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Viešpats Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus0 
Kaipo tikras.Dievas jis iš. Tėvo amžinybėje užgimęs, pagimdytas, o ne 
sutvertas (¥i£ėjlmo išpažinimas). Dievas <j'į pavadina // savo brangiuoju 
sūnumi, į kuri Jis turi gerą protą, (Mat,.3,17 ir 17^5). Lygiai kai n Tė
vas taip ir Sūnus neturi noi pradžios nei galo,.Jis taip pat yra amži
nas (Jono 8, 58; 17, > 5)Jam duota galia danguje ir ant žemės(Mat 28,18). 
Tiktai per Sūnų žmonės gali patekti pas Tėvą (jono 14,6)« Jis vieninte
lis iš visu dangaus būtybių, pajėgia atsklęis'ti gyvybės ir likimo knygų 
antspaudus. Jis drauge su Tėvu yra vienintelis vadovas ir valdovas, ’ 
.kuris istorijos eiga nuveda prie galutino dieviškojo tikslo (jono Aps. 
5,12).-, Kristus prikels numirusius (Jono 5, 28-29),.teis gyvus ir numiru
sius (Mat, 25, 31; Jono 5>32), duos amžina, gyvenimą (jono 10,27-28), , 
Taipogi, būdamas žmogumi,Jis buvo be nuodėmių ( jono 8, 46). ir parodė 
taki paklusnumą Dievui ir dorybės tobulumą, kokios-dar neturėjo nei 
vienas žmogus.

'Kaip tikras smog u s Jėzus gimė Betliejuje,Jis turėjo mo
tiną Mariją, o taip pat ir kitus brolius (Mk, 6,2-3), Jis augo ir išsi
vystė,, Jo kūnas tūrėjo tokių, pat ypatybių, kaip ir kitu, žmonių. Jis taij 
pat. tūrčj 'i valgyti, miegoti, taip pat jautėsi nuvargęs (Jono $f6)<, jis 
žmogus tarp žmonių* Visdėlto Jame glūdojo visa dieviška pilnybė kūnišku 
būdu (Kai.-. 2,9) o Kaip sis aukštas, amžinas, dieviškas būdas galėjo su
sijungti su apribotu,, nepastoviu žmogaus' būdu, tai lieka- stebuklinga 
paslaptimio

Tapdamas žmogumi, Įsikūnydamas Kristus pats pasižemino, 
geru noru save ištuštino, priimdamas tarno pavidalą* Tą Jis padare, 
kad būtų mūsų atstovu//^ir galėtų prisiimti ta bausmę, tą skausmą, ne
laimes, ta gėdą ir pasĮžeminimą , kuris mums žmonėms nuspręstas dėl 
mūsų kaltės.

Jėzus Kristus išpildė trejopą darbą, ką jau jam buvo numatė, 
pranašų skelbimai, būtents Pranašo, aukštojo kunigo, karaliaus pareigas.

Pranas aparė i,.g 5- s y Pranašai skelbė tai. ką Die
vas mjiems "jjSake ir apreiškė* Taip pat kaip Kristus sako: "Mes kalbame 
ką žinome ir liudijame, ką esame matę1S Kristui Dievas apsireiškė 
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būdu, negu kitiems pranašams. Jėzus Kristus turi nuolatini, nenutraukta, 
apsireiškimą, nuolatine, laimų suteikiančią sąmonę, kad Jis yra arti sa*‘- 
vo Tėvo ir bendrauja su juo. Jis sako: "Visi dalykai man yra Tėvo į- 
teikti ir niekas^nepažįsta Sūnaus, kaip tik Tėvas ir niekas nepažįsta 
Tėvo, kaip tik Sūnūs ir tas, kuriam Sūnus nori tai daryti žinoma" 
(Iiat.11, 27). Kristus mokino apie snvo Tėvą, tai, ką mes,skaitome Evan
gelijose. Jis taip-gi parinko žmones, kuriems Jis davė Šventą Dvasią, 
kad jie toliau išvystytų ir skelbtų jo mokslą, (Jono 2o,22). Taip pat 
Jis parenka ir apaštalu. įpėdinius, kurie tęsia Jėzaus mokslo darbą iki- 
siol ir tęs ji. iki pasaulio galo.

Kristūs^ne tiktai skelbė Dievo apsireiškimą su savo mokslu, 
bet ir su savo žmoniškuoju, gyvenimu. Jis buvo Dievo būtybės atvaizdas 
ir tobuliausia apsireiškimas, savo amžinojo Tėvo "Šventadienini rūbai" 
(II. Liuteris). Todėl jis galėjo sakyti: "kas yra matęs mane, tas yra 
matęs Tėvą" (Jono 14,9).

Todėl Liuteris primena, kad pranašų skelbimas nublunka pries 
Kristaus skelbimą, lygiai kaip menulis ir’žvaigždės saulės šviesoje.

Kunigo pareigos. Aukštojo kunigo pareigos buvo atnašauti Die
vui, kad sutaikinti tautą su Dievu. Kaip aukštasis kunigas Kristus 

aukavo pats savo gyvybę už* mūsų nuodėmes ir užstoja mus prieš Dievą: 
"Todėl jis visuose reikaluose turėjo pasidaryti panašus į brolius, i.. 
idant pavirstų užjaučiančiu ir ištikimu aukštuoju kunigu prieš Dievą 
ir išlygintų pasaulio nuodėmes (Sbr.2, 17). Būdamas mūsų atstojėjas, 
atstovas, Kristus išpildė įstatymų, kurįzmogus buvo sulaužęs (Mat.5,12). 
Apaštalas Povilas vadina Kristų "paskutiniuoju Adomu", paskutiniuoju 

visos žmonijos atstovu, kuris pastatęs tą, ką "pirmasis Adomas1 buvo 
sugriovęs puldamas i. nuodėmę.Kristus mus atpirkęs nuo įstatymo prakei

kimo (Grai.3, 13). Jėzaus kraujas skaidrina mus nuo visu, nuodėmių. (I Jon. 
1, 7). Kristnus-atstojdjo auka buvo Tėvo priimta, ir jinai išperka kiek
vieną, kuris tikyboje ieško išganymą Kristuje. Todėl mes sykiu su apaštv 
Povilu ir visais tikinčiaisiais galime sakyti; "kas mus pražudys? Ar “ 
Kristus Jėzus, kuris numiręs, dar-įaugiau, kuris prisikėlęs ir yra prie 
Dievo dešinės rankos, kuris taipgi mus užstoja.(Rom.8, 34).

Karaliaus pareigos. Kaip karalius Kristus yra nužengęs pragaran 
Dar būdamas žnogumi~Jė"žus savo asmeniniame gyvenime nugalėjo šėtono 
pagundą (lįst,4). Ir kituose žmonėse jis sulaužė tamsios galią, jis 

supančiojo piktąsias dvasias, išvijo jas is žmonių, išlaisvino prislėg
tuosius. Po savo mirties ant kryžiaus jis žengią i. tamsiausias, baisiau
sias gelmes (Mat.12, 4o; 3f.4, 9j 1.Pet.3, 1o),~ nėra nei vienos to
kios baugios vietos, kurios jis sava jėga negalėtų pasiekti. Kristus 
pajėgia išlaisvinti iš baisiausių dvasios kančių, 'jisai "sugriovęs 
pragare." (Luteris) ir sutriuškinęs jos nenugalima galia taip, kad ji 
jau nustojus snvo galybės pas tuos žmones, kurie Kristui tiki. Tuo bū
du nužengimas iK pragarą yra paskutinis žingsnis Jėzaus pažeminime ir k*.r 
kartu pirmas jo karališkajame pergalės žygyje.

. Kaipo karalius Kristus prisikėlęs iš numirusių. Šis prisikėli
mas, kuris nustebino, isgazdino, bet ir nugalėjo mokiniu hetikejima 
ir abejone, aukure pamatus ju mokslui ir krikščioniškosios bendruomenes 
įsisteigimuiozBe šio tvirto įsitikinimui, jog Kristus ištikrųjų pri- 
sikėle.s, larikššioniškosios bėndromenės įsisteigimuš nebūtų galimas, 
ir tą patį įsitikinimą, turime dėti i, bendruomenės ir mes, šių dienų 
žmonės.

'Kaipo Karalius jis yra užkopęs i. dangų. (Lk.24?5o;Ap.d.1,9). Tas reiškia sugrįžimą, pas Dievą(Jono6,62), laikina išėjimą nuo savųjų, 
tam tikra, išorinį ats’iskirima, nuo šios žemės(Mat09,15), visdėlto arti
mumą dvasioje(Mato28,2o), sąlyga antram ntėjimui^Tnno A^sirei^kio22,17)o 
XXA— -------- .--------------- 45-  -------- ------------- - s„--
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L I E T U V O S .E V A N G Ė L.I Š K A S I S JAUNIMAS 
TREMTYJE

Karo audros ir baimės žiauraus plėšiko pagauti, turėjo didelė dalis musų 
tėvynę palikti,, Vieni Žuvo karo lauket kiti paliko po griuvėsiais, dar kiti — tai 
. ies — atsidūrę vakarų Vokietijoje ir tapo pavadinti DP — tremtiniais.

Nenormalus gyvenimas, nenumatomas aįškus rytojus, padarė didelę Įtaka 
iūsą žmonėms, ypač gi jaunimui„Jaunas žmogus, nepatyręs ir dar daug nekovojęs su 
..yvenimo audromis, nukrypsta dažnai Jį'.^o kelio ir pradeda eiti e-.,akeliais
'ad būtų galima geriau isaugoti mūsų jaunina, buvo prieita vienos išvados, kad 
reikia sudaryti grupes - ratelius, kuriuose, pagal iš anksto numatytas gaires, 
jai ima būtų bent dalinai išsaugoti avangeliško jaunimo dvasia ir morale, nuo viso
kių pavojų, Todėl ir visiems bus aišku kodėl yra sudaromo rateliai.

Pirmas uždavinys yra pagilinti mūsų tikėjimą, nuo kuriuo, gal būt, kai 
kas yra nukrypęs arba bont ji, apleidęs. Žmogus bo tikėjimo - tai nėra žmogus, bot 
menkavorte iškamša. Primityviausios negrų tautelės ir tuos turi susidariusios 
savo tikėjimu, civilizuoti ir kultūringi žmonės, turimo dar dauginu tikėti.

Antras, tokios pat svarbos, uždavinys - tai tautiškumo klausymas. Dažnai 
girdėti, kad dalis mūsų jaunino nebenori kalbėtis sava, nuo amžių mūsų prosenolių 
vartota, knlbn, bet mieliau vartoja svetimų ir mums neįprastą vokiečių kalbų., 
teikia prisiminti, kas nes esamo ir kns yra mūsų tėvai, tuo kart bus lengvinu ir 

• ■uns išlaikyti tautiškumą.
Dažnai girdėti tokie užmotinėjinai, kad, girdi, cvnngcliškas - tai vokie

tis, bet tai netiesa. Jeigu tai turėtų būti tiesa, tai lygiai ir katalikas turė
tu būti lenkas (nes kat. tikybą Į Lietuvą atėjo por Lenkiją. Red.)., Reikia skir
ti tikėjimą nuo tautybės ir tik tuo kartu bus aišku, kad tas pats lietuvis gali 
būti visokiausio tikėjimo, bet savo tautybės jis nenustos.

Žmogaus dvasia ir moralė ir dvi sąvokos, kurias viena su kito snntikiau- 
ja. Sužalojus žmogaus dvasią, susižaloja ir moralė. Dvasios ir moralės skaistu
mui palaikyti pndoda daug tikėjimas, stipri valia, krikščioniškasis elgesys. 
Įmones, kurie yra nustoję savo tėvynės, turto, artinųjų, turi turėti stipria va
lią, kad nenupultų i desperacija, i pesimizmą, ir neieškotų paguodos doktines 
bonkojo. Tačiau užgrūdinti savo vnlią, tai yra pasidaryti plieniniu nėra taip 
lengva ypač tada, kai jau pradeda uiti kitu keliu. Žinoma, nonotialios sąlygos ir
gi yra viena priežastis, kuri žmogaus nogrūdinn, bet, atvirkščiai, padeda išti&ti. 
Tačiau reikia ir dar sykątreikia stengtis užgrūdinti valia, ir tuo kartu žmogui 
bus daug lengviau gyventi ir kovoti už savo ateiti.

Tenka pastebėti,+kad dalis iš mūsų sėdi stovykloje ir apsoliučiai nieko 
neveikia. Tai yra nagom ir neleistina. Žmogus, ypač gi jaunas, turi ka nors 
veikti. Juk yra visokiausių mokyklų, kuriose galima pasimokyti, galina lankyti 
anglų kalbos kursus, bot nereikia, sėdėti ir nieko neveikti. Taip visa, laiką ne
bus, kad maistą dovanai gausi, bet reikės pačiam savu prakaitu užsidirbti tą duo
nos kąsni. Reikia dar ir tai prisiminti, kad mūsų tauta yra darbšti, o jeigu nes 
norime vadintis tos tautos sūnumis ir dukromis, turimo ir nes dirbti.

Viską suvedus i vieną ir pažvelgus giliau Į savę, pamatysimo, kad daug 
ko mums trūksta ir daug ko nes turimo dar pasiekti. Mos turimo vionas kitan pade-* 
ti. Pavyzdžiui, joigu natai, kad tu ta savybę turi, o kitas jos noturi, turi jam 
pnduti ją Įsigyti.

Mūsų žmonių silpnybe - tai amžinos rietenos. Ne tik kad senesnio amžiaus 
žmonos barasi, bot ir jaunimas eina jų pėdsakais. Tik reikia pasiklausyti, tai 
tuojau galino išgirsti, kad, girdi, tas toks ir toks, o anas - tai jau visai pa
mišęs ir t.t. Argi nugalima be to gyvonti. Juk mums reikia būti vienigions, tai 
kodėl gi bartis??”Pažink pats savo,” pasakė Sokratas, Mo tik tada spręsk apie ki- 
tusl"

Brangus jaunino, nouznirškin ir tai, kad dalis nūsų kenčia Lietuvos nie
kuose, dažnai noduvalgo ir gyvenn nežnoniikoso sąlygose, bet jie nonusivilia, jio 
su ginklu rankose aukojasi ui ievynų ir niršta už ją visai bo bainės. Kiti nūsų
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broliai ir seses vargsta Sibiro ir ton niršta nuo baisių darbą, o kit-n nuknnkin. 
ub tai, kad nyli savo tėvynę,

0 nes i tai. žiūrimo labai Šaltai ir abejingai. Ar nuvcrtStą ir nuris pri
sidėti prie tos kovos ui tėvynės laisvę? Prisidčkto kuon galine ir tai bus gerai, 
nos nos jousjtooj kad ntlikon savo pareigą,

MolskfiriAs, dirbkiro ir kovokiru ir mus Viešpats išklausys ir leis nūns 
grįžti vdl, i nflsą nunyldtą, krauju ir prakaitu aplaistytą tėvyną Lietuvą.

■-' J. Praikšaitis
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Trečiu ntvčju visos nūs^ dienos soknndiuninis tnpti gali tada, joi nos 
tikrąjį soknadionip svočią pritonr-.o ir pr.s gyventi leidžiamo.

Mūsą nnrgnno žirni Škano pasaulyje yra visokiausią svočią, kurio pragosi 
pritonni.Jx.igu nos visas tas mintis, tuos norus, įsivaizdavimus, planus, visus 
geidulius išvardinti nordtunono, kurio kas dieną nūsų nintysa lankose - įeina ir 
išaina, kartais trunposninn kartais ilgusninn pas nūs svečiuojasi, tai ir didžiai.- 
sinn pasaulio viešbutyje negalėtą nnrgiau atrodyti* Diena, ir nauti, norą pas rady
bos. Visas pasaulis pas nūs užsisakė: aukštieji ir šonieji, žiaurieji ir nnndngio* 
ji, išsilavinę ir no. išsilavinę, garbingieji ir ištvirkusia ji, trumpai tariant 
visas nargas mišinys. Ar tadn yra toks stobuklau, jeigu mūsą širdies nonai būna 

, sutepti, sugadinti ir išniekinti? Bot dauginusia turine būti dėkingi, kad pas ki
tas, kilnesnis svetys užsisakė.

Jis paprastai jržfc'tik sohnndionio svetys, kuris paprastoms dienomis 
novisuonat ateina, bet šven*. ‘.toninis jis visgi pasirodo ir nesibijo pas rjus pa
sibelsti su pavojumi būti išvarytas. Jus, tur būt, nerctumJtu sužinoti Jo verdą; 
Povilas nuris tai pasako, kuonot jis skolbia: "Leiskit Kristaus žodžiui pinčiai ' 
tnrp jūsų gyventi visoju išnintyjo!" Taip, šitas kilnusis svetys aukštos kilties 
ir gtoinės, pilnas gero ir džiaugsmingo liftdyno, bitas kilnus nonų draugas pilnas 
išminttos ir išpažinimo. Jis ateina ir prašo .įlūidŽiaaas įr.ftsų sugadintą ir 

sūbinurintą širdį. Ir pagalvokim kokius vertingus ir brangius sknrbus Jis r.tsinfien 
ša! Malonę ir aukščiausiojo teisino, susimilimą nuo Aukščiausiojo Karaliaus sosto, 
perlus iš amžinosios karalystės turtą kmnros ir pažadu jirius naprngaištnnSioBics 
nuris į pavuldėjtoą skirtos tčvonystčs. Šitas kilnusis svetys prašosi įleidžiamus 
ir jaus neprivalomo veltui įsileisti. Jis nori nuns atsilyginti su ramybę ir išgnny 
nynu, su malone ir teisybo. 0 kiek guro Jis nuns jau paliko, kiek kartą nes jau 
ntčjono nuliūdę ir prispausti į Dievo narus, ir štai kokio palinksminti mus išė
jome l Kaip dažnai nos ntčjono, nešdami sunką rūpesčių akmenį, į bažnyčią, ir štai 
kaip nes jį gnlčjorie padėti prGtįa Kristaus keją ir vėl linksmai keliauti savo ke
liu toliau. Labai dažnai nes nežinojoną išrišti įvairius sunnrpli;jinus, kaip iš
eiti iš įvairią pinklią, Kilnusis sekmadienio svetys, Dievo žodis, apreiškė -.r 
nuris gcriauią išėjimą, išvosdrjuas r.us iš viso te, trumpai pasakius, nes buvome 
palnininti visokiausia palaton dangiškuose turtuose per Kristą.

Vianok, bitas sekmadienio svetys nori pas nūs pasilikti kasdien, tain kr.il 
Kristus pr.s nūs kasdien pasilieka iki pasaulio pabaigos. Leiskim; Dieve žodžiui 
plačiai tarp mūsą gyventi visojo išmintyje, sako apaštalas. Jis nori pr.s mus ne 
tik užeiti, bet ir gyventi, plačiai gyventi, no tik galinamo kcribnrulyjo apgyven
dinamas būti ir tik kada nokndn koki žodi tarti, Ne taip! Dievo žodis nori plačiai 
- bagotingai tnrp mūsą gyventi, jis nori seir.es nariu tapti, visuose roiknlucsu
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kuriu liūčin r.usų širdį ir nrauj, knrtu kalbėti. Jis turi žodį, net ntvuirciantį 
žodį tarti galėti.

0 kaip sorai uos kolinusino, tmno mielieji, jeigu nes Šit, setoir.dionio 
Svočia pas nūs palaikysino, visus nūsų reikalus jc atsvoriuui pnliksįna ir duosi
me Jc vodtai ir valdomi! Jeigu nos Dieve žodį pastatysim kaip Bnl’gr, ant visą te, 
kas įeina į,iiūsų Širdies nanus, c per nūsų burną ir por mūsų rankas iėoinn. Stovo 
žodis vidutis tegali nūsų namus antais Bažnydienis padaryti, kuriose apsireiškia 
Viodpatios šlovė ir apie kurias snko Dieve Žodis: ’’štai Dieve rnnolis prie Žmo
nių". Jeigu norimo kasdien saknadionį turėti, tai turine kasdien tikrąjį sekma
dienio svočią apgyvendinti.

SEKMADIENIO. MOK Till LA
L E B E K S 2 E D T'E

Kadangi pirmą karta, suteikiame žinių, tai tenka plačiau aprašyti apie 
visa, veikimą, būtent nuo įsikūrimo iki šio Įniko.

Seknu.Mok. pas mus atsirado dėka p.Liorečytės, kuri, grįžusi 
iš Imbshauseno, ėmėsi energingai-.derbu# Tas jai ir pasisekė. Dėka 
jos pastangų, mes turime šiandiena, Sv. Jaun. Rat.

P. Tjiorenčytei^leteko ilgai dirbti šio kiihaus darbo, emig*hcija 
į Kanada, atskyrė ją nuo mūsų.

Dabar Sekm. Mok. vadovauja p. Polkytė, padedant p. Bučienei.
Vaikų skaičius siekia 40. Jie suskirstyti i, dvi grupes 1-3-6 

m. amž. II-6-12mo amž. Vaikai renkasi kiekvieną sekmadienį. Jie mokosi 
giesmių, maldelių ir pasiklauso gražių pamokslėlių. Retai kuris vaikas 
trūksta.susirikimUQge.Gražu klausytis, kaip tie maži vaikučiai gieda 
lietuviškai, kada jie gatvėje retai vartoja gimtąją kalbą. Taigi pas 
mus Sekm. Mak. palaiko ne vien tik religiją,bet turi t.p. ukdavini. 
tautiškumą išlaikyti. dįtntai labai reikalžfea ir būtina Debostodt’e.' 
Kiek šia gyvena lietuvių-sunk&ibuikaitytiįnbetikibktjnalXobuviJlti kalbr 
-labai lengva.

Darąp.Dioreščytėi vadovaujant mus atlankė didž. gerb. kun.Reiso, 
su keletą palydovų, jų tarpe ir p. Berengei. 14 vai. atlaikė pamaldas 
vokiečių bažnyčioje, po tdr-sakė J.R. ir SEkm. Mok. suruošta progumėlė. 
Vaikai pasakė eilučių ir pagiedojo, o jaunuoliai dainavo liaudies dai
nas ir šoko tautinius šokius. Programų dar paįvairino atvažiavęs 
tfatenstedt’o tfoR.-S. M.

Motinos dienai jaunimo ratelis suruošė minėjimu, programoje 
dalyvavo Solis.Po programos kiekvienas vaikas pasveikino savo mamytę 
ir įteikė jai gėlių. . .

Birželio 14-ja dieną mes minėjome sekmadienį V»11» Buvo paža- 
diejęs atvykti kun.Jurkaitiš ir atlaikyti pamaldas priššnMnėjimą. Bet 
deja, jis, dėl mums nežinomų ^ležasčių, neatvyko. Beminėjino sekė 
kukli jaunuolių ir S^M. vaikų programa.

. 3. W©Al2E
+

<

jSŠ&’taRE: ’’LEISKITE KŪDIKĖLIUS 3121 PAS MAR3 IR 
UEKDIŪDYKIT3 JIEMS, H3S ŠOKIU YRA DIEVO KARALYSTĖ*.

niekad nepažadėk daugiau kaip puse to, 
k a ,;g a 1 i ir esi pasiryžęs p a d a r y t i • B ūk 
kietas nepasisekimuose, bet kuklus 
pasisekime, nes tai dar svarbiau’.
iiii
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□S
■ N>EUS TAUTAS* ' •

Siutai patiokinno nes juras k'olota žinučių .iš Neustadto J* Ratelio*
Šių notų gogužfis- ndnosio ?■ dioarv Jaunino Rntolis suruošė Motinos Dienos 

nė j irią* Motinoms buvo įteiktos gėlos ir dovanėlėse Motinas., kurios minėjimo nage .. 
jo dalyvauti, jaunuoliai ir jaunuolės aplankė nanuosoy nunešdami joną skirtas do. r 
uolos* Minėjimo programa buvo tokia; po dūdų orkestro'pradžios sveikinimo &odi 
ro Po nok* Žilius* .Sugiedota giesme* Pon* rack* Jūrkuitis paskaitė ’Jvnngolija, p 
kurios vėl sekė giosno* Po to p* nok* Jurkaitis skaito paskaita. Motinos Dienos 

•proga* Po oilorašėio. notinons buvo įteikiamos go les* Uždarymo žodi, tarė p* nok* 
Žilius o Minėjimas bn'gtas Tautos Himnu* .-•

Siu. notų, gegužės mėnesio 1G dieną įvyko trijų Rato narių •'išleistuvės, kur 
so dalyvavo visi J* Ratelio nariai.ir lektoriai* prio kavos ir .pyrago ntsisveik 
niuo lodžius tarė; Jaunino Ratelio pirmininkas R* Eseriasj p* nok Jankaitis ir . 
J.,pareigia* Kalbėtojų žodžiai giliai sujaudino išvykstančJuosius*

Siu notų gegužės menošio 20 dieną prieš piot buvo Jaunimo Ratelio xusiri: 
kinas o Susirinkimo dalyvavo ni*sų svečias kūn* šinukonas, Susirinkimų pravedė Rot 
.pirmininkas R* Es ortas * Jistaip pat referavo apie Jmbshaus ono įpykusius Liet* E 
Darbuotoju kursus* Kun. gimukonas tąso Jįabshausono pradėtąją paskaitų tona: ’’Kas 
mos osanoj” Po plotų Įvyko laisvesnio pobūdžio Rato, suėjimas? kuris bu'so links
mi praleistas; dainuojant Įvairių liaudies dainų* Šį kartą suėjimui vadovavo k , 
Šinukčnas* e

Sveikinamo visus Jaunimo Ratelius ir linkimo nepalūžti darbo!

Su Sieve palaima
Nontrtfto Jaunino Ratelis*

Sowp.b* GMEHHMas* . ■" ■ . \
S* m* birželio mėn* 18 dieną Sow* Gmiindo Jaunimo Ratelis galė

ję švęsti savo vienerių metų sukaktį* Ta proga jaunimo choras per pan
das sugiedojo giesmes “Vesk mane, o Viešpatie.,“ Kun* Ao’Trakia per pa
mokslą jaunimui tarė gražius žodžius* Jaunimo Ratelio šventė buvo su
rišta su musų mielu "J* Ro“ redaktoriaus K> Jasiukonio•išleistuvėmis« 
Jaunimo Ratelio vadovas Ra Vaišvila ,tardamas atsisveikinimo žodžius, 
paėmė pagrindu palyginimą apie vynmedi. ir .jo šakeles* Jie palinkėjo, 
kad ir jaunimas bfitų lyg tos vyno šakeles,.kad jos augtų, ir neštų 
vaisiaus e

Gražus buvo sugyvenimas Jaunimo Ratelyje per tuos vienerius me
tas o Graži buvo ta veikla, kuri nešė malonių vaisių* Pravesta daug 
Biblijos valandėlių, diskutuotu ir kalbėta* Gal pats darbas nebuvo dar 
toks tobulas, koks turėtu bftti. bet, jei dar bus galimybes, ir tai pa- 
tobulos * Sventelės gale J „R* vadovas ypatingai padėkojo ?* J.nsiukoniui 
už jo toki pasisventiran, kilniam darbui* Palinkėta jum viso geriausia* 
Atsisveikindamos jis pažadėjo radau ir Amerikoje bždaraas neuzmirštio 
Sugiedota: "Už rankų imk meilingai0“

Še m* birželio meno 28 diena, Sah.w3.bo Galindo lietuvių stovyklą 
išardė; Dali, kurie turi galimybės išemigruoti, iškėlė i, Hoilbronną, 
kita - netinkanti emigruoti dalis pasiliko GalindeJaunimo Rateliui 
irgi toko persiskirti* Dalis (kurtu ir “Jo Re” redakcija ir taip vadi-

• • . r- ‘

l~nnr~rr‘~~raT~ii >,11 inn ■ , j~nr~ j-~—im-ra—i—i —»*w«in »n»* «■ ■ ^4’ 9 •• *«•«*»■m    i , n i , hhiįįMh^—»
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1 I B ? ij V I n B v A N G 3 L I. K v '
2 A 5 A P I J O S DARBUOTOJU IR JAUNIMO 

.VADOVU, KURSAI I M B S H A U S E N'E

Šių metų gegužės mėnesio 13 17 dienomis Imbehausana Studi—
ju Centre įvyko galbūt paskutiniai sios rūšies evangelikų darbuotojų 
kursai. Iš'*”Įsų trijų vakarinės Vokietijos zonų i kursus suvažiavo ar
ti 90 asmenų. Baugumą sudarė jaunimas«

Kursuose vadovautasi tena? "Bažnyčia — Tėviškė benamiams.” 
Bibliją valandėlėse nagrinėti Apaštalų Darbų 1-4 perskyrimai. Xekto— 
riais buvo, neskaitant kursų vadovu Anau Trakį (kun.)t kun. 0. Jurkaitįs 
kun. Geležinis y kun. Urdzė, kun. Šimukenas, prof Edm. Smitą, mok. žilius 
svečiai kun. Ho Meypr, kuno 0» Uachinger, panelė K. Buddenberg ir kt.

Šeštadienį, gegužės mėn» 13 dienų, po ryto pamaldėlių, kurias 
atlaikė km. A. Geležinis, kursantai susirinko į didžiąją salę,kur 
kw.ne.Ao Trakia tarė Įvedamąją kalbą kursų atidarymo progą. 10 val6 
kursantai pasidalijo į keturias grupes, kuriodę paskirai buvo nagrinė
jamas Apaštalų Barbu 1 perskyrimas. Fp pietų įvyko kelios paskaitos? 
Kun. H. Keyerfiš kalbėjo apie naujos evangeliakos parapijos Įkūrimą 
katalikų tarpe. Jis pasakojo iš savo pergyvenimų, nurodė daug pavyzdžių, 
pabrėždamas y kad. nebūtinai kunigas turi būti tos naujos parapijos 
įsteigėjas, po kun. Heyečtio kalbėjo Vidaus Misijos atstovė panelė 
K. Buddenberg. Ji taip*pat kalbėjo iš savo pergyvenimų. Ji lankosi ka
lėjimuose ir kitur, kur tik jaučia surasti moraliniai nusilpusi žmogų, 
stengdamasi jį vėl sugrąžinti gynimui ir Dievui, Ta, pačią dienų vakare 
puse, astuonių kursų dalyvini susirinko, kad išklausius įvairiu, praneši
mų iš Įvairių parapijų. Tai buvo susipažinimo vakaras, per kurį be to 
dar kiekvienas turėjo pasisakyti savo pavardę, kilmę ir gyvenamąją 
vietą. Kaip paaiškėjo, daugiausiai veikia Leboastedto jauninas. Ten 
yra susikūrę net 2 jaunimo rateliai, sekmadienio mokykla ir net skau
tai žada susiburti. Tai viskas atliekama gyvenant privačiai, Įsijungus 
Į vokiečiu ūkį. Šios dienos vakaro pamaldėles atlaikė Griskaitis.

Sekmadienį ryto pamaldėles atlaikė kun. J. Urdzė. 10 Vai Įvyko- 
pamaldos vokiečių bažnyčioje. Jas atlaikė kun. 0. ^nchinger. po plotų 
kursantai išvyko 'į ekskursiją po apylinkę. Ju mętu buvo kalbama apio 
liaudies dainns. Buvo ne tik kalbama, bet ir dainuojama. Visi buvo gc- 
ros nuotaikos. Bendrai imant visų kursų metu ypatingai didelis- dėmesys 
buvo kreipiamas į liaudies minas, giesmes ir gimtąją kalbą. Tai Vie
kas yra turtas, kuris ir svetimoje žemėje padeda susikurti nors ir JUn— 
žus tėviškės namelius. Sugrįžę iš ekskursijos, kursantai klausėsi mok. 
Žilinus paskaitos: ’’Kelias Į ateitį." Fo Biblijos valandėles, kurioje 
nagrinėtas sekantis Ap. D. perskyrimas, vakaro pamaldėles atlaike kutl* 
A. Irakis. W

Pirmadieni programoje ^patingų pake!timų nebuvo-; po ryto pnaal- 
dėlės sekė Biblijos valandėlė, o po pietų eile* paskaitų. Kun. A. Gele
žinis kalbėjo tema: "Bažnyčia - Tėviškė benamiams." Kun. A- Irakis 
kalbėjo apie mūsų šių dienų problemas. Prof Edm. salts atsakė į klausi
mą: "Kas yra Bažnyčią?'’ 8 vai. vakaro buvo bendras lalsve-sūlo pobūdžio 
vakaras. Dainuota liaudies dainų ir apibūdUTtn jų reikšme, bei grožla. 
Vakaro pamaldėlės atlaikė p. Bnlcejrūlti-s.

Antradieni kun. Šiaukėnas skaitė paskaitą teaidi "nfld ass es&fie<,’» 
Po to seko diskusijos. Vakaras, kaip ir visuomet, praleistas liSksfiktį* 

Bet atėjo-diena, kada reikėjo pagalvoti apie kursų pabaigą.
Ryto pamaldėlės atlaike kun. jurkaitis. Fe JllblijQS VūldMėlsS 10 Vdl,
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buvo kursų uždaryme, kuriame atsisveikinimo žodžius tarė prof. Ėdru 
Smits ir kun0 A<» Irakis0 Prof. Edm. Smits (Studijų Centro Vedėjas - 
diroktorius) išreiškė savo pasitenkinimą, bondrni visais lietuvių praves
tais kursais o Sakė, kad jio buvę pavyzdingiausia i. suorganizuoti. Kur
santai is savo pusės taip pat nuoširdžiai dėkoja kun. a. Trakini, kad 
suteikė retų galimybą susieiti ir pasikalbėti, padiskutuoti ir pasi
semti iš Dievo stiprybės. Po uždarymo kun. A, Irakis atlaikė pamaldas.- 

Kursų metu nuotaika kursantų tarpe buvo nepaprastai gera.. 
Ne kasdien pasitaiko proga gyventi pilyje...

-ja-niS“

/tąsa is 49puslapio/
narna "spaustuvė”) Ratelio turėjo persikelti i Heilbronnų. išvykstantiems 
Gmllnde pasiliekantisJ. R. vadovas palinkėjo nepalūžti ir tęsti pradėtą 
darbų toliau. Pabaigoje atsilankė dar ir kun, a. Irakis su savo žmona, 
kurie taip pat tarė koletą, žodžių ISsiskirstyno proga.

Kaip girdėti Gm'inde ir toliau veikiama, vadovaujant E. Vaišvilai 
Heilbronne Jaunimo Ratelis taip pat jau pradėjo po truputi veik

ti. Iki šiol dar nesusitarta dol vadovo, bot greitu laiku gal ir tai 
susitvarkys. Šiuo tarpu Heilbronne randasi arti 10 $aunuju parapijiečiu. 
Kiek galina bus veikiama.

Tai tiek ir būtų šiam kartui apie tuos du jaunino ratelius ,ku~ 
rie dar trumpa laika atgal priklausė vienai parapijai.

-•t—s— ■

KAS YRA SUNKIAU?

Vienas sakytojas su vaikučiais turėjo pamoką. Jie kalbėjo apie 
taij kas galėtų būti sunkiau - ar vargo prašyti ar laimėje dėkoti. Dau
guma vaiku buvo nuomones, kad sunkinu yra varge prašyti. Viena maža 
mergaitė, kuri buvo visai gale, sėdėjo susimąsčiusi. Pagaliau ir ji pa
kele savo rankutę ir tarei "Ne, dėkoti yra sunkiau. Prie Išganytojaus 
varge prasėsi dešimt atstumtųjų, bet dėkojo Jom tiktai vienas.» Saky
tojas sutiko su mažosios nuomuone ir klausė* toliau: "Dešimts kartu, 
nes tik vienas Iš dešimties dėkojo." . T .

. § § § §
KUR G I Y R A T I B D Z VINĮ?

Prieš keletą metų tarp Bollgaro ir genfo įgriuvo vienas gele
žinkelio tunelis. Truputį vėlinu tuo keliu atūžė greitasis traukinys 
iš lyono. Mašinistai apie įgriuvusi, tuneli, nieko nešinėjo. Staiga di
delis triukšmas! Bet koks stebuklas - išskyrus keletu,susitrenkinų ir 
metiku odos nubrozdinimų, niekam iš keleivių ir geležinkeliečiu neteko 
daugiau nukentėti, Isšilaisvinę iš griuvėsių, visi pėsčiom nuė*jo į Bell 
Srą, Ten jie susirinko viename viešbutyje ir užsakė šoklų muzika,, 

onės, kurio ką tik per Dievo gailestingumą, aplenkė mirtį, visai no ne
manė pagalvoti, kad atlaikius pamaldas padėkai, bot sukosi* kaip pamišė 
visi kartu šokiu saloje. / '
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/tąsa is 47 puslapio/
"Jei Kristus yra paaukštintas aukščiau viso danę^ns, tad i..i nereiškia, 
kad Jis būtų nuneštas i, žvaigždėta dangąr-bet, 'kaa aukščiau visb dan- 
gaus -■ prie pat Dievo sosto., Taip pąt.-Kristaus atvedimas i. dangų norą 
suprantamas kaip nurodymas i. kokią: patalpą, bet kaip apibūdinimas san
doroj su J/o paaukštinta- •.

Kristus sėdęs "prie Dievo dešinos X rankos (Dov, G. 110, 1). 
Jėzus Kristus yra prie Dievo dešinės rankos po to, kai Jis užkopė į 
dangų. Jam pasidarė paklusnus angelai, galybės ir jogos (1 c Petro 3, 
22)! "Dievo dešinė ranka nereiškia kokia nurodyta vieta, Lot visagaliu- 
gia Dievo jėga, kuri pildo dangą ir žemo ir kuria Kristus kaip po, 
žmogus tikrai Įgijo (konkordijos formulė)« Čia paaukštinamas no tiktai 
Dievas, bet ir sriegus. Šis paaukštinimas yra pirmu pavyždžiu tolimesniai 
Dievo išrinktųjų žmonių paaukštinimuio "Sėdėjimas nereiškia pasilikimą 
tam tikroje apribotoje‘vietoje, bet vientisu valdymą,"

+ + +.+
PADĖKA o Nuoširdžiai dėkojame Hoilbronno lietuviu. Evangeliką. 
Bažnyčios Tarybai už jau no pirmą auka, nuo 15 DK. Be šių pinigu 
"Jaun. Ratelis” nebūtu dar iki šiol pasirodęs.

Redakcija--r r------ -r-j ma> ją-T'-- T l~—n .  W»». .•’M***
REDAKCIJOS P'is:i'AS

Nuoširdžiai dėkojame pan. E. • Timpaitei., p, pareigiu! ir p.
Je Preikšaičiui už ..prisiųstus stūaipsniun. > prašomo neužmiršti mūsų ir 
toliauo

+ + + • • ■
’ Noūstadto- Jaunimo Rateliui taip pat labai dėkojame už žinias*’ 

Praūcmė ją siusti ir .-toliau.'A c « .

+ + +
DĖMESIO ! Straipsnius, žinias ir viską, kas liouia "jau

nimo Rateli” ateityje siųsti šiuo adresu: V. Trakia,’ (14-) HBIlBRONN/aF 
Schwabanhof - Kas. 13.

DIDELĘ UŽUOJAUTA. mielam 
kun. STANAIČIUI jo 

mylimam sūnui taip tragiškai žuvus reiškia
Heilbronrfo lietuvių Evangeliku

- Jaunimo Ratelis.

"JAUNIMO RATELIS" leidžia Heilbronrio lietuviu Evange
liku, Jaunime Ratelis. Si numeri, suredagavo redakcinis kolektyvas. Re
dakcijos adresas: V. Irakis, Heilbronn/aN., Sohwabenhof - Kas. 13/16. -

Šio numerio kaina 20 Dpf
--------- ----------------------------------------—52 ----------------------------------------- ----„
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Schwabisch Gmundas.s.m. birIol. 2 dieną mūsų mielas kun. A. Irakis sven- Į 
'tė savo gimimo Siena. Vietos jaunimas 7 vai. ryto prikėlė jubilatą 
gfesme ir Įteikė gėlių

+ + +
Lubeckas. Liet. ev. choras, vedamas p. Skvirblio, dėl daugeli choro 
nariu išvykimų, turėjo savo darbą nutraukti.

f + + +
Lebenstedt *as. P. J. Alisnitis, kuris mums su pasiaukojimu vadovavo 
Š.m. 1o. VI. paliko mus. Jis išvyko, ne kaip daugelis iš musų į užjū
rius, bet išplaukė į juras. Jis tapo vokiečių jūrininku.
Paskutinį vakarų prieš jam išvykstant, mes suruošėme trumpą atsisvei
kinimą. Vic. pirmininkė tarė gražų atsisveikinimo žodį ir^gžlių puokš
tę, o.mes su giesmėmis ir pritaikintomi^ujūrininkui liaudies dainomis 
išlydėjome ji į tolimą kelionę. Uės prašome Dievo jam suteikti palai
mos. ’ • — ■  . ’ ,
Vic. pirnininkoi atsisakius porimti pareigas,*takd5išsirinkti naują 
vadovą, būtent p. H. Enskaitį. f . '
Prašom dabar, nuo šio laiko visas'žinias,, ktis'liečia J.R. reikalus 
siųsti šiuo adresu: /' ..r '

H. Enskaitis
2ob) Lebenstedt/Brnunschweig 
Schleusenweg 2o .• 4

f + + + +,'.
Heilbronn.' S.m. liepos 14 ,d. Heilbronn'o stovykloje lankėsė BALFO 
a i rėkt ori as Prof. Dr. Končius, kuris padarė pranešiną, lietuviams. Sa
vo kalboje jis ypatingai pabrėžė, kad ir tio galės -išemigruoti, kurie 
yra atvykę į Vokietiją 1941 m/ ' .•

* + + + +
Toronto.Kiek girdėti.,liet, ev. jaunimas. Kanadoje pradeda gan akty
viai veikti.Ypatingai daug yra susibūrę„Toronto miesteV’.Daro iškil
as ir susirinkimus. Vienu sekmadieni buvo nuvykę prie-iTigaro kriok
lio, ‘ * ■'

+ + + + ' . - r
Heilbronn, sln. liepos. .JO» 16 d. kun. A. Irakis atlaikė pamaldas, pa- . 
rapija už tai buvo labai dėkinga ir tikisi, kad greitu vėl atsilan
kys.

+ + + +
U.udgigBtm-g 'a.. jBmlgrąolpe .tovyklg), įia dabar randasl Dple Jo 
lietuvių evangelikų, jaunųxir senų. ,S. m. liepos mčno Ludwigsburge 
atsilankė kun. A. Irakis.Jcia jis‘atlaikė emigruojantiesiems liet, 
evangelikams pamaldas su Šventa Vakariene. Emigrantai jam už tai dė
koja. Iš šios stovyklos i Ameriką neseniai išvyko sak. J. Juozapaitis.

5j------------------------------------
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