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Pastiprino mokytinių, sielas, graudendami juos, 
kad tikėjime pasiliktų ir kad
per daug vargų, mums reikia įeiti i Dievo karalystę.

Ap. darbai 14,22

z//uo gilios senovės laikų žmonių širdis ir mintis jaudina klai- 
Sį/ simas: kodėl turime kentėti ir kaip galime iš kentėjimu iš- 
fįj sivaduoti? Daug atsakymų girdime. Iš jų dažniausia kartoja- 

J įf si, kad žmonių kentėjimo priežastis- yra jų ar jų tėvų nuode-
ę/ g mės, nes mes peržengiame Dievo įstatymus ir Dievas mus bau-.

džia. Šis peržengimas gali būti ir nesąmoningas, todėl mel'— 
džiasi Psalmistas: "Atleisk man ir nežinomus nusidėjimus" ,/Psal. 19į 13/ ' 
Bet šis atsakymas mus ne visai patenkina, nors ir didelę dalį tiesos

gyvenimą sau ir kitiems. į 
žmones, bet ištisos tautos ir tautų grupės; galėtume 
didelė Žmonijos dalis. Ir šiandien žmonija kenčia už 
Tie vargai nesibaigia, nes viena nuodėmė gimdo kitą. 
Dievo įsaky
mus: ’’Nežudyk 
Nepaleistu - 
vauk, Nevok, 
Nekalbėk ne
teisiai prieš 
savo artimą, 
Negeisk sa
vo artimo na
mų!"

Šie Die
vo įsakymai 
žmonij os i- 
storijoje bu 
vo dažnai po 
kojų pamina
mi ir peržen-

turi. Daugelis kentėjimu yra nuodėmės pasekmė. Dieviški įstatymai y- 
ra išmintingi, geri ir teisūs. Jų peržengimas įveda žmones į vargą,, 
nusikaltimus ir nuodėmes. Tiesa, yra gana kentėjimų, kurie ne nuo 
žmogaus kaltės pareina. Pirmiausia gamtos katastrofos, kaip liūtys, 
sausros, audros, žemės drebėjimai, sniego užpustymai ir panašūs; to
liau daug ligų, kurios rišasi su klimatu ir aplinka. Bet daug daigiau 
kentėjimu, kuriuos Žmogus sukelia savo pavydu, žiaurumu, neišmintin
gumu, savimeile, egoizmu, neapykanta ir kerštu. Jais jis apsunkina 
gyvenimą sau ir kitiems. Į šias nuodėmes patenka ne tik pavieniai 

ramiai sakyti, 
savo nuodėmes. 
Žmonės užmiršo 

giami.O tuos 
peržengimus 
sekė neapsa
komi žmonių 
vargai ir ne
laimės: liū
desys dėl žu
vusių ir ne
žinia" kur e- 
sančių, inva
lidai, karo 
pasekmėje su
sirgę ir li
kę be sveika
tos, suvargę 
žmones, mili
jonai pabėgė

lių, sunaikinti materialiniai ir kultūriniai turtai. Karo metu ken
tėjo ir po karų kenčia kalti ir nekalti. Šalia šių, paties žmogaus • 
užtrauktų kentėj imu, yra ir nekaltų kentėj imu. Mes atsimename Dievo 
vyra^obą, kuris tupėjo panešti sunkius žmogiškus kentėjimus. Tolia’1 
mes skaitome apie nekaltai kenčiantį "Dievo tarną" pas pranašą Jėzą- 
ją 53 perskyrime. Jis neša kitų kaltes, kad juos išgelbėtų.Jėzus ke1--
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tėjo nekaltai ir.todėl jis gali tarti: "Kas iš jūsų gali manyje įro
dyti nuodėme". Jėzus darė tik gerą. Jis buvo Dievo karalystės, taigi 
ir meilės bei tiesos skelbėju, kuris apsakė nuodėmių atleidimą ir 
gydė įmones fiziniai bei dvasiniai. Jo gyvenimas buvo nesavanaudiš
kas pasiaukojimas. Jis dideliu kantrumu ir meile padėjo kenčiantiems 
žmonėms ir jį-=>ms kelią į Dievą nurodė. Jo Žodžiai sutapo su jė dar - 
bais. Savo nekaltu kentėjimu ir mirtimi žmonijai atneše ramybę ir iš
ganymą*; tai duoda mums jėgų nešti didėles ir mažas kančias."Jėzus mo
kė mus būti kentėjimuose kantriais ir pasiaukoti. Prie kryžiaus mo
kytiniai apleido jį išlakstydami. Prisikėlęs Išganytojas vėl juos su
vedė ir davė naujos vilties bei jėgos, kad jie galėjo tapti tvirtais 
Bažnyčios stulpais, kuriuos jokios pasaulio audros neišvertė. Ir mū
sų ^arguose mes Žvelgiame į jo kryžių j ieškodami paguodos bei surami- 
nimc, lies negalime su Kristumi lygintis mūsų grynumu ir benuodėmin- 

i • - uies esame supainioti mūsų gyvenimo reikaluose su nuodėmė- 
, bet per jo kančią esame apvalyti. Mūsų kentėjimus jungiame su 

jo kentėjimais ir su apaštalu tariame: *AŠ esu su Kristumi prikaltas 
ant kryžiaus”, /Gal. 2,19/.

Per Kristaus kentėjimą ir mirtį mes tampame jo atpirktais 
.-. vaikais, ’’AŠ esu gyvas, tači; u jau nebe aš, bet Kristus gyvas manyje" 
^"331. 2,20/. Todėl mes su giesmininku giedame;

Kuo gi aš už tas kančias, 
Jėzau Tau atsidėkosiu?
Savo vargšą širdį aš 
Tavo meilei paaukosiu 
Nors man kryžius teks patirt 

* Noriu Tau gyvent ir mirt.
Per jo nekaltą kentėjimą mes gavome nuodėmių atleidimą, jo 

meile stiprinamės mūsų kentėjimuose ir tai duoda mums jėgos kentėti 
su mūsų broliais bei seserimis. Kryžius buvo papiktinimo Ženklu seno
vės žmogui, "žydams papiktinimas, graikams paikystė", "mums tačiau, 
kurie išganytais tampame, yra Dievo jėga", /l.Kor. 1; 18,23/. Apašta- ' 
las Povilas, apie kurį-skaitome mūsų tekste, kai jis su Barnabu 
"stiprino mokytinių sielas, graudendami, kad tikėjime pasiliktų ir 
kad per daugelį vargų mums reikia įeiti į dangaus karalystę", pats 
kentėjo ir vargo. Bet j is^nepalūžo ir nenuliūdo, nes jį stiprino nu
kryžiuotas ir prisikėlęs Išganytojas per savo Dvasią. Jis rašo apie 
savo kentėjimus ir vargus 2. Kor. 11 perskyrime nuo 25 skirsnelio! 
"Tris kartus buvau rykštėmis plaktas, kartą akmenimis muštas, tris 
kartus nukentėjau laivui sudūžtant, naktį ir dieną buvau jūros gilu
moje, dažnai kelionėse, pavojuose upių, pavojuose galvažudžiu, pavo
juose nuo vientaučiu, pavojuose nuo pagonių, pavojuose miestuose,pa
vojuose tyruose, pavojuose tarp netikrų brolių; varge ir skurde,dau
gely budėjimų, alkyje ir troškime, daugely pasninkų šalty ir nuogu
me". Apaštalas Povilas visa tai nelaikė nelaime, bet jam tai buvo 
bendras kentėjimas ir ėjimas su Kristumi. Kristus turėjo už tiesą ken
tėti, už tiesą turi ir jo sekėjai kentėti. Ne vien kentėjimus už ‘ ti
kėjimą, bet ir nekaltus kentėjimus turime.mes krikščionys priimti, 
kaip kentėjimus su Krist,unii. Per kentėjimus žmogus pagyvinamas, pa
stiprinamas, įgauna daugiau kantrumo ir ištvermės, kentėjime jis dau
giau suartėja*’su Išganytoju. Su juo ant kryžiaus mirštame, su juo ir 
prisikeliame kaip nauji žmonės. Todėl gyvi krikščionys kentėjimus ne
atmeta, bet juos priima kaip Dievo paskyrimą, kaip Dievo vedimą, ku
riame leidžia Kristus dalį kelio kartu su juo eiti. Daugelis krikš - 
Čionių kentėjimuose sustiprėja ir sutvirtėja, pasidaro gilesni. Jie 
įgauna naują dvasią ir naują mintį.

Krikščionys nuo nekrikščionių skiriasi tuo , kad pirmieji.^, 
kentėjimuose tvirti ir ramūs, gi antrieji varguose puola į neviltį
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ir neramumą. Krikščionis Žino, kad visa, kas-vyksta, vyksta pagal 
Dievo valią, jie yra ’’kantrūs kentė j ime”/Rom. 12,.12/ ir vargu ir 
priespaudų laiku j ieško Dievo žodyje stiprybės bei paguodos. Kas 
pats yra sustiprintas ir paguostas savo gyvenime, tas gali ir kitą 
paguosti. Taip darė ir apaštalas Povilas. Jis rašo 2. Kor.1,3 ir 4 
”Pagarbintas tesie mūsą Viešpaties Jėzaus rr i st aus Dievas ir Tėvas, 
ganlestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kurs mus paguodžia 
kiekviename mūsų sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti esančius 
bet-kokioj e priespaudoj e tuo suraminimu,-kuriuo ir mes esame surami
nami”. Jis randa būdų ir kelių savo vaikus sielvarte suraminti.
"Kaip jūs kentejimo dalyviai esate, taip būsite ir paguodos”/2.Kor.
1, 7/-

- v šiuo'kentėjimo metu mes esame išsklaidyti po pasauli.Daug
rūpesčių ir vargų turime, daug kančių tenka iškentėti. Bet tai visa 
tenepalaužia mūsų tikėjimo ir vilties. Jis, kuris leidžia mums ken
tėti, nori mūsų tikėjimą sustiprinti, kad mes su Kristumi kentėtume 
su juo butume-paguosti, "nes "per daug vargų reikia mums įeiti.i Die
vo karalystę". Būdami vienos tėviškės bažnyčios nariais, kentėjimuo
se susijunkime dvasioje su mūsų broliais ir’seserimis likusiais tė
vynėje oei išsklaidytais'po platų pasaulį ir Žinokime, kad Dievas 
mūsų neapleidžia, bet per vargus nori mus kreipti į save.

Kun. A. Kėleris

į
I j Į Christian Morgenstern j

vien t s as Kristus
Budėkite, melskitės su manimi!
Mano siela nuliūdusi 
ligi mirties.
Budėkite ir melskitės su manimi!
Jūsų akys miegu patvinkusios - 
argi negalit budėti?
Einu aš 
jums patį save atiduoti, 
o jūs miegate ...
Vienišas stoviu 
tarp miegančiųjų, 
vienišas užbaigiu darbą 
šitos sunkios valandos.

Budėkite, melskitės su manimi! 
Argi negalit budėti?
Jūs visi manyje, 
bet kame esu aš? 
Ką žinote jūs -
apie manąja^ meilę, 
ka_ žinote jus 
apie mano sielos skausmą? 
0 vienišas, vienišas! 
Uz jus aš mirštu... 
ir jūs miegate!
Jūs miegate!

V ertė Alg. G.
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Todėl, jei kas yra Kristuje, 
tai jis yra naujas sutvėrimas 
kas buvo sena, praėjo, 
Štai visa pasidarė nauja.

2. Kor s 5, 17

Velykos yra džiaugsmo šveitė. 
Aleliuja skamba viso pasaulio 
krikščionių bažnyčiose. Ir nuliū
dęs žmogus pajunta jose džiaugsmą 
Ir viltį. Ir kam nebūtų malonu iš
girsti apie prisikėlimą ir amžiną* 
gyvenimą. Žmogus skirtas gyvenimui. 
Kristus mirtį nugalėjo. Ir mes Šią 
Šventę švęsdami iš visos širdies 
pritariame Psalmistui, kuris su
šunka; ’’Šita yra diena, kurią Vieš
pats Dievas padarė, džiaukimės ir 
būkime joje linksmi”,/Psal.118,24/ 
IŠtikrųjų, Kalėdos, Didysis Penkta
dienis, Velykos ir Sekmines yra ne 
žmonių padarytos šventės. Tiesa,ir

jie padaro. Tai yra daugiausia 
kurių metu varpai gaudžia ir vėliavos 
J, ne kaip didžiosios krikščioniu Z _ - - _ - O - V o

žmonės turi savo šventes, kurias 
džiaugsmo ir pergalės šventės, I 
iškabinamos. Bet tai visai kitost __ *
šventės. Šiose regime didžius Dievo gailestingumo darbus)§monių 
gelbėjimui. Ir tai įvyksta per Kristų.

Prisikėlimas yra krikščioniško tikėjimo pagrindas, kaip a- 
paštalas, Povilas rašo korintiečiams: "Bet jei Kristus apsakomas yra 
kad jis iš mirusiųjų prisikėlęs, kaipgi keli iš jūsų sako prisikėli

mo iš mirusiųjų nesant? Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ne 
ftristus neprisikėlė, 0 jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų pamokslas 
veltui, tai ir jūsų tikėjimas veltui. Tuomet mes būtume išrasti ne
tikrais Dievo liudytojais; nes mes liudijome, kad jis Kristų prikėlą 
kurį jis nebūtų prikėlęs, jeigu jau mirusieji neprisikelia. Bet da
bar Kristus yra prisikėlęs ir pirmoniu tapęs tų, kurie miega",/l.Kor 
15; 12-15, 20/. Velykų Evangelija yra linksmas pranešimas apie nau
ja gyvenimą, kuris su Kristumi prasidėjo. Nebūtų buvę Velykų ryto - 
prisikėlimo, neturėtume amžino gyvenimo vilties ir mūsų tikėjimas 
būtų tuščias. Visoms bažnyčioms Velykos duoda naujos jėgos,...džiavgs- 
mo ir vilties. Mes visi žinome, kad krikščionies kelias eina per ken
tėjimus. Kiekvienas turi savo kryžių nešti. Kristų sekdami, žvelgia
me į jį, kaip mirties pergalėtoją ir žinome, kad mums po kentėjimų 
ir mirties išauš Velykų rytas. Tikintieji persekiojimuose su ypatin
gu džiaugsmu švenčia prisikėlimo šventę, nes joje jie mato savo ken
tėjimų galą ir šlovinga^ pergalę.. Vienas olandų moks liniukas, kuris 
prieš ‘kelis metus buvo ‘Velykų naktį. Maskvos katedroje ir kartu.šven
tė, pasakoja jautriais žodžiais apie Velykų šventimą perpildytoj baž
nyčioj, kuri - joje netilpusių minių buvo iš lauko apsupta - visi
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džiaugėsi ribų*nežinančiu Velykų džiaugsmu.
KrikSČioniškosios bažnyčios prisikėlusi Išganytoją garbina 

kaip pasaulio šviesą /Jono 3,12/, kuris visą tamsybe* sutramdo, švie
sus turi tapti pasaulis per Kristų. Ir mūsų*širdys turi būti šviesios, 

dėl senos Velykų liturgijos ragina krikščionis pamesti visą kartumą, 
vaidus, neprietelystę bei kerštą *ir leisti apŠvie'sti amžinąja meilės 
saule ir Šioje meilėje gyventi. "

' ~ / Senovės bažnyčia Šioje 1/
, prisikėlimo dienoje krikšty- 

davo katecbumenusfkrikštui 
paruoštus žmones). Tai nebu- \
vo jokia šeimos šventė, kaip \\\
šiandien daug kas mėgsta da- j > \

į^k^yti, bet iškilminga bažny - x M 5 I . 
karčios šventė, kurioje jie bu- AT

I vo suvienijami su Kristumi, } I 
ĮkJ tapdami jo Bažnyčios nariais. __///—

J Kartu jiems tai buvo išvada- ,/ l
KV vimas iŠ tamsybės galių. ’ —
yy Krikštas tai buvo naujas gi- 

mimas, visiškas pasikeitimas 
vidujinio žmogaus ir patvir
tinimas apaštalo žodžiu:"Jei 
kas yra Kristuje, tai jis 

yra naujas sutvėrimas; kas buvo sena, praėjo, štai visa pasidarė nau
ja". Senasis žmogus buvo panardinamas ir kaip Liuteris sako "prigir
domas" ir "naujas žmogus, kuris pagal Dievą sutvertas teisybėje ir 
šventume", /Efez. 4, 24/ išlipdavo iš apvalančio vandens. Mes, atsi
mindami savo krikšto patvirtinimą konfirmacijoje, prisiminkime ką 
krikštas reiškia: susivienijimas su nukryžiuotu ir prisikėlusiu Kris
tumi, mūsų priklausomybė Išganytojui, įsijungimą į jo kūną - jo šven
tąją Bažnyčia. Ir Šv. Vakarienėje su juo susitinkame. Fi’i s Įkėlus i s is 
yra mūsų tarpe ir ’ * " “ —

\ r -

sveikina mus kaip anuomet apaštalus: "Ramybė tesie 
su jumis"/Jono 20, 19/. Jis 
kaip nematomas svečias yra

□ mūsų tarpe. "Aš esu gyvoji 
§ duona iš dangaus atėjusi;kas 
' šios duonos valgys, bus gy

vas amžinai'*/Jono 6, 51/.
k "štai aš visą naują darau" 

/Apreišk. Jono 21, 5/. Hės 
visi norime "naujais .sutveri- 

k mais" būti ir su prisikėlu — 
1 siu Išganytoju gyvenimo ke
ti liu keliauti. Ir j ieškome 

progų su juo susitikti, neži
nodami, kad jis yra dažnai 
netoli mūsų ir net mūsų tar
pe. Keliaują mokytiniai i E- 

maus taip pat jo nepažino ligi j*is jiems duona laužė. Prisikėlęs Iš
ganytojas apsireiškia mums ir Šiandien. Tik nevisada pastebime jį 
šio pasaulio triukšme ir nervuotame gyvenime. Skaityk šv. Raštą, jis 
apsireikš, kada maldoje jo tyliai melši. Ir daug neaiškumų tau pa
aiškės. Turime daug sunkumų, kurie kaip sunkūs akmenys slegia mūsų 
Širdis ir mes abejojame, kas juos nuris nuo mūsų tikėjimo kelio. Bet 

kelių ir būdų tai padaryti. Taip galvojo ir moterys eidamos 
kapą, bet rado akmeni atrišta; dar daugiau, vėliau rado pri- 
i Išganytoją? kuris joms apsireiškė. Ir jų nuliūdudios širdy '
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JAUNIMAI be c de. ate c*
Vertimas iŠ latvių kalbos

Tie žmonės teisingai mano,- kurie sako, kad Šių dienų jauni-?, 
mas yra be idealųo Jeigu mes tai pasvarstom, prieiname irgi tokios pat 
išvados, bes nestatome klausimo, kodėl taip yra. sį klausimų nagrinė
jo daug garsių vyrų bei Jaunimo auklėtojų ir priėjo išvados, ° kad. jau
nimas per retai pas"ireiškia ir neparodo jokių veiksmu, kuriais jis ga
lėtų apsiginti prieš šį teisingą apkaltinimą, Mums yra tikrai sunku 
Šį lakta nagrinėti, kadangi mus ‘labai pakeitė praėjusio karo metai ir 
tremtis." Mes nieko nežinojome kas mūsų laukia.-Taip pat ir dabar mus 
supa svetima aplinka, kuri i mus nemažai veikia. Ir mes tam nesiprie
šiname. Todėl tikrai labai sunku apie tai kalbėti. Jaučiame, kad ka8 
tai netvarkoje, bet nežinome kas. Bet vis dėlto šis klausimas yra la
bai svarbus ir mes negalime jį neapsvarstę palikti.

Jaunimui primetama, jog jis eSas perdaug lengvabūdiško gal
vojimo, neturįs Įsipareigojimo, atsakingumo jausmo ir valios. Mus Šau
kia kovoti prieš‘įvairias tautos negeroves, jos asimiliacija^ ir išny
kimą- Mus ragina kuo daugiau Šiuo įsipareigojimu tai sunkiai" kovai

. pers"iimti ir Visas jėgas jai paskirti. Tai yra tiesa, kad mums reikia 
daugiau įsipareigojimo ir atsakingumo jausmo, bet koks gali įsiparei
gojimas, “jeigu jis nepagristas šventa'meile. Jis yra lyg slėginys,lyg 
sunkiai nešama našta. Ir be to, ta darbą atliekant nėra jokio pasiten- 
kinimo, o jeigu žmogus nepasitenkina dirbdamas, tai ir darbas yra at
liekamas blogai. Apie šiuos Įsipareigojimus mums nereikėtų tie-k daug 
kalbėti, nes priprasta garsą"ausis nebegirdi. Siu dalykų pasėkos yra 
kad jaunimas šiandien spiriasi aktyviai arba pasyviai nusivylimu ir. 
nenoru. Tačiau mes mylime savo žemę ir tautą, tik mes apie tai daug 
nekalbame. Šis jausmas yra mumyse. Senoji karta turėjo tautinio susi
pratimo ir nacionalizmo idealą. Mes esam be idealų; nacionalistinis 
idealas mus nelabai patraukia." Visų pirma mums reikia pamato ant ku
rio stovėtume ir vestume iš ten minėtą kovą. Senoji karta tokį pamatą 
turi arba, mažiausiai, jo supratimą. Mes to pamato neturime; mūsų tė
vai ji paveldėjo iš savo tėvų, bet mnrns perduoti jį nepavyko. Čia kal
tos yra tos didžiosios audros, kurios siautė mūsų laike ir dar daug 
ankščiau. Jos labai daug ką sugriovė, o taip pat ir šį jaunimo pa

matą. Nekartą, esame apmąstę, jog tėvynė iŠ mūsų reikalauja jėgos, su
sikaupimo, be"t ji mums jos neduodą. Neduoda jėgos ir patriotizmas bei 
gailios kalbos apie žuvusius už tėvynę ir kenčiančius. Mums reikia jė
gos ir susikaupimo, reikia pamato, ant kurio galėtume statyti savo ir 
savo tautos gyvenimą. 0. šis pamatas yra ^ristus, be jo joks kitas ne
gali būti. Tačiau tik retas iš mūsų jaunųjų žino, kad Jis yra tas, 
kurio mes j ieškome, ir kuris galutinai mūsų sieloje vakumą užpildo.
Čia ir yra mūsų visų uždavinys - įrodyti visiems kitiems, kad naciona
linė pareiga turi būti pareiga prieš Dievą", jeigu jie tokie nėra, tai 
ir ta pareiga taps sunkia našta, slūginiu.
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buvo pastiprintos.
Šias Velykas švęsime ne visi vienodai. Vieni giedosime para

pijose garsingą "Aleliuja prisikėlė", kiti gal pavieniai turėsime ty
loje atsiminti buvusių Velykų savo gimtinėje, nes neturėsime galimybės 
bažnytėlę pasiekti. Bet Velykų Evangelija visus paguos, nors ir pa
vieniai ja skaitysime ir mielas Velykų giesmes tyliau ar garsiau gie
dosime. Ir nuliūdime leiskime Velykų šviesai mūsų širdis apšviesti. 
"Kėlės Jėzus! Gyvas jis! Aš jame ir gyvas būsiu"«

Kun. A. Kėleris
---------------------------------------------- ------- 36 —.......................—.......... ....................
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(13 vokiečių kalbos vertė K.D..)
/Tęsinys is Nr. 23/24/

Kaip Kristus galėjo tada savo mokytinius ištisus tris me
tus dieną po dienos pas save laikyti, taip

paaugštinta s/K ristus gali ir yra 
pasiruošęs

dalyti tai , ką jis tuomet negalėjo - būtent ugdyti viduji
ni bendravimą su kiekvienu tikinčiu pasaulyje. Tegul jam būna gy
rius' ir padėka už tni. Tu juk žinai pasakymą. laiške efezieciams: 
"Kurs nužengė ant visų dangų, kad visą pripildytų”, (Efez.4,10). Ko
dėl mano Viešpats Jėzus buvo paimtas iš Šio žemės gyvenimo į dangų? 
Kadangi žemiškasis gyvenimas yra su vietovėmis surištas, gi dangiška
sis gyvenimas pasireiškia visur, be jokių ribų. Mūsų Viešpats buvo 
paimtas į dangų, kad per Dievo - visur ir visad esančio - jėgą^ galė
tų kiekvienam ‘apsireikšti ir jame gyventi.

Šito ilgisi mano Širdis per tikėj imav gauti; tai yra gali
ma, kas ir Dievo Žodyje pažadėta bei užtikrinta, ir aš tai turiu gau
ti. Per Dievo malonę nenurimsiu, kol Jėzus mano sielai visiškai ne
aps ir eikš.

Dažnai pergyvename puikių patyrimų krikščionies gyvenime 
prie trečio momento, kuri vadinu degančios širdies momentu. Aš tau 
pasakysiu kitą, požymi to momento: didelis džiaugsmas Dievo Žodžiu. 
Kokiu būdu mokytinių‘širdys pradėjo degti? Per tai, kad tokiu stebė
tinų būdu jiems buvo atvertas Šv. Raštas, šventi žodžiai visiškai ki
taip atrodė - pasidarė jiems nauji - ir jie sužinojo, apiė^Mnkščiau 
net nenujautė. Jie pilnai suprato, kaip stebuklingas ir dieviškas 
naujasis mokslas. Yra daug krikščionių, kurie su Biblija praleistą, 
laiką vadina geriausiu dienos laiku ir kuriems niekas nėra mieliau, 
kaip rasti naują mintį šv. Rašte. Kaip deimantų jieškotojas džiaugiau
si radęs nauja deimantu, arba auksakasys radęs gabaliukų to brangaus 
metalo, taip džiaugiasi jie, kai Dievo Žodyje randa naują mintą, ku
ri jiems yra lyg maistas. Be domėjimosi Dievo Žodžiu, be žybčiojan
čio džiaugsmo širdyje jiems, atliekant savo kasdienines pareigas ir 

reikalus, dar kai ko trūksta.
Mielieji draugai, mokykimės iš įvairių Jėzaus palaimų,ku

rias jis gali išdalinti, ir turėkime svarbiausią dalykų prieš akis: 
nPąts Jėzus” nori apsireikšti, jis nori viskas visame būti. Ar tavo 
širdis nesiilgi to, mano broli? Beje tu atsakysi:

"Šito man reikia”.
■

Kai Jėzumi vis daugiau pasitikiu, 
Mano kelias yr' aiškus ir Šviesus, 
Kai Širdyje Išganytoją turiu, 

ą. \ Stebuklingas jaučiu aš jėgas...
E t t 

•
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Krauju patrinkusi leidžiasi 
saulė už melsvuose toliuose paskendu
sių Vak. Abesinijos kalnų. Įprastu 
atogrąžų kraštuose greitu’Fjoasineria 
stepės ir miškai glaudžioje tamsoje. 
Tai valanda, kurioje iš tankumynų 
žvėrys rengiasi savo naktiniam žy
giui, kurioje žmones, pametę, dienos 
darbą, grįžta kiekvienas savo trobe- 
lėn ir tik laužų liepsnos parodo Čia
buvių gyvenamas'vietas.

Vienoje iŠ Šakų ir žolių su
lipdytoj lūšnelėj - Tegi provincijo
je - prie rusenančių anglių sėdi ne
bejauna, raukšlėto veido, burtininkė ir 
jos sūnus Ašana.

"Įpilk man dar kavos", krei
piasi jis į savo motiną ir užsimąstęs 
pakiša jai savo puodelį. Užsimąstęs 
imeta žiupsnelį, druskos ir išmaišo 
kelis sviesto gabalėlius karštame ga
ruojančiame gėrale, kuris toks pat 
tamsus kaip ir jo oda. '

Šį vakarą jaunasis piemuo 
mintimis kažkur nutolęs. Ašana gal
voja. Jis neužragauja riebios kavos 
skonio; jis nepastebi pirmu Žvaigž
džiu, šviečiančiu pro lūšnelės Įėji
mo skylę į vidų ... šia naktį nutaria 
jis vieną "dalyką įvykdyti, dalyką - 
kuris jo visą gyvenimą pakeis; jis 
nugali paskutinį savo motinos - bur
tininkes pasipriešinimą. Auštant ry
tui, išplėšia Ašana iš ugniavietės 
vieną žėrinti nuodėgulį ir, išnešęs 
lauk,' sviedžia jį į krūmokšnius, ku
riuose atliekami burtai. Sausas medfe 
tuoj suliepsnoja - Biblija pergalėjo 
stabus ir demonus.

Ryto vėjas išsklaido kylan - 
čius dūmus, jis praneša kaimynams ,l®s 
nutiko. Jis neša Įvykio gandą per vi
są Tegį kraštą,ir —jis pasakoja Aša- 
nos istoriją.

... Tai buvo prieš keletą me
tų - AŠana dar buvo neprityręs pie -

38
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niuo. Didelis ritinys kailiu mėtėsi trobelėje; tai kaliai burtų tiks - 
Tams paskerstų gyvulių ir - jie buvo vertingi. Krašte pradėjo kilti 
neramumai: karo pavojus darėsi vis tikresnis. Tokiuose laikuose ge
riau viską paversti 1 pinigą. Pinigas lengviau paslepiamas. Ašana y/ks- ‘ 
ta i ketvirtadienio turgų Gulisso miestelyje . Nemažai tamūnų įsikiša 
jis* savo maišelin pardavęs prekes. Tik nemažai jų atiteko muitinink
ui. "Jie lupa mus, kur tik gali" “karčiai galvoja Ašana, pietaudamas 
su vienu pažįstamu miestelio restorane, didelioje, blėka dengtoje tro
boje. "Dvylika tamūnu?", pakartoja jo draugas , išgirdąs apie užmokė“ 
tą mokestį. * Parodyk man savo kvitą”. Ašana išsitraukia ir atskleidęs 
paduoda jam. Staiga*nušvinta šio veidas: "Ola juk šeši parašyta! Tave 
apgavo". Taip ir buvo - muitininkas pastebėjo, kad AŠana nemoka skai
tyti ir pasinaudojo Šia proga savo kišenę pasunkinti. Šitas neteisin
gumas taip sukrečia Ašana, kad jis nutaria išmokti skaitymo meną.Pa
prašytas jo draugas, sutinka jį- pamokyti ir apsigyvena kuri laika A- 
šanos kaimelyje-. Burtininkė neiškenčia iŠ smalsumo ir prisideda .prie 
jų. Per visą lietaus laikų sėdi jie savo trobelėje, kiekvienas laiky
damas rankoje šakutę = ir braižo smėlyje įvairiausius ženklus. 231 
raidės reikalingos iškalti. Dažnai pasirodo prakaitas mokinių veidu©“ 
ses bet jie turi gerą mokytoją - jis mis i j oni erių vedamos molįrklos 
Talio šallijota auklėtinis. Neišlavintas jų protas daro daug sunkumų, 
bet Ašana gabus. Ateina laikas Ašanos draugui iškeliauti. Jie atsvei- 
kina. Dabar Ašana jau sugeba kelis trumpus sakinius smėlyje parašyti. 
Bet tai nuobodus darbas! Visai kas kita, jei turėtų kokią knygą, kny
ga - kurioje visos raidės švariai ant balto popieriaus viena šalia ki
tos stovėtų. Jis žino, jam taip pasakojo, kad tokia yra ° jų kalboje. ° 
Jis nueina pas savo draugą i Lallo šallijota ir jam pasiseka Įsigyti 
šia. Tai buvo Biblija.

Dabar prasideda daug Įdomesnis gyvenimas! Jie skaito knygą 
° ir štai ta knyga pradeda kalbėti. Pradžioje, tiesa, tikras vargas: 
jie padeda pirštą ties viena raide,,suraukšlina kaktą, net prakaitas 
iššoksta nuo sunkaus galvojimo, kol prisimena raidės .garsą. Tuomet 
slenka pirštas prie sekančios raidės ir vėl - iš naujo. Žinoma, taip 
jie dar negalėjo suprasti žodžiu reikšmės, jau nekalbant visai api® 
sakinio reikšmę. Bet valia ir smalsumas juos veda tolyn. Ar tai nepui
kus žaidimas? Ar čia ne juodas menas? - Jau aiškėja ir žodžio reikš
mė, jau supranta ir pirmus sakinius. Kiekvieną vakara^sėdi j is su sa
vo motina ir skleidžia puslapius - vieną po kito. Apie kokį čia dievą 
kalba tie puslapiai? Ir su vaikišku nusistebėjimu seka to dievo ga
lingus apsireiškimus.

1937 metais su lietaus laikotarpiu užgula kraštą įvairios 
ligos: malarija, šiltinė ir kitos, šiuose metuose Ašana suserga la
bai sunkiai. Motinos burtai nepadeda. Ji j ieško pagelbos pas kitus 
burtininkus gretimuose kaimuose. Šie ateina, išskuta ligonio virsugal- 
vę, prideda jaučio ragą, ir nučiulpia truputį kraujo.“Jie bando su į- 
kaitintom adatom, bado Ašana, varo lauk piktą dernom. Jie prikiša jam 
maišeli virš alkūnės su kažin-kokiu paslpatirigu turiniu. Niekas nepa
deda. Turbut jame demonas, kuris nesileidžia išvaromas. Jie bando su 
nuodais: Ašanai pasidaro dar blogiau. Turbūt tas demonas ir nesiduoda 
save nunuodyti. Motina pasikviečia žiląjį Abą Magalą - didžiausia Vo“ 
lagos krašto burtininką. Jis pakiša po ligoniu nauja pinigą,.įburia i 
jį demoną, į vynioja jį i ricinos lapą ir liepia motinai-burtininkei 
padėtąjį viduryj tako toli, toli nuo kaimelio. Kas ji atras, pakels 
ir isikiš savo maišelin, tame apsigyvens tas ligos demonas. Tuo tarpu 
ligonis jau pradeda kliedėti.Užeina momentai ir tikra mirties baimė 
ffiatobi"jo akyse. Kai siekt-iek geriau jaučiasi -“prieina jo motina 
prie jo guolio ir paskaito ka nors iš tos knygos. Staiga ateina Ašana 
mintis pabandyti su tuo knygos dievu. Kaip buvo ten su tais ligoniais 
Ar jie neprašė ano žmogaus, kad išgydytų juos? Ar nepagijo jie? Ji’-.

10



pasisaukia’ žmoną, motiną. ir jie bando prašyti Dievo sveikatos. Vakare 
pasidaro truputi geriau, ir jis užmiega lengvu miegu. Nakti vartosi 
jis savo guolvje, dejuoja, blaškosi. Turbut kenčia didelius skausmus. 
Jį prikelia kiti. PAr buvo čia kas nors?" klausia jis, vos tik akis 
atplėšęs. "Ne, mes vienos buvome čia”, prataria motina. ”0 mano miela 
motina, miela Žmona", sušunka jis susijaudinęs. "Štai knygos.dū’vas 
atsiuntė man šešėli, kuris atsiklaupė ant manęs ir su replėmis ~ iš
traukė įš sitos čia krūtinės dvi Žėrinčias gyvates. Jis sakė 'Asana’, 
taip sakė jis: *po trijų dienų tų vaikščiosi!’ Po to pasiėmė su savi
mi tas gyvates ir dingo"". “ .

Taip ir atsitinka. Fo trijų dienų Aš and atsikelia ir - nors 
silpnas, svyruodamas - pradeda vaikščioti. Koks tai džiaugsmas burti
ninkės trobelėje! Ašana jaučia, turįs kuo nors atsilyginti. Jis pra
deda mąstyti - kuo? Juk knygos dievas kitoks negu ju dievaičiai-sta - 
bai, argi paaukosi jam koki aviną ar oži? I Pamąstęs truputį, su vaik
ioku logiškumu prieina išvados,.kad jis turįs tai daryti, ką anas Die
vas sako. Jam atsiverčia įsakymas: "Sekmadienį Švęsk!" Kasseptintą 
dieną dabar palieka jie savo darbus, sukviečia kaimynus ir pasiklau
so ASanos skaitymo. Paskaitęs iš Biblijos, Ašana papasakoja vis kas 
jam nutiko ir visi klauso nutilę ir su dideliomis akimis.

Kartą užtinka knygoje vietą, kurioje draudžiama burtininkys- 
tė. Ir prasideda kova tarp sūnaus ir motinos, bet paskutinioji turi 
nusileisti. Ji-nustoja burti. "Dabar ji mirs", taip mano kaimynai,taį 
meno visa Tegi. "Burtininkė turi ypatingą dvasią, jei ji nepaklauso 
jos - ta dvasia ją nužudo", linguodami galvomis, pranašauja seni neg
rais Bet AŠanos motina lieka gyva, o burtu krūmokšniai virsta pelena
is... ,

/Toki gandą neša vėjas .tą ryta per kraštą; iš lupu į lupas 
juodų kaimo bobučių eina kuždesys apie tą įvykį. Vienos.prieštarauja 
gyvai, kitos kraipo galvas, o visos tik stebisi, stebisi...

II
Tai įvyko seniai, kai 1928 metais pirmasis Hermannsburg©.mi

si jos karavanas paliko Adis Abebos vartus. Prieš ji išsiplėtė laukinis 
kraštas, kuriame vie-n burtininkai viešpatavo. Negmas buvo davę s leidi
mą apsistoti Airos žemėje, šalimais Tegos. Greit išaugo nauja.misijos 
stotis. Viduryj burtininkų krūmokšnių išdygo naujas , kryžiumi paženk
lintas namas, kuris-liudijo, kad ir šiame juodos šalies kampelyje pra
sidėjo kitas amžius.

Slinko metai, misijonieriai dirbo, stoties dydis plėtėsi.Jie 
turėjo su savimi vaistų, jie gydė ligonius. Lallo šallijota buvo ne
maža stotis; iš ten buvo, platinamos biblijos, ten buvo mokoma skaity
ti.

Daugiau kaip lo metu buvo praėję nuo atvykimo dienos, kai 
vieną vakarą misijonierius Vasmanas susilaukia svečių iš Tegos. Tai 
stiprūs, gražiai išaugę vyrai; j.ie prašo Vasmaną-atsilankyti į jų_kai- 
mą, atlaikyti ten pamaldas burtininkės trobelėje. Vasmanas nustebo:Te
gi provincijon? Tai yra kraštas, kuriame iš 1100 trobelių 100 priklau
so burtininkams. Jie dar nė nepagalvojo ten Evangelija skleisti. Bur
tininkės trobelėje? Vasmanas pasidaro skeptiškas. Stotyje štai yra 
tiek daug darbo, o čia gal kas nors užsimanė iš jų pasijuokti. Bettie 
vyrai prašo, ir jie neatrodo kaip apgavikai. Pagaliau jis sutinka ir 
sekantį rytą išjoja kelionėn.

štai pagaliau ir Tegi kraštas! Plačios stepės atsiveria po 
jų kojomis. Jie nusileidžia nuo kalnų ir pasiduoda tiesiog per lygu - 
mas. Po šešių-valandų kelionės įjoja į vieną ricinos medžių pavėsyje 
gulintį kaimą. Prieš didelį, iš Žolių ir Šakų pastatyta, trobesį sėdi
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aūgŠtaš,.į baltą drobę susisukus, jaunas vyras. Jis pašoka’ir ateina 
sutikti’misijohterių. "Ar tu vienas iš tų baltųjų, apie kuriuos man 
pasakojo? Būk pasveikintas! Gaila, kad ne ankščiau atvykai? mes ką- 
tik buvome susirinkę”. Ir Vasmanas išgirsta, kad. šia viduryj stepių, 
kur dar nė vieno baltojo koja nebuvo įžengusi - skaitoma Evangelija, 
atlaikomi surinkimai",' ’’paguodos valandomis'’ vadinami. Jau prieš jį 
\5ia buvo sėjėjas? kuris į našią, dirvą, savo sėklą sėjo. Greit pasklin
da Žinia apie atvykusį baltąjį, žmogų? Vasmanas atlaiko pamaldas. Di
delė minia apstoja ji ir seka atydidžiai kiekvieną jo žodį. Vasmanas 
nepasilieka ilgai. Ašana turi daug darbo. "Eikš su manim"? kalbina jis 
Vasmaną. "Aš turiu dar keletą ligonių pagydyti". Nuošalioj trobelėj 
raitosi skausmuose maža mergaitė. Ašana jai uždeda ranką, ant kaktos. 
Jo lupos kužda maldas.. 0 gal tai. burtų žodžiai?... Vasmanas nežino. 
Staiga sukrečia šiurpulys kūnelį. Mergaitė nurimsta ir išeitie - 
šia patogiai savo guolyje. Vasmanas atsistoja ir apleidžia trobelę.

Kaip čia išaiškinti Šitam juodukui? Tikriausia pas jį su
simaišęs krikščioniškas tikėjimas su motinos burtais. Kodėl tu pabė
gai?" klausia AŠana pasivijęs jį, ir rodo trobelės pusėn. "Ji dabar 
sveika". Pamažu grįžta vyrai atgal. ’Pamažu mezgasi tarp ju pašnekesys 
"Tu darai stebuklus, Ašana?"-"Aš darau stebuklus".- "Tu buri? Ašana! 
Tai mums juk uždrausta, ar nežinai?" - "Aš darau stebuklus? o pone bet 
aš neburiu. Juk ir mūsų mokytojas anais laikais darė stebuklus. ar 
jis juos dabar negalėtų daryti? Žiūrėk, aš jo mokinys. Ar tu nedarai 
stebuklu?"- Misijonierius’tyli. Jam aišku: Ašana suprato-Naująjį Tes
tamentą pažodžiui. Jis daro stebuklus. Jis gydo ligonius. Jam čia nie
ko ypatingo. Jo vaikiškai dvasiai tai savaime suprantamas dalukas. 
"Mums negalima uždėjus ranką gydyti.’Ašana!”- "Kodėl ne? Juk knygoje 
parašyta!" - "Tu taip pat uždedamas ranką negydyk. Ašana:" - "Kodėl 
gi tu abejoji, o pone!"*

Pilna liūdesio atslenka Asanai naktis. Ar jis blogai pasi
elgė. Gal jis netaip suprato tą knygą? Gal meluoja jo knyga? - 

Sekančiam dienom pasiteirauja Vasmanas, tas llermannsburgo 
misijonierius, apie pagydytos ligonės stovį. Ir Jis įsitikina: Ašana 
gydo ištikro. Jo išgydyti ligoniai lieka sveiki. 0 gal. tai dėl to, 
kad Ašapa be abejonės lyg vaikas? Gal, kad pažodžiui t V'■**:& su
pranta Šventąjį Rašta? - Ir šiandieną dar stepėse gydo Ašana.

Baltasis vyras susidraugauja su juoduoju. Trečias - Daffa - 
prisideda prie jų. Ir jis negras, be misijonieriaus tapęs krikščioni- 
mi.

Užeina pasaulinis karasVasmanas internuojamas. Su gailės-* 
čio pilna širdimi priversti vokiečių misijonieriai palikti šia taip 
gražiai pradėjusią_ želti Viešpaties "dirva^ Laike karo išbūna Abesini- 
joje - po karo pabaigos sugrąžinami Vokietijon. Hermannsbu^geę ^.^deda 
visokias pastangas, kad galėtų vėl misijonierius siųsti. galiui Metai 
po metu praslenka belaukiant. Abesinija tyli, ju laiškai neatsakomi. 
Tik 1951 metais suteikiama Vasmanui Abesinijos viza.Parapijų surink
tos lėšos dengia .kelionės išlaidas. Vasmanas pasiekia vėl kaip lais
vas Žmogus ta kraštą, kuriame veikti sudarė jo gyvenimo turinį.Ką jis 
ras? Kas atsitiko su ta pasilikusia bažnyčia viduryj stepių ir ‘krū
mokšnių?

Vasmanas pasiekia Airą ir naujas vaizdas atsiveria jam; nu
stebęs sustoja jis kalno viršūnėj, sustabdęs savo karavaną, ir žvel - 
gia i išsiplėtusias lygumas. Daugelio kaimų,viduryj, tarp sakomis pa
remtų, žolėmis kaišytų, pakrypusių trobelių - stovi dideli mediniai 
namai, kryžiaus ženklas iškeltas bokštelyje. Jie leidžiasi žemyn ir ‘ 
laiks nuo laiko sveikina juos pakeliui sutikti "narna vangela" - evan 
gelijos žmones. 0 koks džiaugsmas jų veiduose, kai atpažįsta savo mi- 
sijonierių! /pabaiga V & pusi./
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Tolimesnės veiklos klausimu
Pasibaigus IRO globai ir susilpnėjus kitų tarptautinių or

gahizaciju veiklai vala rų Vokietijoje, tarp jų ir Lutheran World Fe
deration^ Ir mūsų lietuviškų evangeliškųjaunimo ratelių veikla su- , 
silpnėjo* Beveik visi veiklesnieji nariai apleido mūsų tarpą,jie įsi
kūrė tolimuose užjūrio kraštuose* Atslūgstant emigracijos bangai,lie
ka čia jaunimas be įgudusiu vadų; kyla klausimas, ar dar iŠ viso ap
simoka kai kuriems rateliams savo apmirusią veiklą. tęsti, ar leisti 
jiems visiškai išnykti. Į šitų klausimų reikia trumpai atsakyti: jo
kiu būdu negalima leisti nueiti niekais taip gražiai pradėtam darbui 
kurs tokių gražių vaisių yra davęs. Jeigu Viešpats s a- 
v< malonės ranka pro visus pavojus mus 
atvedė čia, kur mums leista Jį garbinti 
pagal tėvų papročius, likti tokiai s, k o- 
kiais Jis pagal savo valią į. pasaulį 
leidęs yra, tai uždėta mums ir pareiga 
išlaikyti vienintelį turtų, kurį, iš tė
viškės atsivežėm: savo brangų tikėjimą, gimtąją kalbą, 
ir tėvų papročius. Neužtenka tai tik išlaikyti, bet privalome tai vis- 
ką savyje ugdyti ir stiprinti. Ateis laikas, ka d.a mes 
busime paklausti, k ą| veikėme per visų 
ta laiką, kada broliai ir sesers buvo 
sunkiai persekiojami už tikėjimų, už 
gimtąją kalbą ir tėvų papro č.i u s, kada 
tūkstančiai jų kankiniais mirė. Jeigu 
nešaukia mus pareigos jausmas į ta dar
bą, tai tėvynė mums uždeda prievole t ai 
daryti. Ant mūsų, mielas jaunuoli ir miela jaunuolė, pačių, mū
sų tėviškės ateities. Stiprinkime savo dvasines jėgas, kad pajėgtu
me” ją. nešti ir būtume jos verti.

Kyla tik klausimas, kaip tęsti tą veiklą ir kaip j a_stiprin
ti be kursų ir suvažiavimų, kurie šiandien dėl lėšų stokos nebeįmano 
mi ir kaip veikti be prityrusių j aunimo vadovų.

Visu pirmiausia reikia pasakyti, kad ratelių nariųskaičius
visiškai nesvarbus. Visur, kur gyvena trys ar daugiau, lietuvių evan
gelikų, gali jau susidaryti ratelis. Kiekvienas jaunuolis ar jaunuo
lė, jei tikrai paklausys savo širdies balso? jaus pašaukimųj ieškoti 

* draugų, kad galėtų savo mintimis pasikeisti. Šitas minčių, pasikeiti
mas savaime jau išspręs vadovybės klausimą. 0 tų minčių kiekvienas 
iŠ mūsų turės. Juk visi esame išauginti vienos motinos tėviškes, ku
rios ilgesiu gyvename. Kiekvieną diena susiduriame su klausimais,ku
riu .vieni nepajėgiame išspręsti, kurie paaiškėja tik išgirdus kitų 
nuomones. Mūsų tėvų išminties ir dorovės pagrindas visada buvo Šven
tasis Raštas,'todėl susirinkus trims ar daugiau bus pravartu ir la
bai naudinga semtis iš jo sau išminties, skaitant ir aptariant jį.
Taip jaus kiekvienas, kad toks bendravimas jį turtina, jam nauda ne
ša. Atverkime tuose pasikalbėjimuose savo širdį, nebūkime savyj e^už
sidarę. Tada tame bendravime tu nebesijausi vienas svetimame krašte. 
Pamatysi, kad tas šalia tavęs gyvenąs yra tavo brolispatirsi, kaip 
su juo bendraujant tavo jėgos augs ir tu jau drąsiau žiūrėsi i atei
tį. Būkime kuklūs,pradėdami tą darbac pasitikėkime, tai Dievas mus 
laimins.

Veikimo paįvairinimu© patartinos ekskursijos. Labai pravar
tu aplankyti kaimyninius ratelius. Bet tai neturi būti mūsų įprastas 
svečiavimasis su apkrautais stalais. Pati ekskursija turėtų jau sa
vaime narius patenkinti. Susitikus bus galima mintimis pasikeisti,ir 
tokiu būdu savaime veikla pagyvės. Jimnys

.y-'..L. ... ' j- ■
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CVANGELIKV IR KAVALk
B/ilNYflNIC JACKSLC

Evangelikų
Biblija yra vienintelis mūsų 

tikėjimo vadovas. Evangeliškasis 
krikščionis turi pats i-ją gilin
tis, kad susidarytų sau religini Į- 
sįtikinimą.

1. Tikėjimo pagrindas

Katalikų
Šalia Biblijos Dievo 

reiškimu laikoma bažnyčios
cija. Iš to išeinant bažnyčia iŠ 
aiškina šv. Raštą neklaidingai. 
Paprastas žmogus gali skaityti 
Sv. Raštą tik su bažnyčios 
rodymu.

nu-

2. Tikėjimas

"Tikėjimas yra gyvas ir drą
sus (nesvyruojantis) pasitikėjimas 
Dievo malone".

(Liuteris)

Tikėjimas yra paklusnus baž
nyčios mokslų neklaidingumo pri
pažinimas (laikymas).

3a Tikėjimas ir geri darbai

Darbui yra vaisius bei įro
dymas gyvo tikėj imp■

"Raštas mokina, kad nuodėmių 
atleidimą ir teisumą prieš Dievą 
negalime‘‘atsiekti per savo nuopel
nus ir darbus, bet kad nuodėmės at 
leidžiamos ir teisiais tampame prieš 
Die-vaw tik Kristaus dėlei per tikė
jimą," jeigu mes tikime, kad Kris
tus už mus kentėjo"^

/Augsb. išpaž. 4.p./
"Taip pat mokina, kad toks ti

kėjimas turi nešti su savim ‘gerus 
vaisius ir darbus, ir kad gerus 
darbus reikia daryti dėl Dievo va
lios, bet negalima tikėtis jais už
sipelnyti Dievo malonę./Luko 17,1C/ 
Kai visą tai būsite” padarę, tarki
te: "Mes esame nedarbštūs tarnai..."

/Augsb. išpaž. 6.p./
Jokių "šventųjų", jokių atlai

dų!

Tikėjimas ir darbai vienas 
kitą papildo ir abu bendrai pa
rūpina išganymą, "šventieji" su
rinko "lobyną atliekamu(viršnor- 
minių) gerų darbų" iš kurio baž
nyčia atlaidus duoda.

"Kas sako, kad vien per tikė- 
j imą nuodėmininkas išteisinamas 
ir kad daugiau nieko nereikia iš
teisinimui, tas tegul būna pra
keiktas".

"Kas sako, jog išteisinantis 
tikėjimas yra ne kas kita kaip 
tik pasitikėjimas dievišku gai
lestingumu, kuris Kristaus dė- 
lei nuodėmes atleidžia, tas te
gul būna prakeiktas’’-^

"Kas sako, kad išteisinimas 
prieš Dievą gerais darbais nepa
didinamas , bet patys darbai esą 
tik vaisiai ir ženklas įgytojo 
teisingumo, tas tegul būna pra
keiktas" .

/Triento konciliumas/

4» Bažnyčia

"Mokina irgi, kad visuomet tu
ri būti ir likti viena šventa 
krikščioniška Bažnyčia, kuri yra

Romps katalikų bažnyčia yra vie
nintelė Kristaus įstatyta mato 
ma Bažnyčia; todėl ji yra "vie
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nįntelė išganąntįff ir jos nė
ra Į.§gįffi§W’f kStalik^
bažnyčia ą»t Įę&ė§ yra tą pat^ 
kąip įr pęmąt^ji 5ąfny.«ią 4^.- 
gu|š? Mt #^ės -yrą popiežius yy- 
riąusią gąįyą kąip Kristaus yiar- 
tipinkas, kąris, i§ to įeinant, 
yisupsę savo sprendimuose ’’peklai' 
4ĮpgasS Kįtąs tikybinės bendruo
menės pepripažįstąiaos "bažnyčią’’. 
?pdėl kąįaiikų 'b^Py’Įi.a įr peprį- 
ęįdeda prie ekąaęnįpįp judėjimo.

5. -Dvąsiškiją. . ,.„ e .-

Bvangeli$koji bažnyčia įčpa- gataĮįkį.#kpjį bažnyčia nepa- 
t Visuątisa kunigystę, . iista yisspWw kąnigyątčg^
akintieji bendraują tiuuiągi -vieną ypatingą, pieyp įstatyta ta 
_.. vienas į»rj$a

rimą tarp Pįeyo ir fe?ą- 
^alo popiežiui
rentbji P0rdąo-

tikinčiųjų susiriakimas įr kuriame 
Evangelija skalbiama ir suiyg ją 
sakramentai dalijami, Įr nėra r e i- 
kaip tikrai krikščioniškos Bažny
čios vienybei visur vienodų s&s*

£

si tikintieji bendrauja tiaUidgi «- V;
niai s» Pievų. Eyangeįiškąsįs dyą- nigą, ąsą 
aiškis yra parapijas išrinktas ir tąrpinin
patikėtas; Jis yrą

reigą per augstesni 
vyskupus vysk

.Šventi

tytą kupigįj 
sąįs paprast 
(ęsiLįba/tas I)

3

€. Sakramentai

Evangeliškoji bažnyčią pa- ^atalįkižkpji bažnyčia $p- 
iĮ&te ppptysis sękr^ptips; KrjLkšta£
"■ “ * 1 “ ‘ įpšuas^S.špažini^omunijs

MS patepimas., Santuoka,Kt 
ventipiB^p. .du vaikintas ne 
isp APo .stawpiskPS Igiikyse-

nuo pr pjo tikėjimo

Atgailai priklausą nuoširdus

«r<akata itneksiu -&p 
IM-rtas

£ft, ž^».-.^s

mokiną ą- 
iryypo
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timas kaip ąukps. Šventiškume ne Kristaus kūną, ir kraują,. (Transsub- 
žmogus veikia į Dievą, bet Dievas stanciacija - Dievo kūno Šventė), 
į žmogų. ’’Tikėjimo” pabrėžimas o Taurę paima tik apeigas atliekąs 
dis ’ už j us ’ reikalauja trirta’i t ikin- kunigas. Esmėj e apeigos yra Dievui 
Čias Širdis”. (Liuteris) atnešta auka, kaip nekruvinas pa

kartojimas kruvinosios aukos ant 
Golgatos(tylios mišios, sielų mi
šios).

EvarigeliŠkasis krikščionis 
visus dorovinio gyvenimo sprendi
mus daro vadovaudamasis.savo sąži 
ne. Jis laisvas, bet ir neša pil- 
nat atsakomybę prieš Dievą.

Yra tik vienas dorovinio gy
venimo idealas? pasaulio nugalėji
mas tikėjimu ir meile..

9. Dorovinis gyvenimo idealas

Katalikiškasis krikščionis tu
ri ir dorovinio gyvenimo klausimuo
se sekti savo kunigą. Jis valdomas 
savo bažnyčios. Ji atima jam pa
skutinę atsakomybę, jei jis yra 
jai (bažnyčiai) paklusnus. Yra dvi
guba dorovė: vienuolių asketinė do
rovė yra augštesne už ‘paprastų 
krikščioniu dorovė. ' b

ĮQ. Gyvenimo santvarka

ir politi 
kaip san-

Ūkinio, socialinio 
nio gyyęnimp santvarka, 
tuokay^ūokykla, valstybė, turi bū
ti formuojama krikščioniškoje at
sakomybėje prieš Dievą ir artimą; 
tačiau išviršiniai ją negali val
dyti bažnyčia.’

..Bažnyčia, kaip Dievo santvar
ka, stovi augščiau visų pasaulis - 
tiškų santvarkų; ji turi jas nu
statyti ir valdyti.

11. Kiti skirtumai

Katalikiški įsivaizdavimai bei papročiai apie skaistyklą, 
meldimasį Marijai ir šventiesiems, smilkyklą, relikvijas , rožančių ir 
pan. evangelikų, kaip nebiblijiniai,atmetami.

TOLĮMESKĖSCVEIKLOS ...
Taip pat labai svarbus yra ir 

minčių pasikeitimas laiškais, šia 
proga norėčiau kreiptis į brolius 
ir seseris gyvenančius uzjū^riuo- 
T^®@se. Laiškai yra puiki priemo
nė broliškiems ryšiams palailjrti. 
Turime kiekvienas pažįstamų ki
tuose kraštuose. Neduokime nutrūk
ti kadaise užmegztiems draugystės 
ryšiams. Mes visi esame vienos 
šeimos nariai; jei jausimės bro
liais ir seserimis, tada ta šeima 
niekada neiširs, nors ji būtų ir 
taip plačiai po visą pasaulį ‘ iš
sklaidyta.

Taigi mielas broli, miela se
suo, klausyk savo širdies balso. 
Jos gelmėje dega liepsnelė, kuri 

tave ragina tą tau taip naudingą 
darbą pradėti. Nelauk, kad kitas jį 
pradėtų, paduok savo broliui ir se
seriai "ranką. Žinok, Dievas laimi
na kiekvieną, kas išminties pas 
Jį' j ieškot

Skaisgiris

X-X—X—X—X—X—X—X—X-X—X-X—X—X—X-X—X —

KOL JAUNAS, 0 BROLI, SĖK PA
SĖLIO GKUDĄ Iii DIRVOS NEAPLEISK I 

TUOMET, KADA JAUSI, KAIP 
KŪNS U-U STINGTI IA DVASIA JAU 
SUSNŪDUS, VĖLU. JUK P^IE DA^BO, 
NEI SĖSI, NEI PJAUSI.

V. Kudirka

45. -
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Ištrauka iš Garfield Alder knygos 
/Vertė Fr» šlenteris/

Be Romos turėjo ilgus šimtmečius didžiausia^ reikšme Alek
sandrijos, Antiokijos, Jeruzalės ir Konstantinopolio patriarchatai. 
Jie buvo vienas kitam lygūs ir gavo, kaip ir visos kitos didelės vys
kupų būstinės, savo eilės tvarką, daugumoj pagal atitinkamu-miestų po 
litinę reikšmę, kuri ganu dažnai keitėsi ir vis dėlto su išganymui •„ 
reikalingais tikėjimo sprendimais nieko bendro neturėjo. 451 metais 
Kalcedono konciliume buvo įsakmiai Romos ir Konstantinip'-lio vysku
pų vienodas vertinimas pareikštas. Didėjantis skilimas tikėjimo ir 
santvarkos klausimuose 1054 metais privedė rytų ir vakarų krikščioni
ją prie galutino atsiskyrimo. Ir kitos bažnyčios, kaip pavyzdžiui 
koptų - abesiniečių ar airiškoji (664 metais su Roma sujungta) prie
šinosi Romos viešpatavimui.

Nėra taip, kad iki reformacijos bažnyčia būtų buvusi vie
ninga organizacija, ir kad reformatoriai krikščionybės skilimą ant 
savo sąžinės turėtų. -V ienos, vieningos bažnyčios organizacijos' jau 
nuo pat p-radžios nebuvo, negalėjo būti iniekada pasaulyje nebus.

Reikia pažymėti, kąįl patys reformatoriai skilimą, kuris iš 
_to išaugo, kad ne visa vakarų bažnyčia leidosi per Dievo Žodi atsi
naujinti, labai skaudžiai atj'autė. Ar jie "dėl taikos ir ramybės” sa 
vo iš Dievo gautą išpažinimą būtu turėję palaidoti? Turime jiems bū
ti dėkingi, kad jie šiai pagundai atsilaikė. Net ir Romos katalikų 
bažnyčia buvo priversta pašalinti blogiausius papročius. Ir reformuo
tosios bažnyčios nebuvo apsaugotos nuo netinkamo vystymosi ir sustin
gimo. Bet laikas nuo laiko jos buvo naujam gyvenimui išbudunamos,ku
ris oficialaus bažnytinio antspaudo neturėjo - pradžioje pri'š tai bu
vo net kovojama, he s prisimenam metodizmą, Brolių Draugystę, Išga
nymo Armiją ir daug kitų. Kitos mažesnės ypatingos ben.>uomenės, vie
nu ar kitu savotiškumu į akį kretančios, dažnai nurodo į dalykus, ku
rie, tenka apgailėti, bendrame bažnytiniame moksle per mažai-palie
čiami. Todėl apaštalas įspėja: ’’Negesykite dvasios!” /l.Tesal.5,19/. 
Nė viena grupė neturi sau šventą Dvasią išsinuomavusi. Iš to seka, 

-------------------- ----------------- -------------- 46 ---------------------------------------------■'--------
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kad vietoj kariaujančio priešingumo ar Šalto lygiagretumo būtų rei
kalinga broliškas išsikalbėjimas ir, kaip toli tai galima, bendradar
biavimas, kuriam jau ekumeniniame judėjime su palaima padaryta pra
džia.

Oksfordo pasaulinės konferencijos 1937 m. pranešime sako
ma? ’’Priešingai mūsų, neištikimumui, ištikimas Dievas per savo baž
nyčią. daug padarė. Vienas iŠ didžiausių jo stebuklų yra, kad pasauli 
apimanti krikščionių brolija yra tikrovė, nežiūrint nelaimingų skili
mu bažnyčioje ir fakto, kad dauguma svarbių klausimų ir mes dar jo - 

' kio bendro bažnyčios žodžio tarti negalėjome. Vienybė Kristuje nė
ra mūsų tikslas, kurį sau statomės °, ji yra tikrovė, kurių mes iš pa
tyrimo pažįstame. Mes galime ja su džiaugsmu skelbti. Susirinkome iš 
daugelio tautų ir daug įvairių bendruomenių, iŠ senų bažnyčių, kurių 
praeitis siekia daug šimtmečių ir iš jaunų balnyčių vos tik prieš ke
letą šimtmečių atsiradusių. Bet mes esame “vieni ir tie patys Kristu
je. šita brolija ir vienybė nėra Žmonių sudaryta, taip kaip eilė ma
žų valstybių į vieną jungtiną valstybę sujungtų; ji yra išimtinai 
sukurta laisvame, maloningame Jėzaus Kristaus veikime, jos Viešpaties 
ir galvos, kuris ją, jo kūną, per meilę ir gyvybę kuriančią savo dva
sią iAlaiko, valdo ir žmonių norą, savo valdymui paveda".

Romos katalikų bažnyčia“ yra savo nariams griežtai uždraudu
si dalyvauti bet kokiuose tarpbažnytiniuose judėjimuose2 juoba, kad 
ji tvirtina, jog jieškoma vienybė iŠ senų laikų joje įkūnyta yra.Bet 
kokia yra ta vienybė? Mišinys "primityviškos liaudies “tikybos, žy
diškos įstatymų tikybos, helenistiškos mistikos ir evangeliško mal - 
dingimo" /HeileV/ bažnyčioje, kuri pasidarė teisės institutu ir visa
me pasaulyje iki paskutinio vienodai perorganizuota /bažnyčios tei
sė, lotyniška bažnyčios kalba, vienoda liturgija/. Ji gali tik tam 
įspūdį sudaryti, kuris jėgos klausimą stato virš tiesos klausimo.Ir 
kiek šitas vienodinimas kainavo! Su išgąsčiu prisimename, kad Romos 
inkvizicija pareikalavo daugiau aukų žmonėmisfir sielomis), negu vi& 
krikščionių persekiojimai, kuriuos vykdė stabmeldžiai, šių dienų me
todai dar irgi daug kur stovi po šūkiu "baisinga jo galia ir didelė 
klasta". Su skausmu tebūnie tai pasakyta.

Ar didelį įspūdi sudaro mums faktas, kad-Romos katalikų 
bažnyčia turi‘didžiausią išpažinėjų skaičių? Jokio. Tiesos jieŠkoto- 
jai niekada ir jokiu atveju nežiūrės daugumos. "Nes erdvi vartai ir 
platus kelias, kuris veda į prapultį, ir daug tų, kurie juo efna. 
Kaipgi ankšti vartai ir siauras kelias, kurs veda į gyvenimą, ir ma
ža tų? kurie jį randa", sako tTėzus Viešpats /Mato 7,13-14/. Jo pa
žadėjimas galioja todėl ne didžiosioms, bažnytinėms sąjungoms ir or- 
fanizacijoms kaip tokioms; tegul jos vadinasi kaip nori. Jis yra pa- 
adėjgs: "Nebijok, mažasis būry, nės jūsų Tėvui patiko duoti jums ka

ralystę" /Luko 12,32/. Ir "nės kur du ar “trys susirinkę mano vardu, 
ten aš esu ^ų tarpe /Mato 18,20/. Todėl krikščionis nesiduos susivė- 
džioti jokiai bažnytiniai galiai ir grožybes išsiplėtimui bei Įsibau
ginti trūkstančios išorinės didybės. Jis Žino, kad viena šventa,vi
suotina krikščioniška bažnyčia, į kurią mes tikime, nepririšta prie 
jokių išorinių pavidalu ir todėl įvairiose formose gali pasireikšti.

Tas apsaugoja nuo tikybinio išdidumo ištikimume išpažintai 
tiesai. Iki mes nu'-' tikėjimo į regėjimą pereisime, "mes Žinome = ge
riausiu atveju - dalimis.ir tai dalimis pranašaujame" /l.Kor. 13,9/. 
Dėl to gali pagal Dievo Žodi ir reformuotoj bažnyčioj iki tam tikro 
laipsnio įvairios kryptys pasireikšti. Ir yra geriau, kad jos sąži
ningai atstovaujamos, negu nesąžiningai sugriaunamos. Nes kur tik 
pilnai veikia teisingumas, ten šventa Dvasia gali savo darbą dirbti 
ir "ruošti šventuosius tarnybos darbui, Kristaus kūnui statyti, iki 
visi pasieksime tikėjimo ir Dievo Sūnaus pažinimo vienybę" /Efez.4,

47

18



__________________________ ■
R?į'* ■ ->'x ’ .” _ u • '" .” '' * •*'■ ..'' * '• ' ' V- f-'*’- _ - ‘ ■ ' .’ ’-t

- . '*' 4*A • j. ; -'■>**:-. '■ X. ;■ ■ ’ V-‘ ’ " K .'” '"<!'/ ’ - f .^’.'rji

12-13/. Tada " bus viena kaimenė ir vienas ganytojas” /Jono 10,16/.

3. Kas mpkina mus Dievą išpažinti ir jo klausyti?
Jis pats. Jis vienas tiktai. IŠ savęs mes. negalime Dievų 

išpažinti; galime tik per tai, kad jis mums duodas-’ pažinti. Nes Die
vas yra Šventasis, "ir gyvenąs neprieinamoje Šviesoje, kurio nematė 
nė vienas žmogus, bet ir negali matyti” 71. Timot. 6,16/. Visas mūsų 
filosofavimas apie ši faktą prieina ribą. Kaip galėtų kitaip ir būti* 
Jeigu Dievas tikrai Dievas, tai reiškia dangaus ir Žemės Viešpatszir 
jo būtybė bei veikimas virsyja visą žmogišką supratimą^ 0 gal kūnnjs 
nori savo kūrėją suprasti? Ir tai todėl, kad nuodėmė ne vien mūsų no
rą, bet ir mūsų mąstymą,, iš pagrindų sugadinusi yra. Kai Romos katali
kybė savo įrengimus nurodo (išveda Red.) į taip vadinamą gamtos tei
sę ir protirg'imą’ /išmintingumą/, tada tam prieš didžiausias atsar
gumas yra vietoje, "Liktų apimti tamsos mūsų protas, mūsų širdys".

Krikščioniškas tikėjimas egzistuoja ne iŠ savo žmogišku iš? 
tek’.ių ir "logišku išvedžiojimų", bet vien iš to, jog žino: "Dievas 
nepaliko savęs be liudijimo" /Apašt. d. 14,17/. "Dievas, nebeatsi - 
žvelgdamas į tuos nežinojimo laikus, dabar skelbia žmonėms, kad vi
si darytų atgailą,4 /Apašt. d. 17,30/. Šita atgaila, tai yra atsikrei- 
pimas, reiškiasi per tai, kad mes Dievui nenurodomo, kur ir kaip jis 
mums turi apsireikšti. Nors tas ir visuotiną pertvarkymą mūsų pilie
tinio ir bažnytinio gyvenimo su savim atsineštų; Čia ir yra skirtumas 
tarp dievaičiu tarnybos. Dievaičius /ir minčių dievaičius/ disponuo
ja pats Žmogus pagal savo norą. Tačiau gyvasis Dievas disponuoja mu
mis pagal savo pasimėgimą.

/bus daugiau/

AŠANA IŠ BURTININKŲ ....
(Pabaiga)

Taip ir vėl Dievas veikė be 
žmonių pagalbos. Veltui misi j eme
riams praleidžiant laiką įvairio
se stovyklose, Dievo Žodis ėjo iš 
vie-nų lūpų į kitas, tik sklido plė
tėsi po visą Airą ir i’egį. Kas pa
tikės, jei prie šv. vakarienės 
stalo kaskart suklaupia apie 250 
Žmonių J

0 AŠana, Daffa ir visi kiti 
ju padėjėjai? - Pilni vaikiško 
nuoširdumo ir džiaugsmo jie Šian
dieną dar pasakoja kas jiems nuti
ko, kokia ramybė juose apsiviešpa- 
tavo, ir keliauja, vaikščioja po 
savo tautą, Viešpaties šviesą lie
dami i atsiduodančiųjų širdis...

Sigutis

X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X
VIEŠPATIE, KUR MES EISIME? TU 
TURI ŽODŽIUS AMŽINOJO GYVENU©.

/jono 6, 68/ 
x-x-x-x—x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

AUSTRIJOS LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA

Nuolatini augimą evangeliško- 
sios bažnyčios (augsburgiškas ir 
helvetiškas išpažinimas! Austrijo
je seka ir jos organizacinis tvar 
kymasis. 19Cr' metais Ši bažnyčia 
priskaitė tik 107 ooo narių, gi 
1944 metais buvo jau 330 ooo ir 
pagaliau 1950 metais 412 ooo. Ka
ro pasėkoje iš buvusių 125 liute
roniškų parapijų atiteko Čekoslo
vakijos respublikai trys. Nuo 
1946 matų įsisteigus 13 nauju pa
rapijų, Austrijos Liuteronų Baž
nyčia dabar priskaito 135 "parapi
jas. Nuolat auga ir filijų skai - 
Čius, kurios numatomu laiku bus 
pakeltos į parapijas. Del didėjan
čių bažnyčios uždavinių jaučiamas 
kunigu trūkumas.

—x—

-O-C-o-o-o-o—
-o-o-o-
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PASAULIO LIUTERONII SĄJUNGA
P.L.S. Vykdomasis Komitetas 

pavedė sulyg prezidento vysk. An- 
dery Nygren pageidavimu Dr. Carl 
E. Lund-Quist’ui eiti vykdomojo se
kretoriaus pareigas iki kol užsi
baigs. mirusio Dr. S.G. Michelfel
der tarnybos laikas.

-X-X-X-X-X-X-

INDIJA
Kąip Suomijos laisvoji bažny

čia praneša, Sikkimo (rytu Himala 
ja) maharadža išleido potvarkį,pa
gal kuri visi misijonieriai turi 
turėti praktiška užsiėmimą. To po
tvarkio pasekmėje buvo priversti 
du suomiu misijos punktai užsida
ryti. .

-X-X-X-X-X-X-

JERUZALĖ
Graikų-ortodoksu Jeruzalės 

patriarchatas paminėj'b savo 1500 
metų egzistavimo sukakti jubilėji- 
ne švente. Iškilmingose‘‘pamaldose 
Jeruzalėje dalyvavo be Jordano 
krašto ir Jeruzalės valdžios at
stovų bei kai kurių kraštu konsu
lu taip pat didelis" skaičius ir 
kitų Jeruzalės krikščionišku baž
nyčių dvasiškių, tarp kitų ir ka
talikų bažnyčios vyskupas bei liu
teronų bažnyčios dekanas.

-x-x-x-x-x-x-

NAUJI RADINIAI
Neseniai beduinai atrado irie 

šiaurinio Mirties jūros kranto d u 

urvus, kuriuose rasta nemažai 
papiruso ir odos volų su hebraiš- 
ku, graikišku ir armėnišku teks
tu. Mokslininkai mano, kad tie 
rankraščiai esą rašyti 200 metų 
po Kristaus.

-X-X-X-X-X-X-

ISPANIJA
Ispanijoje veikia taip vadi

namos "geto-parapij as” , kurios vi
dujiniai yra tvirtesnės negu pir
maisiais Franko rėžimo metais,bet 
jų dvasinio gyvenimo suvaržymas, 
kuris siekia net iki praktiško 
užsiėmimo, yra didelis: Čia pri
skiriamas draudimas paženklinti 
susirinkimo vietas, savas mokyk
las steigti ir net laikyti pamal
das privačiuose namuose. Protes
tantams nėra galimybės tapti gy
dytojais, teisininkais ir kt.

/Evangelische Welt/

—x—x—x—x—x—x—_

KOLUMBIJA
Bogotoj e, įšventinant babtis- 

tų bažnyčią, panaudojo fanatikų 
grupė jėgą, sužeisdama vieną kuni
gą ir padarydama nemažai nuosto
lių. Kadangi per du paskutiniuo
sius metus katalikiškasis elemen
tas keletą Įtartų nusižengė valsty
binei tvarkai, kreipėsi JA/ krikš
čioniškų bažnyčių Tautinė Taryba 
į Vašingtono vyriausybę prašydama 
kad ji crriežtai protestuotu ir 
kartu && atkreiptų’Jungtinių
Tautų sąjungos, kaip žmogaus tei
sių ir tikėjimo laisvės saugotojos, 
dėmėsi į šitokius nusikaltimus.

° /E.W. '
49 ------- i------- --------- ------

■
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LEIDŽIAMOS KNYGOS
Lietuvių Evangelikų Liutero

nų Vyr. BaŽ. Taryba su Pasaulio 
Liuteronų Sąjungos pagalba, lei 
džia dvi naujas knygas. Pirma kny
ga yra giesmynas, kuris leidžianas 
kaip IS^S metais išleisto giesmy
no papildymas. Giesmyne yra 100 
giesmių. Antra knyga yra ?Tremties 
Palydovas", kuris skirtas išemi - 
gravusiems lietuviams evangelikams 
bet ir Vokietijoje esantiems nau
dingas bus. Abi knygos jau spaus
dinamos ir netrukus pasirodys e- 
vangeliškajai lietuvių visuomenei

-X-X-X-X-X-

Senj.kun. KĖLERIS VYKSTA 
Į ANGLIJĄ,

Kaip kitais, taip ir Šiais 
metais Senjoras kun. Kėleris vyks 
į Angliją, kur nuo gegužės 20 d. 
ligi birželio 20 d. lankys lie

tuvius evangelikus, laikydamas 
jiems pamaldas ir atlikdamas ki
tas reikalingas apeigas. Lankymosi 
planas jau nustatytas ir bus vi
siems Anglijos lietuviams evange
likams tiesioginiai praneštas. '

-X-X-X-X-X-X-

MIRĖ SENIAUSIAS PRIEGLAUDOS 
LIETUJ IS

Varei užsieniečių senelių 
prieglaudos lietuvių grupės ‘se
niausias gyventojas Jonas Šimkus, 
sulaukęs 96 metus, mirė 1952 m. 
kovo mėn. 13 d. ir palaidotas ko
vo 17 d. Varei miesto kapinėse. 
Laidojimo apeigas atliko Senjoras 
kun. A. Kėleris. Velionis buvo ki
lęs iš Tauragės parapijos ir gj- 
veao Rūgalių kaime. Jis paliko 
žmona 88 metų amžiaus, su kuria 
70 metų santuokoj išgyveno, šei
moje augo 10 vaikų.

-x-x-x-x-x—x-

šis JAUNIMO RATELIO numeris išeina dėl tam tikrų kliūčių 
ir LWF spaustuvės persikėlimo į kitą, vietą žymiai p; vėluotai. Re
dakcijai labai už tai atsiprašo mielus JR skaitytojus.

Tenka taip pat pranešti mieliems skaitytojams, kad su 
šiuo numeriu pradedant y a apribojamas JR puslapių skaičius, būtent 
iki 24..Taigi, ateityje JR turinio atžvilgiu bus truputi siauresnis 
kaip iki šiol. Redakcija stengsis betgi kiek galėdama išlaikyti ati
tinkamą JR lygį.

# # # # # #

JAUNIMO RATELIO atstovybių adresai:

Anglijoje: Mr. E. Gložaitis, 141 New Hampton Rd. West,,WOLVERHAMPTON
.. < ..Staffs, '

Jung. Amer. Valst.: Mr. Povilas Jasiukonis, 1417 So. Catalina Street 
LOS ANGELES 6, Calif.

######

Gerb. prenumeratoriai ir skaitytojai, nepamirškite pratęs
ti JR prenumeratas arba atsiskaityti už laikrašti pas JAUNIMO RATE
LIO atstovybes arba su JR administracija.

######

- --------------- ---------------------------- - -------- '50------------------------------------------------------
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Spausdino PrL.S. spaustuvė Liudvigsburge, Vokietijoje 
Iliustracijos Alg.G.
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JAUNIMO RATELIS - Lietuviškojo evangeliškojo jaunimo laikraštis 
YOUTH CIRCLE - Lithuanian Evangelical Youth Publication

Leidžia redakcine kolegija.
Atsakingas redaktorius Kasparas Dikšaitis
Redakcijos ir administracijos adresas-:
/23/ DIEPHOLZ, Lager am Flugplatz, B1.6/19E, West Germany

Redakcija taiso rankraščius pagal savo nuožiūrą.. Autoriaus tei
sės gerbiamos. Laikraščio medžiaga galima naudotis tik pažymint 
jos paėmimo šaltinį.
Šio dvigubo numerio kaina: Vokietijoje 50 DH?, Jungt. Amer. 
Valst. 35 centai, kituose kraštuose 3 tarpt, pašto kuponai. 
------------------------------- 51 ----------------------------

22



iS" i

d:

PaIITaED lilA'ixEii

I

<■

ALp(LKA)5211 
1952, Nr. 3/4

-AO S> •
Kasparas DikŠaitis 
(Jaunimo Ratelis) 
/23/ DIEPHOLZ
Lager am Flugplatz, 
Vest Germany

įfe’:.

Paper and ‘rinting for this ei-culas lias been provided by tee 
Lutheran Vorld Federation as a remembrance from Lutheran chur
ches throughout the world
Popierius šiam leidiniui duotas Pasaulio Liuteronų Sąjungos,kaį 

sveikinimas iš Pasaulio Liuteronų Bažnyčių
Redaguoja: Kasparas Dikšaitis

23


	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0001
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0002
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0003
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0004
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0005
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0006
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0007
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0008
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0009
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0010
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0011
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0012
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0013
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0014
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0015
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0016
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0017
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0018
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0019
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0020
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0021
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0022
	C1BC10000524916-1952-nr03-4-DPSPAUD-JAUNIMO-RATELIS-page-0023

