis ar samu

garu, tas naw smaidits ar Mina gara eļļu, tam naw

daļas pee Miņa, tas ari nemares spreest par garigdm

ļeetam. om. ©ars dara gaischas azis garigds ļeetas,

Minsch dod ļeezibu tnttbfu garam, ka esam Deema bcbr-

iti, minsch ari aisstahm muhs ar neissakamam nopuh-

tam, kad nesinam, ko mums buhs luhgt.

Sihmigus mahrdus lasām Meza Derība: Deems

darināja zilmeku no semes, Miņfd) eepuhta tam samu

garu, un zilmeks kluma par dsihmu dmehseli.
Ari tagad zilmeks kluhst par dsihmu, garīgu dmeh-

sēļi, kad tas Kungs dod samu garu; zitadi tas palec!

saistits pee femes ar teeffmem tikai pehz semes ļeetam

un nesaprot garīgas ļeetas. Pcbz tal)bam metodēm

noteek Deema Gara eebarbiba, tas ir Miņa noflehpums.

Bet mehs sinam, ©eems neatstcchj samus ļaudis. Deems

negrib, ka femes behrni eetu maldu zelus un aiseetu

boja. Ka Minsch lec! ledum liht par augeem un stah =

deem, lai tos atspirdsinatu, fd Miņfcf) islej samu garu

par zilmekeem, lai Minsch teem dotu dsihmibas spehku.

Bet zilmeki negribēja liktees maditees no Deema

gara, ka sazits jau Megajd ©ertbd. Tamdehl nahza

©eema fobiba par teem. lesus teiza, ka Smehla gara

atraidischana maj nizinaschana ir misfmagafais grehks,
kuru pat Deems nepeedos. Tambet)t apustulis pamahga

samu draudsi: Neapbehdineet Smehto Deema Garu,

ar ko juhs esat apfit)mbgoti us atpeftifct)anas deenu

(Es. 4, 30). Lai fargotees no maldu gareem un minu

mahzibam, pehz kuram baubfeem ausis neesot (2. Sim.

4. p.). Zihna bafct)abo garu starpa nam mitejusees lihds

muhsu laikeem. Marbuht td taisni muhsu laikos ir no-

nahkusi iffct)firofcb;d stadija. Plaschas aprindas ap-

sinati nomehrschas no ©eema gara, un to nizina un

saimo. Tee kalpo ziteem gareem — zilmeku gareem, kas

zenschas sew pakļaut misu pasauli. Marbuht tagad

noteek tas, ko Pefrifajs parebfejis, fagibams: Zelsees

baubf miltus prameeschu, kas daudsus peemils. Bet

kas paftahm lihds galam, tas tiks isglahbts (Mat. 24).

Tagad nemeens nemar palikt garigds leetas pa-

sims, schini zihna noskatitees tik no malas. Katram

jafina, kura puse minsch stahm, kahdam garam minsch

peeder. Muhsu lail<. noftabba tautas krustzelos:

majaga isschkirtees, majaga noteiktibas. 3a tu but)fi

remdens, ne auksts, ne karsts, tad es tewi issplauschu no

samas mutes.

Bet kas pastahm lihds galam, tas tiks isglahbts.

Tagad peeaug Deema lauschu pulzinsch, kas noteikt:

stahm Deema gara, kas dsihmo no Deema gara un kas

ir stipri Deema gara. Tabbi ļaudis ir bijufcl)i mifos

laikos, misadas tautas un mifabos apstahklos. An tee

ir meemehr bijuschi kr. braubfes gaļmenais balsts. Tah-

dus mar atrast misas konfesijas un tizibas schkiras.

Apstahkli nekad nam bijuschi par kamekli Deema gara

darbibai. Deema gars ir bijis spehzigs, kur draudses

laizigee apstahkli bija nelabmehligi. Lai atminamees tik

majafchanas laikus. Turpretim ir bijufct)i gadijumi, kur

mislabmehligakos laizigos apstahklos kr. braubfe bfit)--

moja garigd nababftbd. Marbuht mar aifrahbit us

Kreemiju zara laikos. Kad laiziga mara samu roku at-

rahma, basniza sabruka nespehka. Atlikums, kas tagad

mehl dsihmo, ir Deema gara maditee. Tee ir Kreemi-

jas bafntgas nahkotnes geriba. Schis pulzinsch ir mafs,

bet, marbuht, miņfct) misas tautas ir mafs; bet tas ir

tas, kam Kristus demis apsolījumu: „Nebihstees, tu

mafais pulgiņfd), jo ju'hsu Tehma schehligais pral)ts ir

jums dot malstibu" (Luk. 12). Minsch ir tas sinepju

grrubiņfcb, kas ifaugs par leelu koku.

Kamebel)l mehs par to runājam? Tamdehl, lai

mehs nopeetni ņemtu mehra, zeldami tagad samu krist,

draudsi un basnizu, kas ir miņas gaļmenais fpehfs un

pamats — pats Kristus un mina gars. Jo

zitu pamatu nemeens nemar likt — (1. Kor.

3, 11). Aifraubamees no baubfdm sihkajam leetam, lee-

kas, it ka scho pateesibu aifmirftam. Protams, mums

majadsiga al)rejd eefahrta, daschadas braubfes labeerih-

zibas v. t. t. Par tam mehs ari gahbafim, Bet, to
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daridami, neattahlinasimees no pascha dsihroibas toota.

Zeldami ahrejas seenas, ruhpesimees, lai garigd zeltne

nepaleek bes pamata.

Ar to stahro zeescha sakara jautājums par krist,

draudses un basnizas saturu un formu jeb abreļe weidu.

Tahds jautājums, kas nostahdams pirmā meetd maj sa-

turs waj .forma, kristigo starpa pateesiba naw diskutē-

jams. Sēmes roirsu, protams, nekas newar buht bef

ahreja* forma*. Bet ja mehs neprastu atschkirt meenu

no otra*, meh* neroaretu schini leeta sekmigi darbotees.

Bet tu, Kungs, paschkir muhsu roka darbu pee mums!

Dr. A. Matschulans.

Paleztinas ceļojums.
„3efu, pamabi getd f ch c h t i g ii"

Stud. theol. A. W ecmanis.

Ta man bija jaissauzas, bobofeem us dmehseles dsi-

lumos apflehpfo ilgu peepitbifaju — Smehto [cmi, Pa-

lestinu. Es jutu tad mairaf ka samu meesu un mana

sirds no sama sisiska stahmokla ar ikkatru bribbi atfah--

linajas: es mareschu staigāt lesus pehbdm un samam '
āzim skatischu to semi, kur Minsch mahzijis un darijis

brihnumdarbus, kur norisinajuschees bibeles notikumi,

darbojuschees muhsu sentehmi un prameeschi, un Deems

pahrmehrtis fcho meetu par semi, kur peens un me-

dus tek.

Muhsu zelsch meda no feebofchd 2afmijam pama-

sara us Palestinas mafaru. Dsimtenes ahbeles, kirschi

un zerinkruhmi feebeja balteem un mioleteem seedeem,
kad mehm sehdamees Rigam—Semgales milzeena, lai

dotos mispirms us Marfchamu, no kureenes brauzdm

us Rumāniju, trauzamees gandrihs meselu beenu gar

skaisto Karpatu kalnāju, kura nogahses ptafcbam, lēs-

tam mihnogu plantazijas, un mehrfdm samus skatus un

ilgas armeen tumaf deenmideem. Muhsu milzeens pa

laikam ftihbeja zauri balto afagiju mescheem, un mums

gribot, negribot bija jakluhst sapnotajeem, bet kad nakti

milzeens bahrbebamm pahrskrehja Donamas tiltam, bi-

jām jau klahtu reālai teeschamibai: Rumānija* ostas

pilsehtai Konstanzei un tit)bf ar to Melnai juhrai. Ap

mums pletās dsila tumsa. Meenigi juhras milsenis

„Komciumgfo laistijas spuldschu ugunis, apmirdsedams

draudoschos melnos milnus. An kad kuģis fahfa bfiti

dobjas skanas Puhst, un tehndm aftahtinateem no krasta,

sapratām, ka no schis tumsas bobameem us saules femi,
kur gaisma eespihdes ari muhsu sirdis. Tigibd stipri-
nadamees un pataubameem uf Deema fchehltgo palih-

bfibu un apsardsibu, mehs, nabaga smehrzelneeki, teizam

ardeemas tahtajat dsimtenei. Ap mums pletās mitfigm

uhdens plaschums lihds pascham horizontam, un mehm

marejam reāli peekertees tikai kuģim, bet garigi — Dee--

mam. Kuģis schkehla uhdeni misu nakti lihds nahkoschai

pehzpusdeenai, un beibfot eebrauza pasakaina Bossora.

Mehs atradamees starp Eiropu un Asiju, un muhsu

agim mareja tagad mehrot schos abus kontinentus. Ap-

stahjamees pee Jstanbulas (Konstantinopoles). Sma-

ragda fataim uhdens, slaidas zipreses, mofcheju kupoli un

minaretes, saule mifutojofchee pummehnefchi un fthba
batfee mahfoņi, kas feem pahri klahjas, — muhs no-

meba ka fapņu matftt. „95ofform ir skaistāka meeta pa-

saule," fazija kahds žēlotājs. Mehs tam buhtu teescham

peekrituschi, ja nesinatum, ka ir mehl skaistāka meeta,

kur kahdreis misi aiseesim... Ainas gan apbur, bet

fani* bfili eejustees nemar,. jo tas ir tikai ka faf)ba* slih-

doschas kino lentas un mef)* skatitaji, bet ne lihds-

dsihwotaji, kas peeberam samai dsimtenei. Demamees

atkal tahtai No muhsu redses apmahrkschna issuda

Istanbuļa ar samu skaisto Sofijas katedrāli — isaja

Sofia mofcbeju. Brauzdm zauri. Marmora juhrai, un

nahkoscha rihta muhs apsmeiza jau Egejas silee uhdeni.
Ka Robinsona Kruso mitekli, mums paslihdeja garam

baubfd* klinschainas salas: £efbo, Lemna, (Ehija, Sa-

ma. Tas ka milschu mugura* islihduschas no uh-

dens, un us lvinam atpuhschas mehjos noguruschee ma'b-~

koni. Egejas juhra ir ta weeta, kur apustulis Pamit*

brangi* sawos misijas zelojumos, apmeklēdams baubfa*

salas, dibinādams draudses un rafffibam* tam mehstu-
les. Sche td tad ir muhsu kristigo pirmdraudschu schuh-

puti*. Beidsot eepeldejam muhsu zelojuma zeturta juh-
rd — Midus juhra. Llhdens tik gaischi sils, ka to gruhti

attehlot. Wiss plaschums teefa* ka sils dahrgakmens.

Mibu* jubra* uhdens esot debess spogulis. Sfafotcc*

juhra — reds debesis, bet pehdejas rebf juhru. Ilgi

wehrojam uhdens krahsu spehli ar kuģa sakultam baltam

putam. Brihscham likās, ka uhdens met pret sauli sa-

ma* baltas pehrles, lai fatmertu mirgojofctm* starus,
bet milnu filas rokas tas atkal satmehra un eerahma

tumschaja dselme bcf saules mirbfuma, jo tumsa nihst

meenmehr gaismu. Klaufijamee* atkal jubra* uhdens

tschalas. Schis skanas periodiski atkahrtojas smagos

gruhdeenos, ka liktos fahb* ko smagu meitu, atkal af=

puhstos, meitu tahlak, un ta bef gala. Tad atkal likās,

ka katrs milnis ko stahstitu, un misu scho skanu kopojums
kluma mums, projām slihdoscheem, nesaprotams. 9)iab-

zees, zilmek, milnu malodu! Līs kuģa atradās tikai ebreji

un met)*, dimi, bijām meenigee kristeeschi. Brauzot

eelaufijo* ebreju schargona un lasiju minu amise par

schausmigeem notikumeem Palestina. Mihlais Debesu

Tehms, stahmi mums ftabt! Karsta luhgschana noslihgu

kajite pee gultas . . Kungs, ļauj mubfu grch.zigdm kāli-

jam nofabpf us Smehto semi!

Aust neparasti gaischs rihts. Ka* fa tabba feme

un nami? Baifa. Ka* tee tahbi kalni, kas pazēla*

pret saulaino debess filgmi?. Karmelis.

Karmela kalna.

Sffabpjam Saifas osta, un zauri bruņotai angļu

apfarbftbai bobamee* uf autobusa peestahtni, no furee--

ne* muhsu zelsch meb us Lmr-Karmel (Karmeļa kalnu).

Te sastopamees ar pirmo fameeļu karaman i, kas ais-

fcr)ul)poja* garam muhsu modernajam zeļam. Srauza--

mcc* zauri Saifas pilsehtai, kur tik baubf ard)iteftura*

brihnumu — nami, kas zelti no baltajeem Palestinas
kalnu fatfafmeņeem. Mehs nemaram mehi schini mo-

derna pilsehta eejustees lolota feme, kur muhfu ilga*

misu zeļu ir mehrsuschas. Betonetais zelsch mcd lihtschu

lotschu kalna. Te, luhk, paftihb pirmee eļļa* koki, pi-

nija* un ziprefe*, un kalns bril)f kluhst rebfam* mescho-

niga skaistuma. Ja, te fahfa* jau ihsta Palestina. An

kad esam jau pazehtufehee* kalna un iffahpjam ahrd,

pirmo reisi ifjuhfam fd)i* feme* smehtumu. Ejam pa

zeļu gar jat)ņmaife* fofeem, kas pilni fatajeem augleem,

259



un pinijam, kuras ka pirmee muhs apsmeiz mezee draugi,

smirbuli. Met)* esam pahrsteigti un preezajamees, ka

schee pelekee putniņi muhs saista ar dsimteni, jo sche ir

fmefcfm stahdu un dsihmneeku malsts. Muhsu nahko-

schais brihnums: leelee kaktusi zilmeka auguma, kas plati

eepletuschi samas robota* ķetnas, un saule, kas fpihb

teeschi mirs galma*. Zuhtam pirmo karstumu, bet

schim gaisa ir tik patinami un mehs nemās nejūtam,
ka elpojam. Apmetamee* mahzu ewaygeliska Karmela

misijas nama. Schodeen ir pirmee Mafara* smehtki,

un pehz launaga sche noteek sroehtku deemkalpojums.

Kahb* mahzu misionārs sprediķo, harmonijas pa--

madiba dseedam dseesmu par misu tautu kopējo zeļu pee

muhsu Pestitaja lesus Kristus. Teescham dsili smeht-

bijiga sajuhta muhs pahrnem, dsirdot schos mahrdus

tam seme, kut muhsu Pestitajs darbojees. Tas ir mahr--
dos neissakamas juhtas, kas muh* tik tumu ar Miņu

meeno. To mar isjust tikai tas, ka* pirmo reisi atrodas

Palestina. Slamets lai Deems, kas mums scho zeļu

paschkihris! Asejam us misijas nama balkona, no kura

pamēra* brihnischkigs skats us &atfa* pilsehtu, Midus-

juhru un Karmeta grehba* turpinājumu. Pa labi ple-

fcha* ftamena lesreelas eeleja, kura norisinajuschas

eemehrojamakas zihņa*, kas minētas Mezaja ©eribd.

Zauri pluhst tai Kisones upe, pee kuras prameetis Elija

lizi* nonahmet 93aata prameeschus, bet aif juhras lih--

tfcha pahri pazēla* pelekee Galilejas un £ibanona kalni

ar bifcheno Hermonu. Schis skats ir neaismirstams.

£aifa* modernee nami un eelas, pa kuram btahfcha*

lepni limusini un autobusi no meena*, un mezee, maje-

statiskee kalni no otra* puses rada leelu kontrastu. Tahda

fche baubfd* meetas ifffata* omehtd seme, kura Kristus

laika bija nababfiga un meenkahrscha. Palestinu ir

pahtmehtti* ebreju bagatneeku kapitāls, tadehl matam

teikt, ka omehfd seme tagad peebet eezelotajeem — ba=

gatneekeem, un tikai pa daļai meetejeem nabagajeem

arabeem, bet meenkahrscham zitas semes ftiftigam atleek

pat to tikai sapņot un mina atvasē, lasot fmel)to*

rakstus. Kur palikusi meenkahrscha austrumneeziska
daba un nababfigee Galilejas smejneeki? — famd* sirdis

jauta žēlotāji Tomehr Kristus laiku* jo semischki lee-

zina akmeņaina feme, kalni un flota: eļļa* koki,

ziprefe*, pinija*, mihges, oranschu, zitronu un ziti schis

feme* koki. Kad es paskatos us modernajeem nameem,

juhtu, ka atrodos kur Eiropa, bet paņemot roka eļļa*
koka lapiņu un tebfot senlaizigos, mihto* lopiņus —

ehselischus un kameelus, juhtu Kristu. Patihkami jul)=

tamee* misijas nama, kur preeksch un pehz ehfchana*
laika pee galda, bef luhgfchanam, lasām pantiņu* no

bibeles un bfeebam dseesmas mahzu un angļu maloda.

Sd ka meļ)* esam meenigee latmeeschi, tad no fama*

mihļd* zeļa beebtene* — bibeles lasām latmeeschu ma-

lobd, kas fche atskanēja pirmo reisi. Mums jastahsta

par muhsu dsimteni, kuru baubfi nepasihst, un par

muhsu bafniza* un tiziba* ffahmokli.

Katmela zentrala otganifazija atrodas Mahzijd,
no kureenes fche eerodas misionāri. Misijas ifzelfcho--

nas saistita ar Mirtembergas semināru, ta saukto tem-

pleeschu (Tempelsreunde) eezeloschanu Saisa 1868. g.,

nodibinot fche pirmo mahzu koloniju. Tagad fchahba* ko-

lonija* atrodas: Kaisa, lerusaleme, Zasa, Sarona, Mii--

helma, Maldheima un Galilejas Betleme. Bct)ai misija:

peeder skaists nams pascha Karmela zentra, kur tagad at-

robamee*, un no kureenes iseet misionāri pa misu Pale-

stinu, mtftonejof starp ebrejeem un arabeem, semischki

beduineem, kas dsihmo teltis mego nomadu dsihmi ka

senee israeli. Wahzu misionareem parasti eet lihdsi

fat)b* fristig* arābs, kas war ar arabeem sarunatees un

nomehrst nemehlamus starpgabtjumu*, jo zitadi pee mi-

neem bilstami eerastee*, semischki mehl schini laika, kad

arābi rihfo asiņainas sadursmes un misa Pafestind

sprahgst teroristu mestas bumba*. Misijas nama apaksch-

stat)md eerihkots arābu luhgschanas nams, bet faf)bd

zita ehka ebreju saeeschanas telpas. Kat)b* ebreju mi-

sionārs ufbahmina man peeminai no Smehtas feme*
bibeti (abas Deribas) ebreju malobd. Leja, Kaifa*

pilsehta, misijai ir sama skola arābu behrneem, kuri tur,

skaita ap 200, mafvga* fristigd gara lihdsigi ka Sihrijas

bahriņu nama, par kuru stahstischu mehlak. Schis mi-

sijas un skolas loti leels nopelns, ka Palestind ir baubf

kristigo arābu. Kahbu deenu apmeklējam arābu luhg-

schanas stundu, ko maba minu tauteetis — misionārs.

Kahba mahzu mahsa sprediķo un arab*--mifionar* scho

smehtrunu tulko. Sit usmanigi apfahrtfehbofchee arābi

ustmer katru isrunatu mahrdu, nebijām nekur zitur re-

dsejuschi. Mini, ka mehds teikt, dsihmo runātajam lihds
un isjuht katru Kristus mahrdu maj kustibu, ko attehlo

runātājs. Atfihsto*, ka brihscham man kluhst kauns, do-

mājot, ka es sama tiziba misu ta tik spilgti neustmeru
un marbuht us mani, nabaga zilmeku, ari atteezas Ge-

nezeretes esera Kristus teiktee mat)rbi us mahzekleem:

juhs, mastizigee ... Pehz sprediķa arābi skaita ifjusta*

luhgschanas, dsili meenkahrschos mabmbo*, katrs at-

femifchfi. 93eifbof maru teikt, ja ari meena, otra Pale-

stina* meeta mani mihlusi, tad tomehr neesmu neka fau--

beji*, bet baubf eegumis: samu bfiļo tizibu mehl wai-

rak stiprināji*. Ak, Kungs, neleeds man, lai mana*

kahjas mar staigāt Sama* pel)bd*, ne tikai sche, bet ari

dsimtene, jo ari fa ir fmehfa feme, kur Tu esi muhsu
midu ikdeenas.

wehl.>

Grēks un pestīšana.
Šāda temata un skaistās Latgales aicināti ap 30

studentu, pārtraukdami savas vasaras brīvdienas, bija

pulcējušies Krāslavā, lai 4 dienas (no 16.—20. jūlijam)

pavadītu L. Ū. kristīgās studentu biedrības gadskār-

tējā vasaras konferencē.

Šo konferenču- mērķis ir ne tikai tuvināt studen-

tus, kopēji pavadot dažas dienas mūsu dzimtenes

skaistākos novados, bet arī dot tiem izdevību kopēji

pieskarties kādam kristietības jautājumam un to risi-

not, iegūt ticības spēku, reliģisko atzinu skaidrību un

padziļinājumu.

Šīs konferences galvenam tematam bija pakļauti

trīs referāti, kurus īsā atreferējumā gribu še sniegt:

1) Die v a īstenības atklāsme dabā

un cilvēka dzīve.

Šo referātu, kuru jo vērtīgu darīja katras tanī

izteiktas domas pamatojums sv. rakstu vietās, nola-

sīja krist. stud. biedrībā vēl nebijis viesis, — Sesavas

draudzes mācītājs Rubenis.

— Domas, zināšanas, spriedumi par Dievu vēl
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nekā nedod mūsu personīgai reliģiskai dzīvei. Ir jā-

piedzīvo Dieva atklāsme. Visa sākumā stāv Radī- *

tājs un Viņš runā uz mums no visas radības. Ja mēs

nespējam Viņu tur saredzēt, tad mēs neesam mācī-

jušies Viņu atzīt pēc Viņa paša darbiem. Dzīvajā

radībā runā pats radības Kungs. Savā radībā Dievs

atklājas a) kā dzīvības devējs, — ps. 19, 2. Ps. 33, 6.

Ps. 119, 73. un b) kā dzīvības uzturētājs, — Ps. 145,

15, 16. Ps. 104, 27—30 Ps. 103, 5. Ps. 127, I—2.

ps. 66, 9.

Daudz pilnīgāka ir Dieva atklāsme cilvēka dzīve.

Kur Dievs atklājas cilvēkam, tur vienmēr nostājas

pretstatā svētais Dievs un grēcīgais cilvēks. Piem.

pravieša aicinājumā Jez. 6, I—B,1—8, vai arī Dieva at-

klāsme Ijabam, kad tas beidzot saka: «Ausīm es no

Tevis biju dzirdējis, bet nu mana acs Tevi redzēju-

si». Ij. 42, 5, un šī personīgā Dieva atklāsme salauž

Ijaba pretestību.

Vispiivīgāki Dievs atklājies savā Dēlā, Jēzū Kri-

stū. Viņā bija Dieva pilnība. Cilvēki, kas ir sasta-

pušies ar dzīvo Kristu, tie ir piedzīvojuši arī Dieva

atklāsmi, tie zina, kas ir grēks un kas ir viņu Pestī-

tājs. par sastapšanos ar dzīvo Kristu liecina trīs no-

tikumi, kurus atstāsta Dk. —a) par Sīmani, Pēteri,
kad tas vilcis bagāto lomu I—ll.1—11. p. b) par spitālīgā
dziedināšanu 12—15. p. un c) par muitinieka Devija

aicināšanu 2728. p. Tāpat Pāvila atgriešanās, kad

tas nejautā vairs ko es gribu, bet: «Kungs, ko Tu

gribi, lai es daru», Ap. d. 9, 6. Dievs atklājas arī kri-

stīgā draudze un beidzot ikviena personīgā dzīve,

Tad, kad varam teikt, kas bijis ir pagājis, kad varam

liecināt kā Ijabs: ausīm es no Tevis biju dzirdējis,

bet nu mana acs Tevi redzējusi. Tad redzam, ka

esam grēcinieki, pīšļi un putekļi svētā Dieva priekšā,

bet tad redzam arī glābēju, savu Pestītāju.

2)Qrēks.

Par šo tematu, reti dziļi tvertu referātu konfe-

rencei sniedza biedrības vecbiedrs, Tirzas draudzes

mācītājs Beckers.

— Dietājot vārdu grēks, ar to netikai aprakstām

kādu notikumu, bet par to nododam nosodošu sprie-

dumu. Ar to jēdziens «grēks» atšķiras no jēdziena

par nelaimi un maldiem, par maz ir sacīts, ja par

grēcīgu rīcību nosaucam tādu, kas ir neizdevīga, kai-

tīga. Mūsu rīcība pārvēršas grēkā ne tādēļ, ka tā

neizdevīga, bet tādēļ, ka tā ļauna mūsu Radītāja un

dzīvības devēja acīs. Tāpēc, ka par maz mēs runā-

jam! par Dievu kā radītāju un dzīvības devēju, mums

zudusi grēka apzina, (treka izjuta vienmēr saistīta ar

dievbijību, Ps. 51, 6. Dievbijīgs cilvēks vienmēr un

visur sastopas ar Dievu, pie tam viņš var vai nu go-

dināt Dievu, vai grēkot pret Dievu.

Grēks ir novēršanās no Dieva. Cilvēks kļūst

bezdievis. Grēks radies tādēļ, ka cilvēks apzinīgi

palaidis vaļā Radītāja roku. Cilvēka velēšanās, būt

kā Dievam., ir ļāvusi krist tam grēkā. Cilvēks ne-

gribēja atrast Dievu, bet būt kā Dievs.

Vai ar to cilvēks jau visu zaudējis? Ne. Viņš

nav zaudējis tieksmi pēc dzīves kalngaliem, viņš var

būt tikumisks un labs, viņš vairas kauna un tiecas pēc

goda, pēc sava goda. Bet uzticēdamies tikai sev, cii-

vēks nespēj atrast tam visam, piepildījumu. Tādu cil-

vēku dzīve ir svārstīšanās starp labo un ļauno. Viņu

sirds alkst miera, mīlestības, atzinības, bet negūst to

tāpēc, ka tā šķirta no Dieva. Vilšanās, neapmieri-

nātība un tukšums ir bezdievīgā cilvēka dzīves gu-

vums. Cilvēks, kas atkritis no Dieva, posta savu

dzīvi. — ledzimtais grēks nav tikai nespēja darīt la-

bu, bet tas ir tieksme darīt ļaunu. Ļaunā griba nav

tikai labās gribas trūkums. Tai bieži heroiska ener-

ģija. ledzimto grēku nerada dievišķā trūkums, bet

pretdievišķais. Ļauno tieksmi mūsos dzemdē kāda

ļauna vara, kas saceļas pret Dievu un grib stāties

Dieva vietā.

Nozīme arī cilvēka darbiem;. Tie var, vai

nu sekmēt, vai ārdīt Dieva darbus. Darbi ietekmē

mūsu attiecības ar Dievu. Izdarītais grēks ne tikai

vājina mūsu tikumiskos spēkus, bet arī aptumšo ti-

cības skatu.

3) Kristus krusts. Šis temats, konferen-

ces vadītāja, Grobiņas draudzes mācītāja Valtera re-

ferējumā deva vienotu noslēgumu un atrisinājumu

abiem iepriekšējiem.

— Kamdēļ dzīve ir ļauna? Saka, — vainīgi ap-

stākļi. Bet tad dzīvi būtu viegli labot. Vajadzētu

labot tikai apstākļus. Daudz nopienāka ir atbilde, ka

ļaunums nāk no paša cilvēka dziļākās būtības. Cil-

vēks iejaukts ļaunuma straumē un nevar.no tās izkļūt.

Bet mēs to gribam. Mēs gribaml atpakaļ pie Dieva.

.Cilvēki ir izmēģinājuši daudz ceļu, lai atjaunotu vie-

nību ar Dievu, kuru grēks pārrāvis. Bet mēs esam

līdzīgi kalnračiem, kuriem izeja iz kalna dziļumiem

un pazemes tumsas aizgruvusi. Paši tie nespēj šo

ceļu atrakt. Vienīgais, ko tie spēj, ir sist pret šīm

pazemes sienām, cerībā, ka varbūt kāds ārpusē sa-

dzirdes un steigsies palīgā. Tādi mēs esam visi,

caur grēku nāvei nolemti. Tikai Dievs var atjaunot

to vienību, kuru grēks pārrālvis. Un Dievs to ir da-

rijis. Dievs Jēzū Kristu ir nokāpis no debesīm, lai

dotu salīdzināšanu. Bez kādiem priekšnoteikumiem

Jēzus pieņem grēciniekus. Grēkus var piedot tikai

Dievs, vai zaimotājs. Jēzus piedod grēkus, tāpēc ka

Dievs viņu nolicis par Pestītāju, Ar apžēlotiem cil-

vēkiem Dievs grib atkal uzcelt savu valstību.

Pie krusta Jēzus sludina šo Dieva žēlastību»

Krusts ir viņa darba vainagojums un piepildījums.

.Neviens iztulkojums nevar pateikt, kas notika pie

krusta. Tikai izmanīt varam, kas izteicas vārdos:

mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi at-

stājis?

Kad mēs esam reiz bauslību pārkāpuši, mēs va-

ram visu darīt un tomēr nevaram šo grēku nomazgāt.

Kā neizdzēšama uguns, grēka kauns deg cilvēka dvē-

selē. Un kad ar tādu nemierīgu sirdi nostājamies

krusta priekšā un raugāmies uz Viņu, tad šī uguns

aprimst. To nevar izskaidrot, to var tikai pats pie-

dzīvot, stāvot Kristus krusta priekšā,

Mums nav nekā, ko nest kā savu nopelnu Die-

vam. Bet kad mūžībā Dieva priekšā stāvēsim, tad

teiksim — Kristus krusts ir mūsu vienīgā cerība.

261



Peenahkuma swehtums.

Bija nakts. Klusu fehbeja Dr. iMlmar* pee sa-

ma s meenigas meitas slimibas gultas. Slimneeze el-

poja gruhti, un ka al)rft* minsch sinaja, ka drihs par mi-

nas luhpam nahks pehdejais elpas milzeens. Te pehk-

schni pee durmim mānija. Ahrsts dsirdeja, ka mina

saimneezibas maditaja ar kahdu sarunājas. Drihs ta

eenahza un teiza: ,Kahb* strahdneeks luhdsa juhs stei-

dsoschi eet pee mina gruhti slimas seemas. Es minam

teizu, lai wiysch eet pee sita ahrsta, jo juhs paschi seh-
bat pee mirēja gultas." Atkal bija klusums. Sehmam

lehnam ritēja asaras pahr maigeem. Te smans skanēja

mehlreis. „Tas mihrs ir atkal klaht," teiza saimneezi-
ba* mabitaja, „winsch nemarot zita ahrsta dabūt. Miņa

feema esot peezu behrnu mal)te, un ja miņai nenahkot

palihdsiba, tad tai jamirstot." Tehms noleezas pahr

samu behrnu un mitrināja*. Te pehkschni slimneeze af--

mehra azis un tschuksteja: „Tehws, fahbat slimneezei tu

esi majabfig*. Luhdsu, ej tuhlit! Mehs esam jau isru-

najuschees." Tad tehms noskuhpstija samu behrnu un

ifgal)ja tumschaja nakti, lai palihdsetu nabaga feemai.
Kad ahrsts pahrnahza, mina meita jau bija nomirusi.

Pehz tschetram nedēlam ari minu paschu guldija kapa.

Gahjeens nakti, kad mira meita, bija minam biji* lik-

tenigs. — Kad behru deena pamaditaji bija kapus jau

atstahjuschi, nahza fahba nababfiga, bahla seemeete ar

sihdainiti uf rokas. Miņai sekoja peezi behrni, bērniņi

lihds dimi gadi mēzuma. Behrni nesa katrs masu lauku

putu puschkiti, kurus mini nolika uf fmaigd* kapa to-

piņas. — „luhs laikam pasinat ahrstu?" jautajā kapu

sargs. Bahla feema uf minu paskatijas, un minas feja

atspoguļojas pateizigas sirds atspihdums, kad ta atbil-

beja: „Maj es minu pasihstu? Minsch fcheem fefcheem

behrneem Pirms tschetram nedēlam mahti ifglabba."

Mahzitajs Bodelschmings reis teizis: „Kad ļaudis

lesu bibete neatrod, tad ta ir mi nu maina, bet

ja tee to tamd dsihme neatrod, tad ta ir tama

mai N a." N. N.

Wehl par mehlnesibu.
„Par ikkatru tvelrigu wahrdu, ko

zilweki runas, teem buhs jāatbild soda
deen6." Mat. 12, 36.

Kad runa par mehlnesibu, tad parasti peedoma pee.

seemeetem un mehds teikt: Klusuzeeschana esot skaista

seeweeschu rota, bet reta seeweete to maitājot Waj at-

kal: Seemeete tikai to nestahstot tat)la! ziteem, ko nesinot.
Bet ne meenmehr tas ta. Daschi mihreeschi, kas filmē-

ja* us mehlnesibu, pahrspehj pat seemeeti. Schehl, ka us

nemajadsigeem, le.ekeem mahrdeem nemar uslikt nodokļus,

tad walstij buhtu baubf manta*; un ja par meleem wehl
ņemtu dubultu maksu, tad misus walsts parahdus Ma-

retu ihsa laika nolihdsinat. Ko ļaudis teiz, un ko dsird

runājam, tas ir ja ne wiss, tad pa pusei samelots. Katrs

notikums, to tahlak stahstot, aug ka lamine meldamas.

PJahpaschanu prot jau no dabas, bet klusuzeeschanu ar

puhlem jāmana*. Klusuzeeschana ir reti nahkusi par

ļaunu, bet plahpaschana ir aismeen Jauna. Bet ja nu

mums tomehr jaruna, tad masakais nerunāsim laudim

ļaunu ais muguras. Ko suni rej, tee misi mehl naw

sagli, bet ar teem tomehr mehds apeetees ka ar sagleem;

jo pasaule pa leelakai bālai tiļ, ka tur kur duhmi, tur

esot ari uguns. Katra sina ir labāki masak runāt, neka

par dauds. Ja zilweka grehkus Maretu schkirot, tad dro-

schi ween puse no wiseem bubtu mehles grehki. Plab

pigi ļaudis ir zilmezes rihkste. Mini pahrspihle, sa-

grofa, paleelina, isposta draudsibas saites. Kaut mums

buhtu mairak tahdu lauschu, kas fauni mehli tura bfel-

schos. Eseet schigli darba, bet gausi aprunaschana, an

pat misām leetam luhdseet Deemu, lai Minsch pasarga

juhsu luhpas.

Kristigam zilmekam jaeemehro Emes. 4, 29 un 5, 4

teiktais: „Nekahdai neleetigai malodai nebūt)* iseet no

juhsu mutes; bet tahdai, kas ir laba un deriga preeksch

ustaisischanas, lai dod smehtibu teem, kas to dsird.

Ari beskaunigai buhschanai un gekigai tehrseschanai

maj smeekleem, kas neklahjas, bet jo mairak pateikscha-

nai." Pehc Sperdzchena.

Ziņas no garīgas un laicīgas dzīves

Archibiskaps Dr. T. Grunbergs

isgahjuscho swehtdeen peedalijas behrnu swehtkos Wents

pili, ko bija sarihkojusi Jaunibas draugu beedriba.

Swehtku dalibneeku bija ap 3500 un 4000 peeauguscho.

Archibiskaps, buhdams leels behrnu draugs, teiza teem

skaistus, pamahzoschus roahrdus.

Schodeen archibiskapa tehws ir Krustpils draudse.

Krustpili noteek Zehsu vrahw. eez. mahzitaju konserenZe

un reise prahwesta K. Awota godinaschana miņa 30

gadu prahwesta darbības atzeres deena. Pehzpusdeena

archibiskaps buhs Zaunjelgawas draudse.

No Wezteenas draudzes.

Catmija* augstāka kalna Gaisina pakahje atrodas

Mesteenas draudse. Schis apgabals peeskaitams pee

skaistakeem muhsu dsimtenes nowadeem. Krahschnam

salam rotāta Kahlesera krasta, eeslehgta no mareneem,

mezeem toteem, pazēla* Mesteenas basniza, kura jau ir

zeturta pet)z skaita schai meeta.

Kad un no ka buhmeta pirmā basniza, par to šinas

sneeds misitazijas komisijai 22. oktobri 1679. g. draudses

pehrminderis, sirmais Engelatu Ansis, sazidams: „Kad

es wehl biju mass sehns, polu laika, basniza usbuhmeta

no toreiseja Mesteenas muischas ihpaschneeka Tisen-

hausena, un kad miņa bija sakritusi, tad atkal atjaunota

no smeedru . laiku generalsuperintendenta Ģermāņa

oamfona." !

Par otro basnizu wehsta mahzitajs Drothemius

1703. g., rakstidams: „Deewnams ir jauns un labi buh-

met*, bet bes kanzeles un altargalba. Smans un sud-

raba biķeris ir nogahdati pilsehta, usglabaschanai (tu-

mojd* Geemelu kara breesmas). Sakristeja ir gan ar

seenam un sem jumta, bet tahlak isbuhmeta mehl naw."

Treschajai, muhra basnizai, pamatakmens likts 28.

maija 1767. g., un 1774. g. masara mina eesmehtita no

Ehrglu mat)zitaja Mihka. Scho deemnamu 1776. g. ga--

ligi noposta ugunsgrehks.

Bet mesteeneeschi nekamejoschi fel)rd* pee darba.

3l)fd laika ufzelta tagadēja, zeturta muhra bafniza, ga=

ligi pabeigta un eesmehtita 1776. g. Tagad miņa ņemta
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peemineklu waldes aissardsiba, saiva baroka stila portāla

un altāra dehl.

Pehdejais leelakais remonts tizis isdarits 1883. g.,

kad usstahditas ari labas ehrgeles. Neleeli atjauno-

schanas darbi isdariti ari 1926. g. Pehdejos gados

beemnama koka tornis bija palizis nedroschs, tāpat ari

eekscheene un ahreene prasija remontu, un sakara ar to,

draudses padome, ar nenogurstoscho draudses preeffcb-
neeku Otto Jlsteru preekschgala, kehras pee atjaunoscha-
nas darba. Mispirms, jau toajabfeja sagahdat nepee-

zeeschamos naudas lihdseklus. Maija mehnesi tika sa-

rihkots basars ar teātra ifrahbi, kas berna atlikumu

£* 534.— Peemineklu tvalde remontam peeschkihra
ari £* 750.— Lihdseklus labpraht berna wisi draudses

lozekli, katrs pehz amatu spehjam, gan nauda, gan ari

koka un zitus materiālus. Tāpat meetejd* beebriba*

atwehleja zeblatu mehrkim atteeztgtt naudas pabalstu.

Tagad tornis atjaunot*, eekscheene remontēta un pati

bafniza nokrahsota gaischa krehjuma krahsa. Remonts

ismaksajis ap £* 2000.

Lihds ar basnizu tika labota un pahrkrahsota ari

mezd, no Daugama* rabfe* zelta kaplitscha, pee 1780. g.

eeswehtiteem kapeem.

9. augusta draudse pulzesees atjaunota un uspostu
deewnama. Sroinigo deewkalpojumu noturēs armija*

mabzitaj* Apkalns un weetejais draudses mahzitajs

Sautinsch. Musikas preekschnesumus us ehrgelem is-

pildis brihwmahkslineeks Turss.

Un tagad, raugotee* uf koku saluma eeslehgto beem-

namu, teiksim: „Zehli, ka dsimtenes deemnami, lai ir

muhsu domas un darbi." J. J.

Pawilosta.

Nupat ugunsgrēkam par upuri kritis skaistais

Brahlu draudses luhgschanas nams Pamilostd. Tas

stahmeja augsta kalna, un jau no tahleenes pirmais bija

redsams meestam tumojotees. Ari gariga sina tas Mai-

rakus gadus mirdsejis ka labpa kalna gala. Semischki

atmiņa mina zelschana. Draudsei nebija naudas, i"o

maksāt amatneekeem un strahdneekeem, tapebz meselam
nedēlam tee strabbaja par brihmu pee buhmes. Tāpat

nebija naudas truhzigeem draudses lozekleem, ko samak-

sāt par dimos bureneekos atmesto keegelu nomeschanu

jaunceltnes meeta. Tad notika brihnums, kahdu dees'

maj kad mairs dabūsim rebfet: kamehr mihri vata prah-

md* ehkas pamatus, miņu feema* un behrni sahka nest

keegelus no kugeem. Tee rindām nahza pai)ri faf)pai

un rat)pds ar smago nastu stai)md kalna. Nemeens

nepraftja un nedomāja par atlihdfibu. Td trubzigee

Pamilostas eedsihmotaji uszehla bes fat)ba pabalsta no

al)reene* cm skaistu deemnamu; ari ta eekscheene bija

skaisti eekahrtota. Ja kahds jautajā: „M juhs, naba-

dsigi smejneeki, marejat tat)bu leelu barbu meikt?". Tad

atbilde parasti bija: „Ne met)* to meizam, bet muhsu

tiziba."

Kara laika Pamilostas Brahlu braubfe stipri fa-

masinajusees. Samasinaschanas turpinajusees ari pef>z

kara, fd ka tagad palikusi tikai neeziga saujiņa no biju-

schas braubfes, tas mairs ar fameem spehkeem nodegu-

scho ehku nemar atjaunot. Daschi ari doma, ka neesot

mehrts to ari darit, jo nesen turpat lihdsas uszelts lu-

terāņu luhgschanas nams, un td ka abas braubfe* ir

mehlams tuminat, tad mareschot istikt ar kopēju lutera-

nu deemnamu.
Ks.

Iwande.

Imandes em.-lur. draudse senāk bijusi Kuldigas

braubfe* filiāle. 1626. g. eegumusi patstahmigu mahzi-

tūļu. Mezakais ftnamat* basnizas dokuments no 1676.

gada, kura eet runa par kandidāta ©. Kramera mokaziju

par Edses (3manbe*) draudses mahzitaju. Minētam

mahzitajam patrons D. v. Tiesenhausens — Imandes

muischas ihpaschneeks eerahdijis meenigi dsihmokli un

demis usturu. Mahzitaja muischa no ta pascha patrona

dibināta 1684. gada. 6. oktobri 1679. g. sahkta zelt

jauna bafniga,, kura atrabufee* netahlu no Balgalu

kapsehtas. Tagadējo muhra basnizu zehlis 1815.—1816.

gados Imandes ihpaschneeks Alrichs son Schlipen-

bachs, un eesmehtita 12. nomembrt 1816. g.

Mums finamo mahzitaju rinda sahkas ar 1626. g..

kad par mabgitaju bijis Georgs Dannenselds. Tam

seko 17 mahzitaji. Pehbejai* no teem Kari Georg

Milpert. 10. marta 1935. g. eemehlets Ēdoles draudses

mabg. Alberts Osolinsch ari par Imandes br. mat)gita--

ju. 19. jūlija archibiskapa eemests amata. Samu ko--

mitēja dibināta 15. fept. 1935. g. 1936. g. tika mahkti

feebojumt ar listēm basnizas smana eegahbei. Smanu

pagatamoja F. M. Seepaja* drahschu fabrika, un tas

maksāja £* 600. Smanu eesmehtija meetejas braubfe*

mahzitajs 21. jūnija. Smand eegrameti les. gr. 40. nod.

9. p. afrobofchee mahrdi. Tekoscha gada basnizai us-
likts jauns ginfota skahrda jumts un ismesti sihki eeksch-

puses remonti. Draubfe* padomes lozekli, damu komi-

teja barijufi ko marejusi, lai samu deemnamu glal)btu
no laika foba. ©raubfe* lozekli atlizinajuschi laiku un

bef atlihbfiba* meikuschi eefpehjamo* darbus. Strah-

bafim ari turpmāk tahda pafcf)d gara un tempa, tad

muhsu deemnams teefct)dm buhs dailsch, mihlsch un pa-

tiktam*. Strahdasim zik maresim, ©eem* darbam smeh-

tibu dos. A. Ozoliņsch.

Bīskaps V. E. Rundgrens

13. jūlijā ar plaušu karsoni 67 gadu vecuma mi-

ris Vizbijas bīskaps Viktors Emanuēls Rundgreus.

Nelaiķis dzimis Karlskrouā, bijis mācītājs Ekebijā,

Nialme. Oestrā Zullempā, Gēteborgā un kopš 1918. g.

Vizbijas bīskaps.

Īsas ziņas.

Austrijā ir 316.000 protestantu (no 7 mdl), iedzī-

votājiem), kas organizēti 125 draudzēs, no kurām da-

žām ir vairākas filiāles — «sprediķu stacijas». 1935.

gadā no katoļiem evaņģēliskajā baznīcā pārgājušas

7629 personas.

I'ogo, bij. vācu kolonija Āfrika, 1884. g. bija 500

kristītu, bet šogad — apm, 50.000.

Normegija pag. gada misijai seedots 3.200.000

kronas, kas ir par apm. 250.000 kr. mairak, neka eepreek-

scheja gada.

Padomju Kreennjd Mudināts konkurss labākai

pretreligijas dsejai; balinām paredseti 25.000 rbl.
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Baznīcas Virsvaldesrīkojumiunziņojumi

Rīkojums Nr. 2121.

Ir konstatēts, ka daudz gadījumos garīdznieku
noslēgtas laulības ierakstītas vinu reģistros nevis ar

laulības noslēgšanas datumu, bet gan pirms noslēg-
šanas. Tas izskaidrojams ar to, ka garīdznieki ve<T

kopēju reģistri uzsauktiem un. laulātiem,.

_

Sakarā'ar Garīgo lietu pārvaldes rīkojumu šinī

lietā uzdodu mācītājiem, piemērojoties instrukcijai
dzimtsarakstu nodaļām, par laulības izsludināšanu un

reģistrāciju 4. un 5. p. p. (1921. g. Vaid. Vēstneša

Nr. 292), ievest laulību izsludināšanai

atsevišķu akti.

Daži garīdznieki ir izdarījuši laulības bez ie-

priekšējas izsludināšanas tādos gadījumos, kādi nav

paredzēti Laulības likuma 26. pantā. Minētais pants
nosaka, ka laulāšanu var izdarīt bez

iepriekšējas izsludināšanas tikai 2

gadījumos: ja līgavainis dodas kara gaitās pret
ienaidniekiem, vai arī ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību

apdraud slimība. Uzdodu mācītājiem stingri turēties

pie augšminētiem nosacījumiem.

Latvijas ev. lut. baznīcas

archibīskaps: T. Grīnbergs.

Paziņojums Nr. 2032.

(Turpinājums.)

_

Baznīcas virsvalde saņēmusi ziedojumos no sekošām drau-

dzem :

Pļaviņu Ls 9— armis. ; Zlsk a s Ls 5,57 armis.; Du-

bultu L s 13,7 Sarmis.; Kokneses- Krapes 1.8 9,— ar-

mis., 1.8 16, - pal. ik.; Kokneses -Krapes Ls 4,— armis.,
Ls 6,— Ml. k.; Lugažu Ls 6,36 armis., Sunākstes
Ls 9,— armis.; Jelgavas lauku 8 v. Annas l-

s 32,
armis..- Tukumu 1u v. Ls 38,— armis.; Raunas
Ls 12.54 urmis.; Sakas lejas Ls 19,50 armis., Ls 7,67
Ml. k.; Demsne 8 Ls 1M pal. k. ; Grīvas Ls 6,32 ar-

mis., Ls 3,— Ml. _k.; Valtaiķu ks 12.14 ārmis.; Rud-
bāržu Ls 4.38 armis.; Aloju8 ks 6,72 armis.. Ls 10,01
Ml. k.; Baukas-klksnu L 31,— armis.; Skrun-
das ks 48,— armis. ;_ Snēpeles Ls 5,— armis.; Talsu
Ls 9,21 (Talsu bazn.) armis., ks 7,48 (Vandzenes bāza) armis.;
Talsu dr. loc. Ls 2 — urmis. ; A l ksne 8 Ls 10,97 ārmis.;
Tirzu 8 Ls 7,08 armis.; Jelgavas piis.Ki k o 1 a j ,a

Ls 213,38 armis,; Dur des Ziemeru dr. loc. M. Meden
L

s 23,— Latv. ciem. Ind.; Užavas ks 4,33 armis.; Cī-

ravas Ls 10,— āirmds.;. Engures Ls 7,70 Ml. k.;

(Turpmāk beigas )

Dievkalpojumi.
Sestdien. 8. augusta 1936. g.

Svētdien, 9. augustā 1936. g.

Doma b.: Svētvakars no pīkst. —7 V., svētvakara mū-

ziķa no pīkst. 6,30—7. Eduards Kalniņš atskaņos J. Krīgera,
J. S. Bacha; E. Bosi un M. Rēgena darbus. Draudzes dziesma
Nr. 344., 1.. 2. un 4. p: («Teic Dieva Kunga vārdu). Mārtiņš b.:

p. 7 svētvakars. Bulduru bazn.: p. 7,30 vak. svētvakars. Du-

dulltu baznīcā: pīkst. 8,30 svētvakars, Ogres bazn.: pīkst. 8
svētvakars, kand. Ditinisce.

Doma b.: pīkst. 11 dievkalpojums māc. Brencis. Doma

baznīca: 6 vak māc. Tēriņš, dziesmu lapiņas. Jaunajā
Ģertrūdes b.: p. 10 ar dievgaldi māc, Goba. Pāvila b.: pīkst.

9,30 ar dievgaldu māc. Treus. Jēzus bazn.: pīkst. 9,30 ar diev-

galdus māc. Limdills. Jāņa bazn.: pīkst. 9,30 ar dievgaldu mā-

cītājs Rozēnieks, 23. aug. pīkst. 141 p. p. «Kapu svētki L. Jāņa ka-

pos (Miera ielā). — 30. augustā, pīkst. 4 p. p. Kapu svētki Mieža

kapos. Lutera b.: pīkst. 9,30 ar dievgaldu māc. Dlumbergs.
Kristus dr. Citadeles bazn.: pīkst, 12 dievkalpojulms stud. R.
Šmits. Bībeles stunda. Trešdien, 12. augustā pīkst. 7 vak.

Karlīnes iela 9. piedalās senators K. Ducmanis: «Ddzīvosa-

nas garīgie pamati!» un stud, R. Šmits. Martina b.:

pīkst. 9 ar dievgaldu mācītājs D.
_

Kleperis. Biķeru b.:

pīkst. 5 pēc pusd. māc. R. Kleperis. Trīsvienības b.: pīkst. 9,30

dievkalpojums māc. Krauklis. Detlemes b.: (Vilandss iela 5)
pīkst. 10 dievk. māc, Apalīts. Ceturtdien, pīkst. 7 v. bīb. stunda.

Baltajā bažu.: pīkst. 10 dievkalpojums māc. Zīraks. Misiones

6r.: Avotu ielā Nr. 29. 7 no rīta liturģ. dievkalpojums, 7 vakarā

evaņģelizācija. Liskurkalna I gara līn. Nr. 78 p. 9 liturģisks
dievkalpojums, 7 vak. evaņģeliz. Slokas ielā Nr. 103 p. 2 dienā

mis. dievkalp. Dīka ielā Nr. 16 11 liturģ. dievkalp.. 5 p-. p. evaņ-

ģelizācija. Bulduru bazn.: pīkst. 9,30 dievkalpojums māc. Eiche

un stud. Recaks. Dubultu b.: pīkst. 10 dievkalpojums, stud.

Lpēkmans. pīkst. 5 p. p. simfonisks koncerts. Olaines b.: pīkst.

10,30 'dievkalpojums māc. Rubenis. Ogres bazn.: pīkst. 10 diev-

kalpojums māc. Krauklis. Jaunatnes pulciņa organ. sanāksme.

lekšējā misija: (kanceleja Elizabetes iela 4, dz. 4, atv. no

— 13). Annillmuižas iela 108: p. 5. 6,30. Katru ceturdiemu

Elizabetes ielā 4, dz. 4 pīkst. 7 V. rokdarbi. Dstlsmes zāle (Kaln-

ciema ielā 93): 10 dievkalpojums stud. tneol. A. Orietēns. Jauns

Brāļu dr. (Rēveles iela 50 sētas maza): pīkst. 6 v. evaņģelizā-

cija. Otrdien, pīkst. 7 vakara bībeles stunda. Ceturtdien, pīkst.
7 vakarā lūgšanas stunda. Kristīgo Centrālbiedrībā, Reveles

ielā Nr. 52: pīkst. 6 vak. K. Eazdiņs. krāju draudze, Kalēju

ielā 8: pīkst. 12 jaunatnes dievkalpojums. Mac. Dunis. Koris,
muzikāli priekšnesumi un deklamācijas. Piedalās neredzīgais

komponists Gruzīns. — Ceturtdien, pīkst. 7 jaunatnes stunda.

Ādažu b.: pīkst. 5,30 p. p. Rīgas pils. Aizgādības valdes bērnu

dievkalpojums, māc. Rerlbacbs un R. Lmits.

Rīkojums Nr. 2122.

leceļu mācītāju Gustavu Šaurumu par garīgu
rakstu izplatīšanas pārzini un uzdodu mācītājiem un

baznīcas darbiniekiem atbalstīt mācītāju G. Šaurumu

viņa darbā.

Latvijas ev. lut. baznīcas

archibīskaps: T. Grīnbergs.

Instrukcija garīgās literātūras izplatīšanai.

§ 1.

Garīgu rakstu izdošanu pārzin Baznīcas Virs-

valde. Par garīgu rakstu izplatīšanu rūpējas Baznī-

cas Virsvaldes redakcijas un izdevniecības komisija
un arcriibīskapa ieceltais garīgu rakstu izplatīšanas
pārzinis. Lv. lut. Baznīcas rakstu galvenā centrāle

ir Baznīcas grāmatnīca.

_§ 2.

Katra mācītāja pienākums ir sava draudze izpla-

tīt Kristus mācības nevien vārdiem;, bet arī iespie-
stiem rakstiem, tādā kārtā veicinot kristīgas dzī-

ves 3- pasaules uzskata izkopšanu,
Šādu rakstu izplatīšanā palīgā aicināmi skolo-

tāji, padomes locekļi, draudžu kopēji, sieviešu komi-

te'as, jaunatnes pulcini un citi.

§ 3.

Garīgu rakstu izplatīšanai jānotiek nevien pie
baznīcas durvīm, bet arī citās draudzes locekļu sa-

nāksmēs un piemērotās vietās.

§4.
Draudzes ierīkojams grāmatu izplatīšanas punkts.

Tā pārzināšanu mācītājs nodod noderīgai personai.
Par saņemtām un pārdotām grāmatām mācītājam ik

trīs mēnešus jānorēķinās ar Baznīcas grāmatnīcu.

§ 5.

Par garīgu rakstu izplatīšanu mācītajiem ja-

iesniedz zinas Baznīcas virsvaldei pēc noteikta for-

mulāra.

§ 6.

Rakstu izplatīšanas noorganizēšanai draudze pec

padoma un palīdzības var griezties pie! garīgo rakstu

izplatīšanas pārzina, kurš katram dos vajadzīgos aiz-

rādījumus un pēc iespējas arī izbrauks uz attiecīgo
draudzi.

§7.
Līdztekus augša minētiem izplatīšanas veidiem

literatūras izplatīšana var tikt izvesta ari caur kolpor-

tieriem.

Par garīgu rakstu izplatīšanas pārzini ieceļu mā-
cītāju Šaurumu un uzdodu mācītājiem un baznīcas
darbiniekiem vinu darbā atbalstīt.

Rīgā, 1936. g. augustā Nr. 2123.

Latvijas ev. lut. baznīcas

archibīskaps: T. Grīnbergs.
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