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1. Moze 32., 23-32.
Šita trumpą, su amžinu atsisvėrimu pripildyta istorija, pilna 

begalinės gilybės, mums šiandien pasako reformacijos paslaptį, kuri 
tikrumoje yra niekas kitasvkaip Dievo kova su vienu vienuolius, va
dinamu Martynu Liuteriu. Is sitos Dievo kovos atsirado tas didelis 
judėjimas, kurio vaikai trinariai mes_esame, evangeliškoji krikščio
nija šiame_pasauly. Kartu si sena, Jokūbo istorija mums nurodo mūšy, 
valandą, mūšy, tikėjimo kovą^ir musų. tikėjimo kelią nugalėjimui visų 
tų. mįslių, kurios nori mus šiandien nuo Dievo atskirti. Hera kito 
kelio, kalę tas, kuriuo ėjo Jokūbas, Martynas Liuteris, o tikintie- 
ji dar ir šiandien juo eina.

Istorija parodo mums du žmones? Jokūbą nakties pradžioj ir tą 
patį Jokūbą, tačiau jau visai kitą tobulą smogy dienos ankštumoje, 
” kada saule' patekėjo”. Vyras, kuris ant abiejų kojy tvirtai šioj . 
žemėj prie jąblok brąstos stovį, tas saugus žmogus, pilnas energi - 
jos ir jėgos, kuris gyveno keršte ir meilėj, apgaule ir klasta,žmo
gus,. kuris pasitikėjo savo stiprybe, vyras, kuris savo paties karus 
vede ir kuris kai tikvyra pasiruošęs sudaryti savo paties taiką su' 
Esavu, broliu ir priešu, toks žmogus ten stovi. Taip kaip Martynas 
Liuteris, kada žaibas šalia jo įvžemę trenkė ir jo gyvenimą kiša 
linkme pasuko, taip kaip tu ir aš, natūralūs žmonės,gyvenime be Die
vo stovime. Kas šį vaizdą yra kartą matę^, šį vyrą, kuris ilgame 
gyvenime ėjo savo keliais ir kuris savo širdies pilname saugume nak
tyje stovi prieš didelį atsisvėrimą. Tai yra natūralūs žmogus nąk - 
tyjft. „ v

Ir čia stovi visai kitas žmogus. Jokūbas ryte po tos nakties, 
kurioj jis buvo sumustas, nepajėgus tvirtai atsistoti, vyras, kuris 
sumuštas Žengia į naują gyvenimo dieną, virš kurio patekėjo saulė , 
kuris Dievą sutiko, tikrąjį Dievą, Dievą teismo ir malonės. Tai yra 
žmogus Martynas Liuteris, kuris 1512/13 metą žiemos nulemiančiuose 
naktyse save vadinosi išgelbėtu, išteisintu nuodėmininku. Ir žiūrėk, 
šitas Jokūbas, tai esi tu ir aš J Tai yra naujas žmogus mumyse, kada 
tu sutinki tą didelę ir gilią paslaptį, kuri šią naktį, gaubia.ir 
kurią pirmą kartą nuo pirmosios bažnyčios laiką reformacija vėl aiš
kiai skelbia, paslaptį malonės. Žiūrėk, tuos abu žmones šiandienvtu 
matai šitoj neištiriamoj, senoj istorijoj prieš tave. sitiewabu žmo
nės matomi Liuterio pavidale, kuriame prasideda.nauja bažnyčios is
torija, evangeliska istorija. Ir šitie abu žmonės yra tavyje, mano 
brolau^ mano sesuo, kada tu su Kristumi susitinki.

Jus klausiate, kas yra reformacija? Atsakoma sv Kova nak
tyje. Mes galėtumėm ir sakyti, istorija lemiančio atgimimo vie
no vienuolio is Dievo žodžio ir dvasios, istorija lemiančio atsiver-r 
timo vieno užsispyrusio, dievoto, save teisiu laikančiu žmogaus į 
tą, kuris žino malonės paslaptį. Ir ar_mes Šiame išgąstingame laike 
negirdime Dievo skubotą šaukimą, kad butume iŠ paskutinių, laiką iš
mokę kitaip galvoti, žvilgsnį nukreipę į naują gyvenimą, kuris Jė
zaus Kristaus saulėje vyksta? Ar Jokūbas, ar Liuteris, ar mes, vis 
yra tas pats keįias, kurį Evangelija šiandien skelbia, kova Dievo 
su mumis % sulaužymas natūralaus žmogaus ir paslaptis naujo gyveni
mo malonėje. Sį kelią eiti ir vis is naujo eiti, reiškia suprasti
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reformaciją ir Šventą Bastą tikrai klausyti,, Ir mes norime mintimis 
bendrai šiuo tikėjimo keliu žengti.

Pirma stotis s Dievo kova su natūraliu žmogumi. ’’ Jokūbas nak - 
tyj atsikėlė ir liko vienas<> Tada grūmėsi su juovienas vyras, iki 
ryto aąšra aušo.," Tamsa 3 vvienuma 8 naktis yra Šiame atsitikime o Tik
rojo žmogaus tikras priešas, šventasis Dievas žmogaus pavidale su 
j?T susitinka o " Pasakykvman, kaip tavo vardas?v- Kodėl klausi tu ma
ne, kaip aš vardu?" Tu žinai vardą to, kuris uz mus prie kryžiaus 
paskutinę kovą dėl manąs ir tavęs iškentėjo. Taį yra rungtynės be 
atsikvėpimo, angštai•susikibusią ristiką pora. Šioj naktyj joks žo
dis nebuvo kalbamas o Tik kova iki aušra aušo® ” Ir kada jis matė 9 
kad jis jį nenugalės, pakrutino jis jo £ulsies.sąnarįJokūbo kul
šies sąnaris buvo rungtynėse išsuktas. Sis smūgis padarė vyrą bejė
giu, tą vyrąa kuris pasitikėjo savo jėga ir kuris buvo pratęs, ant 
savo koją stovėti. Tai yra tas pats, kas yra boksininką nugalėti.

_ .Tai buvo Martyno Liuterio kelias. Pilnus septynis metus Dievas 
grūmėsi su šiuo vyru. Viską Martynas Liuteris išmėgino, kad pąts 
grieš Dievą per maldąfi pamaldumą, išsižadėjimą, atgailą ir bažnyčios 
šimtus darbą norėjo išsiteisinti. Ir tas viskas baigėsi vienuolyno 
nakties nusiminime 9 apie kurią jis rąšos kad ji buvo tokia’ didelė 
ir pekliška, kad joks liežuvis negalėtą tai ištarti ir jokia plunks
na aprašyti. Tada Dievas pasirodė supykęs. Tada nebuvo jokio pabėgi
mo. Is šitos siėloS nakties, iš šitos Dievo kovos su Martynu Liute
riu gimė reformacija.

„ Yra tai ir mūsą kelias. Jau apie keturisdešimts metą guli.ši 
didžioji, naujoji tamsuma ant pasaulio visą tautą. Dievas pradėjo 
judėti, tikrojo žmogaus tikrasis priešas pajudėjo ir su mumis pra
dėjo rungtynes. Tie visi metai, kuriuos mes pergyvenome, pagrinde 
yra tiktai^taip suprantami, kad gyvasis Dievas mus8 tave ir mane, 
mūsą bažnyčią į_savo šventojo teismo geležines rankas^yra paėmęs9kad 
kovojęs pries musą didybės maniją, pries užsispyrusį Žmogą mumyse, 
prieš visą jėgą ir didybę 9 kurią mes pasisavinome,, prieš netikrus 
dievus, kuriems mes paskui bėgome, pries visą bažnyčios bailumą ir 
drungnumą. Šiandien mes esame rankose to Dievo9 kuris Jokūbą nutvėrė 
savo_geležine ranka. Taip Dievas mus_atlanko ir deda musą, mūsą tėvą 
ir mūsą tautos nuodėmes ant mūsą. Smūgis ant^kulšies įvyko ir mes 
esamevnepajegūs kovai, nepajėgūs_ant savo pačią koją stovėti, bejėgi 
bažnyčia ir nugalėta tauta. Ar'jus nematote9 kad tai yra prasmė šią 
laiką, per kuriuos mes einame. Dievo kova, gal jau ir paskutinė ko
va su pražuvusiu žmogumi?
v Antra stotis: Musą stiprybės sulaužymas ir mūsą kaltės išsipa- 
zinimas. Ką regi, ką daro Jokūbas? Bibliskame vertime-tas beveik ne
pasireiškia. Kada Dievas buvo jį nugalėjęs, jis nebėga šalin. Jis ir 
kovą toliau netęsia, bet tas, kuris buvo pratęs stovėti ant tvirto 
pagrindo, metasi kaip nugalėtas po koją tam, kuris jį sumuso, ir su 
ašaromis maldoje, kreipiasi jis ryto ankštumoj Digvop šaukdamas: 
” As tave nepaleisiu, pakol tu mane palaiminsi." Šioj valandoj ant 
jo tas pasireiškia, ką Dievas pries trisdešimts metą ir daugiau bu
vo sakęs: AŠ esu su tavimi ir aš tavęs neapleisiu. Tavyje tuyi būti 
palaimintos visos giminės pasaulyje.vIr stebuklas įvyksta, sis Die
vas duodasi laikytis ir rišasi prie žmogaus, kuris į jo rankas pa - 
sidave ir kuris savo sielos giliausioj baimėj prie to Dievo glaud - 
žiasi, kuris jį taip sumuš©. Ir tas del vienos kainos? Kaip tavo 
vardas? Jokūbas, arba mūsą kalba: Apgavikas, nusidėjėlis.- Tu dau - 
giau nesivadinsi Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu su Dievu ir su žmogu
mi kovojai ir likai nugalėtu. Toje naktyje Dievas atima šiam vyrui 
viską? ką jis turi, jo stiprybę, jo garbę, net ir jo vardą ir savo 
malones įgaliojimu duoda jam naują vardąs Izraelis, arba mūstį kalba; 
Žmogus, kuris su Dievu kariavo.
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Ką dare Martynas Liuteris, kada jam anoj naktyj sielos minkio- 
sę kovose ir baimėse Jėzaus Kristaus Evangelija atsiskleidė? Jis ne
bėga į senąjį teisingumą. Bet jis ir toliau nekovoja. Jis pasiduoda 
į rankas Nukryžiuotojo, kuris su juo kovojęs.buvo. Ir jis jėzą Kris- 
tvvsutinka žodyje s" Teisusis gyvens savo tikėjimu," Tas žodis yra 
nušviestas to, apie kurį jis Žino, jis mane priėmė, Mane-neteisingą, 
nusidėjusį zmogą,Kristus padarė teisiu vien iš malonės.

Mielieji! Ar jus žinote kitą kelią ir arufis laukiate iš baž - 
nycios, kad ji ,jums kitą Evangeliją skelbtą? Šiandien žmonės mėgina 
visomis priemonėmis tos kovos išvengti. Jie jieško mintis išsklai - 
dyti, pinigą uždirbti ir pasiduoda politinio išganymo vilčiai. Šio
je valandoje nematome mes kito kelio, kaip tik pasiduoti į rankas 
to^Dievo, kuris mus, bažnyčią ir tau^ą, taip skaudžiai ant kulšies 
muso. Mes^nematome kito kelio, kaip šioje tamsumoje glaustis prie 
gievo: "As tavęs nepaleisiu, pakol tu mane palaiminsi." Dievas ir 
šiandien leisis laikytis krikščionijos ir tikinčiąją, kurie jo taip 
maldauja ir vien tik jo laukią. Ir mes turime eiti Jokūbo ir Marty
no Liuterio keliu, kad. taptumėm tais, ko mes prieš Dievą niekada 
nenorime būtis nusidėjėliais,.Ir mums yra atimta visa, ką mes turė
jome, bet lygiai šioj bėdn^stėj gališbūti mums naujas vardas dova - 
notas? Krikscionis,_Dievo žmogus, paženklintas jo ranks . Tai yra 
antroji stotis, natūralaus žmogaus sulaužymas ir jo kaltės išpaži
nimas . v

Ir trečioji stotis yra? Naujas gyvenimas Dievo malonėje. Šioj 
Jokūbo istorijoj yra jaudinančiai pasakyta, kas mums dabar lieka 
daryti, pagrinde prieš Dievą yra tik viena? "Jokūbas atsiklaupė ir 
Jis jį laimino.” Tai yra paslaptis? kad toks užsispyręs, užkietė
jęs žmogus atsiklaupia ir leidžiasi laimintis. Dievas privalo tokią 
žmonią, kad uz jo karalystę ^kovotą, " Jokūbas praminė tą vietą Pniel; 
nes aš savo akimis Dievą mačiau ir mano siela pasveiko. 0 kaip jis 
pro Pniel praėjo^ užtekėjo jam saulė.ir jis Šlubavo ant savo kul - 
sies." Šiuos žodžius galima vis ir vėl skaityti. Tai yra naujo gy
venimo pradžia. Dievas atsikreipė į tą,,kuris teismą ir atmetimą 
tikrai užpelnęs^buvo. Jis jį atkėlė, paėmė ir laimino. Dievas dova
nojo jo veidui žvilgsnį, kuris reiškia? Man atleidimas teko. Nežiū
rint visko esu^maloneje. Ir ryte užteka man saulė, nors ir tik šlu
buojant galiu žengti į naują gyvenimo dieną.

Tas buvo Martyno Liuterio kelias, iš to vienuolio pasidarė jė- 
zausvKristaus apaštalas i£ kariautojas, Evangelijos balsas, kuris 
per šalis skubėjo. Dievo Žodis kaip ugnis pripildė vienuolynus, 
vyskupą sostus ir bažnyčias ir atsirado ana evangeliškoji krikščio
nija, kuriai šiandien mes priklausome. "Aš savo akimis Dievą mačiau" 
Tai buvo reformacija. Jis susitiko Jėzą Kristą, Liuteris pasidarė 
malonės liudininku. Ar tai yra ir musu kelias, naujas gyvenimas Die
vo malonėje? Tai yra šios valandos sąžinės balsas. Mes žinome var - 
dą. Ar mes norime ir toliau žmonėms pasitikėti ir svetimiems Die - 
vams paskui bėgįi? Dievas mums, juk pažvelgė į veidą. Jėzuje Kristu
je pastojo jis žmogumi, jis uz mus ėjo ant kryžiaus ir nešė mūsą ' 
kaltes. Ar be jo norimejaelaimingais likti? Velyką ryte mums saulė 
patekėjo. Mes turime amžino gyvenimo viltį. Ar norime mirties šešė
lyje ir pasaulio laiko naktyje#išbūti, pragaišti? Dievas dovanojo 
mums savo Žodį, t^ Dievo malones didelią naujieną. Nėra kito kelio 
kaip to, kurį Jokūbas ėjo ir kurį Martynas Liuteris rado. Ei kima 
juo, kad^Dievąs savo kovoje su mumis prie tikslo prieitą ir kad pa
galiau is mūsą prisikeltą.naujas žmogus. Neškime kantriai šią laiką 
kryzią ir pasiduokime į Jėzaus Kristaus rankas: "AŠ tave nepaleisiu, 
pakol tu mane palaiminsi."

+++++++++4'++++++++4’+++
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UAXDVR TAS IŠDIDŽIAS DVASIAS?
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TAUAJArtl (AOKSAUI IŠGAiASIAnAo

OTUIDS TAUO RODIS APSAUGA?
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S_Į_g_g_TJ_g_Į;_g__S^U PAM I

stebeti^jo rankas

, galime prašyti ir pažadėti, 
mę ir džiaugsmą, liūdesį ir abęjoji- 
atgailg, išreikšti skaičius ir laiką

Mes gyvename stebuklu supami „ Daug nuostabiu dalyku’įvyksta 
žvaigzdzią, gyviu ir augalu pasaulyje. Bet pats nuostabiausias ste- 
buklas^yra pats žmogus. vJis įvykdo pats daug nuostabiu dalyku, galė
damas šiandien skristi žaibo greitumu, sugebėdamas keliais chromo 
gramais uzęrudinti plieno mases. Žmogus yra nuostabus savo kūnu, 
savo sugebėjimu mintis paversti kunu. Jis ne tik suprojektuoja, bet 
ir gali pastatyti didžiulius pastatus, gyviesiems patogius namus, o 
įnirusiems gražius kapus.
„ Bet tarp visą gyviu ir paties žmogaus sukurtu kūrinią pats 
žmogus yra pats nuostabiausias stebuklas. Tie 240 su viršum jo kūno 
kaulai juda nuostabaus aliejaus patepti, o raumenys atlieka labai 
sudėtingus veiksmus. Jokie architektai negalėtu suprojektuoti žmo - 
gaus kūną ir jokie inžinieriai įvykdyti jo statybą. Juk Žmogaus au
sis ir akis yra^labai jautrūs tarnai. Tavo kūnas tikrai yra nuosta
biai paties didžiausio meistro sukurtas. Savo kūną gali naudoti 
įvairiems tikslams.

Tavo kūnas veikia nuostabiai, jei jis išlavintas, sveikas ir 
pilnas gyvybes jėgos. Mirtis užmerks tavo akis, kad nieko negalėsi 
matyti, užvers tavo ausis, sustabdys tavo kojas, sulaikys tavo ran
kas, kad nei plunksna nei kuriuo įrankiu nebgale'si nieko ką bepada
ryti.vTavo liežuvis nebepareikš jokios minties, nes mirtis sustabdys 
tavo širdį, tą nuostabą, instrumentą, kuris per vienerius metus be 
pertraukos plaka daugiau kaip 40 milijoną, kartą.

Bet šiandien tu dar gali tinkamai naudoti savo kūno sąnarius. 
Tu savo rankomis gali užsidirbti sau pragyvenimą; gali jomis pada
ryti gera ar bloga. Tavo rankos gali būti iškalbingos. Tu gali jo
mis grasinti ir laiminti į kitą prilaikyti ir kitą parstumti, glos
tyti ir įskaudinti, atstumti ir priglausti, nes tavo rankos visa 
tai daro ką joms įsako tavo širdis. Nėra tokio įrankio , kuris galė
tu tiek įvairią darbiu padaryti, kaip tavo ranka .^Kvintilianas, ro
mėną oratorius pažymėjo, vkad rankomis galime prasyti ir pažadėti, 
grasinti ir padėti, reikšti baimę ir 
mą, išreikšti prisipažinimą ir ____________________________ v
ir tam tikrais judesiais paryškinti musą pačią mintį. Biblijoje ran- 1—---- ------------- -.1.,.^ t—■*-- j----- turime

nes iŠ pirštą nuospaudą tiksliausiai galimap at -
kos jjra minimos 1440 kartą. Tad norint geriau zmogą pažinti, 
stebėti^jo rankas, .---- --  - - - -------- ------------------------- --->
skirti žmones. v v

Tikrumoje mes žmones pažįstame pagal ją darbus. Rankos veikia 
pagal mūsą valios direktyvas. Jos gali parodyti kitam kryptį, gali 
kitą sulaikyti arba kitą parstumti, gali kitą glostyti arba suT-v 
žeisti, mažinti kitojo skausmus ar smeigti kitam durklu. Sugniaužta 
kumštis gali smogti, bet rankos pirštai gali virpinti ir.jautrias 
kanklią stygas. Rankos yra pačios gabiausios sielos tamės, kurios 
labiau negu kas kitą mintis gali paversti kunu.

Tai.yra nelaimė būti be ranką, arba teturėti tik vieną ranką, 
arba tąrėti ligos ar reumato sužalotas rankas. Bet kokia tai nelai
mė turėti sveikas ir tvirtas rankąs, bet turėti jas piktais darbais 
suteptas! Vienas mąstytojas pasakė, kad anglą kalboje didžiausias 
žodis yra ” service ", patarnavimas, o rankos yra tos priemonės, 
kuriomis kitiems galime teikti patarnavimą. Ką gali padaryti zmo - 
gus, jei jis savo rankas naudoja pagal Dievo valią ir savo artimo 
gerovei? Gali būti net raųpsas, bet Mozei sulig Dievo įsakymu įdė
jus į antį, jį buna sveika. Gali tau buti^žaltys, bet pagal Dievo 
nurodymą nutvėrus pavirsta lazda, kurią iškėlus virs vandenų, ji 
perdalo vandeną mases. Gali būti tik jietis, bet sulig Dievo įsaky
mu ištiesus, Jozuvo rankoje užtikrina pergalę. Gali būti tik asilo
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žandikaulis, bet Dievo vyro ,_Simsono rankoje gali užtrenkti tūkstan
tį priešą. Gali būtį tik triubos, bet pagal Dievo įsakymą panaudojus, 
sugriauja Jerikos mūrus. Gali būti tik kanklės, bet skambiomis Do - 
vydo rankomis pravaro piktą dvasią iš Saulo. Tai_gaii būti tik pen
ki duonos kepalai, bet .laužomi Jėzaus rankomis, tūkstančiai alkanu, 
pasotinami._DorČas turėjo savo rankoje tikvadatą9 bet ją panaudojus 
parūpinti rūbą vargstantiems,jos.vardą įamžina labiau negu lieka 
įamžinti didžiąją karvedžią laimėjimai. Tai buvo tik 95 sakiniai , 
kuriuos M. Liuteris prikalė prie bažnyčios durą, bet ją mintys pa - 
sklido po visą pasaulį, lyg jas būtą paskleidgvDievo angelai. Kali
nio John Bunyano rankoje buvo tik plunksna, rašiusi,,” Kr i kšČioniep 
Kelionę," hedz bet skirta sieloms budinti, ji šalia Šventojo Basto 
tapo labiausiai skaitoma knyga pasaulyje.

Ne tiek svarbu,ką tu turi savo rankoje, bet svarbu kokius įsa
kymus tavo sirdįs duoda tavo rankai. Tavo ranka .gali artimui ką 
duoti ir gali iš jo ką paimti, žiūrint ką tavo rankai įsako tavo 
Širdis. „ _ _Kun. J. Pauperas

- o - o - o -
SUDAROMAS LIETUVIU EVANGELIKŲ CENTRAS AMERIKOJE

Lietuvią Evangeliką Liuteroną Bažnyčios Vyriausios Tarybos Pir
mininko bei Senjoro įgaliotas, š. m. rugpjūčio mėn. 1 d., Chicagoje, 
buvau sušaukęs Lietuvią Evangeliką Liuteroną Bažnyčios Vyriausios 
Tarybos narią, gyvenančią Amerikos kontinente, posėdį. Posėdžio da
lyviai beveik vienbalsiai pasisakė už lietuvią evangeliką liuteroną 
centrą Amerikoje ir jo sudarymo būdą. Nutarta pasilikti glaudžiuose 
santykiuose su Lietuvią Evangeliką Liuteroną Bažnyčios vadovybe,kuri 
yra Pasaulio Liuteroną Sąjungos (Lutheran World Federation) narys.

Del didelią nuotolią’ ir dar neaiškios lietuvią evangeliką liu
teroną parapiją organizacinės padėties negalint kol kas sušaukti 
visą lietuvią evangeliką liuteroną parapiją bei parapijinią grupią 
atstovą suvažiavimą arba sinodą, esame priversti laikytis 1948 metą 
Lietuvią Evangeliką Liuteroną Sinodo nutarimo s ’• Negalint sušaukti 
Sinodo metams (trims) praėjus, Vyriausia Bažnyčios Taryba veikia to
liau iki busįgalima sušaukti Sinodą ir vykdyti naujus rinkimus " 
( Ištrauka is Statuto). Tokiu būdu LELB Vyriausios Tarybos nariai, 
kur jie dabar bebūtą, turi eiti savo pareigas. Bet musą specialiems 
bažnytiniams reikalams aptarti sudarytina LIETUVIŲ EVAN
GELIKŲ LIUTERONŲ TARYBA AMERIKOJE. 
Tuo tarpu šiuo principu:

a) Pagrindą sudaro LELB Vyriausios Tarybos nariai, gyveną Ameri
koje ( ir Kanadoje);

b) Ex-oficio įeina lietuvią evangeliką liuteroną kunigai, ir
c) Kooptuojami lietuvią evangeliką liuteroną parapiją arba para- 

v pijinią grupią rinkti pirmininkai.
Šiai Tarybai vadovauja Lietuvią Evangeliką Liuteroną Bažnyčios Vice- 
SenjorasTVyriausios Tarybos vicepirmininkas ir j gal loti rri,q Amerikoje.

Todėl nuolankiai prašau pranešti parapiją arba parapijinią vie
netą pirmininką vardus ir pavardes iki š. m. rugsėjo"mėn. 15 d. Šiuo 
adresu: Rev. A. Trakis,-6105 So. Green St., Chicago 21, Illinois.

vice-sen. Kun. Ansas Trakis, 
Liet. Evang. Liuteroną Bažnyčios Vyr. Tarybos 
įgaliotinis Amerikoje.

Chicago, 1954-VIII-9 d.
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Kur randasi ta vieta, kurioj, kaip kada Mozė lazda į uolą, mu - 
se9<taip ir Šventosios Dvasios ranka pajudėjo, kad leistu gyvojo 
tikėjimo srovėms tekėti, kad jomis atsigaivintu dykumoje keliaujan
ti*]!,, ištroškusi žmonija? Si vieta buvo žmogaus širdis, užsidariusi 
ir išsigandusi sąžine. Liuteris reformaciją ne anksčiau pradėjo, 
negu kad jis ją prie §avęs„paties buvo patyręs. Vienišoj vienuolio 
patalpoj, nenurimstančios širdies sunkiausiuose kovose, dėjo Die - 
vas reformaeijos^diegą į jo širdį. Liuteris nenorėjo kokį nors nau
ją tikėjimą atnešti, bet jis norėjo senąjį tikėjimą apvalyti„nuo 
šimtmetinią voratinklią ir jis,priešingai visoms pasikeičiančioms 
žmonią taisyklėms,amžiną ir nepragaištantį mokslą apie malonę ir 
išganymą i savo laiko sielas įdėjo. „

Žmonėse buvo savo laiku seną, pašvęstą turtą, tačiau jie buvo 
paslėpti. Sargai, kurie juos butą turėję saugoti, butą turėję ke - 
lią į juos žinoti ir jį kitiems nurodyti,„buvo į mirties miegą pa
grimzdę, Tada atėjo vienas vyras jaunatviškame, riteriškame karžy
gio drąsume. Jis prižadino sargus iš ją miego. Neregimos jėgos ap
saugotas, paslėptus turtus jis surado ir juos su žmonėmis pasidali
no. Ar norime šitą prįįyginimą išaiškinti? Senieji pašvęsti turtai 
yra išminties ir išpažinimo turtai, yra pačios apreikštos Evangeli
jos tiesos. Katalikybė, kuri butą turėjusi juos saugoti, tą nesu
prato. Ji buvo apimta mirties miego. Tada Dieva^ Liuteryje pažadino 
jo įrankį. Apginkluotas tikėjimo riteriško karžygio narsumu ir nenu
galima stiprybe,.prižadino jis miegančius Romos sargus ir su galin
ga ranka jis iškėlė prarastus turtus. Grynos ir švarios Evangelijos 
dieviškąjį turtą iškelti, buvo reformacijos užduotis, šio turto„tu
rinį į žmonią sielas įdėti, yra reformacijos bažnyčios kunigą uz - 
duotis. Reformacija vėl išvystė buvusį Kristą ir jo Evangelijos pa
vidalą, kartu buvo jos darbas į tai nukreiptas, kad vėl atrastas 
Kristus mumyse naują pavidalą įgytą.

Bažnyčios gyvenime buvo vienas Didysis PenktAdienis ir vienos 
Velykos. Viduramžyje buvo Kristus surištas ir.surakintas, gyvasis 
Išganytojas buvo lavonu pavirtęs, kunigai budėjo prie jo kapo ir 
niekas negalėjo jį paliesti. Is karto kas tai pasijudino ir akmuo 
nuo Kristaus kapo buvo nukeltas. Liuterio„95 tezės toli nuskambėjo 
kaip Velyką varpai ir visam pasauliui prišaukė? Pabusk, kursai_mie- 
gi„ ir kelkis iš numiržusiąją, tai Kristus apšvies tave. Ir žiūrėk, 
koks šlamėjimas mirusiąją kauluose ir koks Velyką pavasaris!

Musą evangeliškosios bažnyčios ir musą evangeliškojo tikėjimo 
stiprybe yra.tame, kad ji perima visą krikščionies gyvenimą. Evan- 
gejjiskas tikėjimas turi kaip raugas visur veikti, jis perraugina 
viscį.X ūkišką gyvenimą ir politika, profesiją ir darbą, visur jis 
pasireiškia.kaip Dievo jėga. Musu bažnyčia yra tas silpnas indas, 
kuriam šį jėga patikėta yra. Todėl mes Reformacijos Šventėje ir 
Dievui dėkojamekad esame evangeliski krikščionys. Todėl me§ ir 
šiandien su„teisėtu pasididžiavimu išsipažįstames As nesigėdžiu sa
vo evangeliškos bažnyčios, nes ji man dovanojo evangelišką tikėji
mą, kuriame aŠ„tikiuos, kartą išganytu būti.

Kuriame as tikiuos, kartą ^įš^anytu būti! Tai yra mūsą vilties 
inkaras, musą tikėjimo giliausis šlovingumas. Kad mes nenuilstumėm 
kalbėti apie musą bažnyčios stiprybę J Tai yra musą bažnyčios stip
rybę, kad ji mus„moko stovėti ant Švento Rasto pagrindo. Ji mus pa
dare tvirtais, išlaisvino nuo kunigiškos globos ir nuims parodė pri
ėjimą piie Dievo.

- 8 -
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Tai yra musą-bažnyčios giliausia stiprybė, kad. ji patiems savo 
nariams tikėjimo laisvėj leidžia jieškoti kelią, į išganymą. Joks po
piežius ir jokia dogma mus savo geležiniais pančiais rfcuriša. Mes 
neprivalome jokio tarpininko, kaip^tik tą vieną, Jėzą Kristą., mūsą 
Viešpatį..Mums nereikalingi jokie žmogiški priedai ir jokie mistiš
ki, mokslai, jokios šventąją tarnybos ir jok& Marijos~'garbinimas> 
Žodis apie tikinčiąją visuotiną kunigystą mums daug daugiau reiškia 
negu visi meniški kunigą išaiškinimo bandymai. Mums svarbu tik vie
nas klausimas: "Ką turiu daryti, kad būčiau išganytas?" Ir atsaky - 
mas, kurį mumsjnusą bažnyčia duoda, yra šitas: "Tikėk į Viešpatį 
Jezą ir.būsi išganytas tu ir tavo namai j" Musą bažnyčios didžiausia 
stiprybė yra jėzusvKristus,jos pamatinis ir kertini s akinu o. Jėzus 
Kristus, vakar ir šiandien ir tas pats per visus amžius. Musą baž
nyčia su išdidumu vadinasi evangeliškoji,.todėl ji nuo Liuterio 
laiką su giliausiu džiaugsmu laikosi prie išpažinimo: " AŠ nesi - 
gėdžiu Kristaus Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išganymui kiek
vieno tikinčiojo!"

oooooooooooooooooo

Žinau ką įtikėjau, 
Kas tvirta bus ir liks, 
Nors viskas Čia su vėju, 
Kaip dulkės, durnai nyks. 
Zįnau, kas vis nekinta, 
Nors viskas žemėj grius, 
Kur klaidos vis apspinta 
Ir taip kankina mus.
Žinau, kas amžiais trunka 
Ir niekad nesuskils, 
Kas amžiais nesusmunka 
Ir niekad neapvils.
Tai žodžiai Atpirkėjo, 
Tvirta uolos pilis;
Tai jais as patikėjau 
Ir ją laikysiuos vis. 
Žinau, kas man įkūrė 
Tvirtos pilies namus: 
Tai tas, kuriam neturi 
Lygaus skaistus dangus; 
Kuriam jau Serapinai, 
Palaimintą pulkai, 
Šventieji kerubinai 
Tarnauja nuolankiai.
Tai mano Jėzus Kristus, 
Šviesybė iš dangaus. 
Kurs Tėvo karalystėj 
Per amžius viešpataus. 
£ai mano Atpirkėjas, 
Širdies minčią šviesa, 
Teisumas, pašventėjas, 
Pagalba, apsauga.

oooooooooooooooooo
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Ruošiant šį "Jaunimo Ratelio" numerį, kai tik vyksta pasauli - 
nis bažnyčių, suvažiavimas Amerikoje. ĮŠ visų pasaulio kraštų, iŠ 
įvairių uostų ir aerodromų vyko bažnyčių atstovai į ęhicagą. Maža
me Chicagos priemiesty, universiteto mieste Evanston, Hi amieRČio 
pakrašty, rugpĮučio 15 d. susirinko krikščioniškųjų bažnyčių pasau
linė konferencija, antroji tokioj esmėj, po obalsiu: ’’ Kristus, pa
saulio viltis o" 1948 metų Amsterdamo konferenciją visi dar gerai 
prisimena. Ypatingas klausimas ir šį kartą guli ant šio suvažiavi - 
mo - ir ne viena ekumeninė konferencija be jo negalės apsieiti. Tai 
yra įvairių konfesijų problema, kurios pagaliau norėtų priklausyti 
tai vienai kaimenei to vieno ganytojo. Skirtumas ir vieningumas, 
nuomonių įvairumas ir sutarimas, tas viskas guli kaip koks įtempi
mas ant viso ekumeninio gyvenimo.JSors ir klausimai bus įvairūs, 
kuriais bus tartasi Evanstone, tačiau kalbos turės derintis prie 
aplinkumos. Kas iš tolo konferencijoje dalyvavo ir tylumoje savo 
maldos jėgą į ją nukreipė- ir tokių visame pasaulio apskritume bus 
buvę keli milijonai žmonių - tas neturėtų leisti save per daug pa
veikti įvairių konfesijų ir bažnyčių margaus paveikslo. Tiek pat 
svarbu, tiek pat tikra ir neginčijama yra Šalia esmės įvairumo už
duoties bendrumas, kuris visoms bažnyčioms šiame pasaulyje stato - 
mas yra. Mes žmonės esame tokie, kad taikos ir ramybės laikais dau
giau skirtingumas pasireiškia, priespaudos ir bėdos laikais daugiau 
vieny be.

Ir Amsterdamo konferencija dar smarkiai stovėjo įtakoje įvy - 
kių, kuriuos paskutinis karas ir jo pasekmės ant Šio pasaulio uz - 
traukė. Kartu,su tuo rišosi didysis.dėmesyss kurį Amsterdamo kon - 
ferencija pabėgėlių klausimui parodė. Mes negalime "užmiršti, kad 
anų laikų abu didieji ekumeniniai suvažiavimai, Pasaulio Liuteronų 
Sąjungos konferencija Lunde 1947 metais ir pasaulio bažnyčių konfe
rencija 1948 metaisvAmsterdame, kurie visam pasauliui su visu,savo 
svoriu, kaip jis bažnyčios balsą ir sąžinę visada atžymi, pabėgėlių 
problemą visame jos didume, jos priežasty j ir jos apimtyj pareiškė. 
Ten, kur žmones alksta, kur jie išvaryti iŠ savo tėvynės, kur jie 
tamsiuose kalėjimuose mirti turį, ten yra krikščioniškoms baŽiiy - 
cioms uždrausta sustoti prie aiškinimo jų pačių esmės ir tarpusa
viu skirtumų. Ten iŠ jų^reikalaujama, kad jos bendrai jų Viešpaties 
vardu stotų prieš velniškas galias, kurios dideliame ir tikrai tarp
tautiniame vieningume visame pasauly nepaliaujamai veikia^ Dievo 
karalystėje nieko nepasieksi ilgais aiškinimais. Prie žodžio turi 
prisidėti veiksmas, prie išpažinimo pasiryžimas, prie pergyvenimo 
noras. Todėl mes visi laukiame ne vien tiktai tų paskaitų ir kalbų, 
kurios buvo sakomos Evanstone. Dar daugiau mes įaukiame tų veiksmų, 
kurie turi gimti,_tų jėgų, kurios turi pasireikšti, tų bendrų^žy - 
gių, kurie turi būti vykdomi. Su mumis yra 38 milijonai pabėgėlių 
ir tremtinių visame pasaulyje..

Viso pasaulio 161 bažnyčios reprezentantų iškilminga eisena 
prasidėjo pamaldos, kuriomis rugpjūčio 15 d. pradėtas 1954 metų 
pasaulio bažnyčių suvažiavimas Evanstone. Metodistų didžioji kate
dra buvo vieta iškilmių, kokių Amerikos bažnyčios istorija ikšiol 
negalėjo atžymėti. Ilgoj eisenoj.žengė 600 oficialių,delegatų į % 
bažnyčią, kuri buvo iki paskutinės vietos tūkstantinės žmonių minios
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pripildyta. Senasis ir naujasis pasaulis, rytai ir vakarai jungėsi 
- šioj eisenoj, kuri parodė Pasaulio Bažnyčią Tarybai priklausančiu 

bažnyčią įvairumu ir kartu ją tikėjimo bendrą ryšį. Ekumeninės pa
maldos buvo laikomos kuklioj formoj, nesilaikant kokios nors bažny
čios apeigą,. Pradžioj įvairiomis kalbomis giedota Liuterio giesmė- 
” Tvirčiausia apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas.” Po Rašto 
skaitymą iš Senoje; ir Naujojo Testamento kalbėjo norvegą vyskupas 
Berggrav apaštališkąjį tikybos išpažinimą Martino Liuterio vokiškame 
vertime. Pamokslą sake metodistą vyskupas Oxnam ir užbaigiant arki
vyskupas Athenagoras suteikė palaiminimą graiką kalboje.

Pasaulio Bažnyčią Tarybos generalinis sekretorius Dr. Visser’t 
Hooft įžangoje savo kalbos pasakė, kad Pasaulio Bažnyčią Taryba ne
nori ne* Romos-katalikišką krikščioniją sujungti į vieną bažnyčią ir 
nenori būti Vatikano konkurentu. Tačiau ji nori 161 baznyčioseis 48 
kraštą dvasišką bendrystę pagilinti ir pagyvinti. Kartu jis nusiste
bėjo, kodėl Romos kataliką bažnyčia neturi pasiuntusi jokio stebė
tojo, nors 1949 metą viena Vatikano instrukcija tam duoda galimybią. 
Toliau jis pakartojo savo prieš maždaug dvi sąvaites duotą pareis - 
kimą į Chicagos kardinolo Stritch ganytojišką laišką, kad Pasaulio 
Bažnyčią Taryba " yra už kiekvieną galimą kontakto užmezgimą ir 
bendradarbiavimą tarpe visą tą, kurie iŠ, įžįsta jėzą Kristą kaip 
Dievą ir Viešpatį." Tam nereikalinga daryti kokią nors kompromisą 
tikėjime ir moksle. Dr. Visser’t Hooft kreipėsi prieš kardinolo 
Stritchpareiškimą, kad Pasaulio Bažnyčią Taryba tarpe kito esanti 
” Krikščionišką sektą susivienijimas."

Chicagos didžiausi^ stadionas, visai prie Michigan© ežero esąs 
" Soldier Field ", buvo vieta bažnytįnią iŠkilmią /kurios jungė 
150 000 Amerikos krikscionią su suvažiavimo delegatais. Arenos vi
durys, kurioj pries 20 metą įvyko kataliką eucharistinis pašau! ini s 
kongresas, buvo papuoštas Pasaulio Bažnyčią Tarybos ženklais ir bu
vo apsvięstas daugybės žvakią, kada prasidėjo atstovą iškilminga 
eiseną. Čia, kaip jau ir pradžios pamaldose, labai^įspudingai pasi
reiškė vienybėj susijungusią bažnyčią įvairumas. IŠkilmią centre 
buvo Amerikos rašytojos Kromer parašytas " Tikėjimo iškilmingas 
vaidinimas," kuriame 4000 dalyvią pasirodė. Gili tyla viešpatavo 
šiame siaazs. milžiniškame susirinkime, kada anglikoną vyskupas Jacob 
kalbėjo Teve musą ir amerikoną vyskupas Oxnam su palaiminimu užbaigė, 

, Suvažiavimas pasisakė prieš rytą-vakarą bloko sudarymą. Pasau
lines poįitikos įpatingovįtempimo laukai yra Vokietija, Indokinija ir 
Korėja. Čia turinčios bažnyčios savo atsakingumu už taiką ir tei — 
Bingumą ypatingai svarbius uždavinius atlikti. Tarpe kito suvažia
vimas negalėjo praeiti pro rasinius konfliktus, neišspręstą pabėgė- 
lią problemą ir naujai atsiradusį atominią ginklą klausimą. Suva
žiavimą asmeniškai sveikino Amerikosprezidentas Eisenhoweris. II- 
gesnžėnekalbojejis prižadėjo stoti uz taiką ir teisybę pasaulyje. 
Žmonijos, ateitis nepriklausys vien nuo diplomatą ir kareivią, bet 
vis ir vėl reikalaus tikėjimo narsumo.

Placiauvapie šį suvažiavimą ir jo darbus bei nutarimus galėsi
me tik sekančiame numeryje rašyti.

Flo Slenteris

Tylus gyvenimai prilygsta akmenims. Jie vis auga gilyn ir nie
kas apie juos nežino. Bet ateis diena, kai iŠ ją bus statomos did- 

dziosios katedros.
Ernst Wiechert, 1887-1950
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PĘĮSĮMĮNĮMĄĮ_ĮR_ĮSPUDŽĮĄĮ_ĮŠ_ĘKUMĘNĮNĮO_SĄJUDŽĮO_PRĄEĮTĮE^
MANO KELIONĖ J PASAULINE BAŽNYČIŲ KONFERENCIJĄ OXFORDE, 

ANGLIJOJE, 1937 METAIS
RUGPJŪČIO MENESYJE

- o -
PROF. DR. VILIUS GAIGALAITIS

- o -
Po pirmojo^pasaulinio karo 1925 metais Žvejių arkivyskupas Sb- 

derblom buvo sušaukęs Stockholme pasaulinę konferenciją - pirmą 
Ekumeninės Taiybos praktiškiems reikalams pilnaties susirinkimą. 
Ten suvažiavo 600 delegatą iš 37 tautą. Buvo įsteigtas Tąsos Komi
tetas, kuris derintą tolimesnį darbą ir ruoštą sekantį Šio sąjūdžio 
pilnaties susirinkimą Oxforde, Anglijoje 1937 metais. Šios Oxfordo 
konferencijos užduotis buvo tartis del " Bažnyčios, tautos ir vals
tybės .” Stojosi taipgi ir ” centrinę vietą bažnytinės pašalpos ak
cijoms ’’ tvarkyti, kuri ir Lietuvos per karą skaudžiai nukentėjusią 
Evangeliką.Bažnyčią buvo stipriai sušelpusi.

Negalėjom daleisti, kad Lietuvos evangelikai liktą Oxforde ne
atstovauti; gi ją bažnyčia buvo taipgi maloniai kviesta kaip ir ki- 
tos bažnyčios, o klaipėdiskią nežinia dėl ko niekas nekeliavo. Gal 
dėl to, kad Vokietijos bažnyčios valdovai buvo nutarę nekeliauti, 
o keliauti_norintiesiems iš vyriausybes pasai buvo atimti.

Apsirupinęs^reikalingais' anglą svarais ir gavęs kelionės visas 
bei nusipirkęs uz 6 svarus (180 litą) laivakortę, išplaukiau ang - 
lišku laivu "Baltania", prikrautu lietuvišku sviestu, kiaušiniais 
ir bekonais iš "Maisto" sandėliu Klaipėdoje, link Londono. Laivas 
plaukė ramiai, tik išplaukus į.Siaurės Jurą pradėjo visas netiku - 
šiai siūbuoti dėl iškilusios vėtros. Vistik laimingai pasiekėme 
didžiausią pasaulio.centrą - Londoną su 9 milijonais gyventoją, ir 
sustojome Temzės upės pakrantėje prie pat istoriškojo " Tower ” 
bokšto, kur pirm šimtmecią kalėję Anglijos augšti valdininkai, puo
lę karaliaus nemalonėn, kur ir kai kurios karalienės po budelio 
rankos netekdavo savo galyos'j ten ir sukrautos bei saugojamos kara- 
lią vainikavimą brangenybės.

Londonas labai triukšmingas miestas, todėl skubėjau jį veik 
apleisti ir vykau į 0xfordą? kuris pasižymi savo senuoju didžiuoju 
universitetu, kurio koledžai apima visą miesto kvartalą. Šiose stu
dentą buveine'se ir mes, konferencijos dalyviai, apsigyvenome, ir 
buvome taipojau maitinami. Kongreso atidaryme dalyvavo maždaug gal 
600 delegatą ir svečią iš 45 tautą, kalbą ir kūno spalvą, taipojau 
iš visokią evangeliką tikybą, konfesiją..Čia pasisveikinome su Lie
tuvos Evang. Reformatą vyskupu Dr. Jakubėnu, Latvijos Griinbergu ir 
prof. Maldonu, Lenkijos Bursche, Švedijos arki.vyskupu Sbderblomu ir 
jo pagalbininku Sandegreenu, kurs mus jau Lietuvoje buvo aplankęs. 
Tik mes pasigedome tiek Vokietijos Evangeliką Bažnyčios atstovą, 
tiek Romos kataliką. Dėl aną pasiūlė Anglijos arkivyskupas pasiąsti 
į Vokietiją delegagiją su užuojautos raštu, kad negalėję atkeliauti, 
bet Laisvąją Vokiecią Bažnyčią atstovai užprotestavo prieš tai, pa- 
reikŠdami, kad nacionalsocialistą valdžia esanti Dievo padaras ir 
Hitleris esąs jiems Dievo siąstas, todėlvjie sutinka su Vokietijos 
valdžios nusistatymu (Nereikia čia užmiršti tai, kad vargu šie at
stovai reiškė daugumos savo dva sinią brolią valią, kurią nemaža da
lis vedė tylią, patvarią kovą prieš prievartos valdžią. Red.). IŠ 
tikrąją nacionalsocialistai yra nusistatę nesantykiauti su kitą 
tautą bažnyčiomis, bet tik vokięčią tikybai tarnauti. 0 katalikai 
laikosi savo seno^pagrindinio dėsnio: Extra ecclesiam nulla salus- 
šalia kataliką bažnyčios nėra išganymo. Jiems yra uždraustavten da
lyvauti, kur protestantai veikia. Tik vienas slaptas papos žvalgas
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buk ten buvęs. Čia matėsi įvairią reginiu... Ten trys jauni kinie
čiai, sveikinasi meilingai su japonu Nošida, nors ją tautiečiai jau 
grumiasi kruvinose kovose viens prieš kitę; čia kalbasi du>ortov- 
doksai rusai juodomis barzdomis ir ilgais plaukais, dar spėję iš - 
bėgti iš bolševiką nagą; ten Indijos vyskupas Dr. Azarija spaudžia 
dešinę jaunojo iškankintos asyrijiečię bažnyčios patriarko; kitur 
vėl kalbasi rytiečiu vyskupai Germanos, Serafin ir kiti iš bulgarę, 
jugoslavą, graikę tautę, apsivilkę juodomis skreistėmis ir auginto
mis skrybėlėmis. Ten nedrąsiai vėl artinasi spalvuotąją atstovai - 
Žibančiomis akimis, garbanuotais plaukais juodukai; čia vėl indai 
siamieSiai - kas juos gali visus suminėti 1 .. Bet visdėlto jautėmės 
broliais, pripildytais g e i d a v i m u 
suvesti visas b a z n_y šias ir bažny
tėles j. Kristaus Kūno vienybę. Konfe
rencijos atidaryme kalbėjo sveikinimus Dr. Mott, švedę arkivysku
pas, Oacfor^o Universiteto Vicekancleris, prof. Keleris, o vyskupas 
Germanos is Tjzatira pareiškė palaiminimą apaštalo Jono kalboje, 
taip kad jautėmės lyg būtumėme pirmojoje Sekminię šventėje Jeruza
lėje .

Sekančioje dienoje buvo Uppsalos pro;f. Runestamo referatas 
apie Stockholm© konferenciją 1925 metais. Dr. Oldham pareiškė 
” Dabartinėje ūkiškoje bedarbėje visgi randa 20 milijonę žmonię 
darbo ginklavimosi srityse, kuriosvveda į kultūros sunaikinimą ir 
barbarizmą. Tik gyvas tikėjimas,’ išveš tautas į meilingą sugyveni
mą!" Prof .^Niebuhr aiškino, kad didžiausiose bedose Dievas gelbė
davo savo žmonėms, tai žinome juk iŠ pranašę laikę ir vėliau iš 
Augustino, Liuterio, Kalvino. Prof. Brunneris tvirtino, kad pasau
lio išmintis dabarty j yra sugriuvusi. Amerikietis Dr. Havertas 
klausė;,"Kada ateis laikas, kai juodieji su baltaisiais pamaldose 
galės sėdėti vienas šalia kito?"

Su tikslu paskubinti numatytą darbą, buvo pasitariama penkiose 
sekcijose: . ' „

Pirmoji sekcija tarėsi apie bažnyčią ir tautą. Čia aš: kaip 
Lietuvos evangeliką.atstovąs, paaiškinau Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto bažnyčią padėtį., kurią ^nariai yra ir lietuviai ir vokiečiai, 
ale kurjrunigaį nevisad ta pačia meile traktuoja abieją tautę na
rius. As pareiškiau tvirtą pageidavimą, kad kunigai sulig Kristaus 
mokslu nedarytą tautinią skirtumą savo parapijiečię tarpe, bet vi
siems lygia meile patarnaut^.

Antroji sekcija svarstė bažnyčios ir valstybės klausimus., 
Trecioji sekcija įsigilino į bažnyčios, tautos ir valstybės 

santykius su ekonominėmis problemomis^
Ketvirtoji sekcija apmąstė bažnyčios įtaką į auklėjimą ir nu

sistatė* prieš Vokieti jos valstybinį auklėjimą.
Penktoji sekcija pasitarė apie bažnyčias ir karą. 

Kiekviena sekcija, išnagrinėjusi savo temą, pareiškė' režolineiją, 
kuri tapo plenume paskaityta ir dėl savo turinio nubalsuota. Ben
drai buvo nutarta įsteigti Pasaulio Bažnyčią 
Tarybą , susidedančią iŠ 200 narią, kuri susirinktą kas pen- 
keris metus. v v

Konferencijoje buvo vartojamos tiys kalbos: angliškoji, vokiš
koji ir prancūziškoji. Rytais ir vakarais vykdavo bendros pamaldos 
universiteto bažnyčioje, užbaigiant susirinko turbut visi konferen
cijos dalyviai bendros komunijos.

„ Pirmkol atgal išvykau, turėjau dar užeiti į Britiškosios ir 
Uzsienią Biblijos Draugijos įstaigą Londone - juk as jos atstovas 
Lietuvoje - ir pasitarti dėl ateities veiklos. Ten Viktorijos gat
vėje yra milijonai Bibliją ir jos dalią sukrauta šimtose pasaulio 
kalbose. Buvau pakilusio ūpo, nes ir as darbuojuosi prie to pašau-
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^įįurmęį Sfawp- Nuauti . walonuiQdc tififanko wno- 
utfiwh kūn uidega.jMrdu ir. pj^-oka,

krat>tM ba, ir vvscu ^laiptas <&briciMč{ai
kiZHtu o dfaifauri šotderb&rms

Ekumene pažymime krikščloalskąju bažnyčią dvasini© ir veiklos 
vienijimosi sąjūdis Šiuo metu ekumeninis sąjūdis aprėpia visą, treč
dalį krikščioniškoj© pasauli©, jis rooks-o zrcorią,priskaitcmas vie
šu "būdingu XX a. ženklu. "Bubami tėviškėje, tur-ui;, gan retai, jei 
iš viso, susidurdavome su šiuo žodž±u_ix menkai težinodavome ką 
nors su juo pradėti. Dabar gi nebus musų, žmogaus vakaruose, kariam 
tai "būtu visutėliai svetima. Ir nesistebėtiga, nes Pasaulio Bažny
čią Tarybai pasivedė jukv22O milijoną kriki^ionią. vAtsiranda būti
numas aiškintis Šiuo reiškiniu. Kokia jėga sukėlė šį. sąjūdį ir pa
laiko taip galingai? - Ola bus bandyta nors kiekvsuprastl visą tai.

Pažvelgus ekumeninio sąjūdžio istorijon, ryškėja, kad trys da
lykai ypatingai paveikė paskutiniuose laikuose daugelį kriksvionią: 
1. PAKLUSKUM^S KRISTAUS VALIAI. Jono Evangelijoje parašyti šie 
Kristaus žodžiai, vtarti vyriausiojo kunigo maldoje, kur bmo 
melstasi už tikinčiuosius:

”AŠ prašau tavęs, Tėve,vkad visi būtą viena, taip 
kaip tu esi manyje ir as tavyje, kad ir jie būtą 
viena munyse, idant pasaulis įtikėtą, jog tu esi 
mane siuntęs.” c _

iš to, bet ir iš daugel kitą ET vietą sektą, kad Kristaus Kūnas 
nėra dalomas, kad tikroji Dievo Dvasia yra vieni įsa, kad Kriks- 
Uloniškosios Bažnyčios suskilimas galą, gels tėra nuodėmės vai
sius. Paskutiniuoju nenorėta tačiau pasakyti, kuri sxy lankiąją 
pusė isbrandino sį vaisią. Skilimas regimosios "bažnyčios tarpe 
gali luti pirmoje eilėje ir Dievo Dvasios veiksmas, jeigu pirato 
vientisoji "bažnyčia buvo kaip© tokia jau atskilusi nu© Diev©,La.s- 
dama savyje įsišaknyti nuodėmei. Kaip ten bebūtą, kiekvienas ski
limas parodo, kad _ž m o n e s e . e ,s a n t i nuodėm®, 
o susiskaldymas llūiyja, kad ši nuodėme žmonės® dar 
nepanaikinta. # v
Sis suskilimo nuodėmės sąmoningas pajutimas ėmė reikštis krikš
čionybėje XIK a. antroje pusėje, gi XX a. jis palietė iŠtįsas v 
"bažnyčias. Tas pajutimas skatino nusižeminti krikščionims,nusiže
minti bažnyčioms savo tarpe, susieiti krūvon, jieškoti dvasios 
vienybės ir melstis vienijan©iosvtiesos apreiškimo. Tokiu būdu, 
manau, ekumenės sąjūdis ners didžiavimosi, bet nusižeminimo sąju- 

( atkelta iš 14 psl.)
£inio Dievo Karalystės platinimo darbo! - Utnal išvykau iš kritždaa- 
cio milžiniško miesto ir velk persėdau Dcverio uoste į prancūzą lai
vą; baltieji Anglijos krantai išnyko ir jau sveikino mane Calais 
mieste bokštai, is kur greitasis traukinys mus nulekino i Paryžią.

- Ten atlarkėva Didžiąją Pasaulinę Parodą. Aplankiau Paryžiaus kapi
nes Piė re la Chaise, kurios man nepatiko: akmenys ir cementas, wmūri
niai trobėsėliai ir altorėliai - be gėlią, be vietelią pasiilsėti. 
Tad nušigręŽėme nuo Paryžiaus triukšmo ir pro Šveicarijos kalnus, 
pervirŽinančius debesis ir apsidengusius ledynais ir sniegyneis,vy
kome atgal tėvynės link.

( Imte iš prof.dr. Viliaus Gaigalaičio atsiminimą).
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dis. - Paklusti Kristaus valiai, bandyti suartėti dvasioje yra 
vienas būdinguvšio sąjūdžio akstiną. Gi Pasaulio Bažnyčią; Taryba 
nori'padėti bažnyčioms pasiruošti susitikimui su savo Ganytoju, 
kuris tepažįsta tik vieną, kaimenę.
2. ATSAKOTYBES JAUSMAS PRIEŠ PAŠAUTI. Paskutinieji laikei buvo y- 
paž margi..Neapykanta vienos tautos kitai, netikusi socialinė 
bendruomenės santvarka,galop du negirdėtos apimties ir baisumo, 
karai, pabėgėliu, bedarbią masės, prievartos įsigalėjimas žmonė
se - visa tai skaudžiai paveikė atskiras bažnyčias, net ir tas, 
kurios viso to buvo mažaivtepaliestos. Visas moderniškojo pasau
lio ' molochas stojosi prieš bažnyčias ir leido joms pajusti savo 
silpnumą, ribotumą. Suprasta bažnyčią, kad negalima likti'užsida
riusioms savo parapiją kertelėse, bet kad kiekvienos bažnyčios 
pareiga tapti reikšmingesniu gailestin^uoju^samariečiu pasauliui, 
krikščioniškoji sąžinė bažnyčiose vertė jieškoti budo sėkmingiau 
mažinti vargą, didinti pagalbą. Tai verte jungtis į, bendrą darbą. 
— Bet ne vien socialinės padėties gerinimas, alkaną
verte tai daryti — Ha. visuomenės santvarka, kylančios galvo
senos žmonėse pateikė tiek problemą, kad pavienics bažnyčios jau
tėsi silpnos pavieniame ją sprendime. Vientisos nuomonės.truku- 
mas mažino bažnyčią įtaką negaluojančiam pasauliui. Atsakomybės 
jausmas pries jį vertė vienus paduoti kitiems ranką ir žengti e- 
kamerinio sąjūdžio keliu.
3. NORAS LABIAU ĮTAIKANČIAI LIUDYTI PASAULIUI. Anksčiau pažymė
ta šventraščio vieta baigiasi žodžiais "idant pasaulis įtikėtu, 
jog tu esi mane siuntas.” - Pasaulio įtikėjimui reikalinga bažny
čios vienybė. Žinoma, ne tiek ta regimoji, paviršutinė, kiek vi
dinė, dvasinė, evangeliškoji (*• pagal Evangeliją) vienybė, kuri, 
tiesa, ir*išoriniai pasireiškia vienodais vaisiais. Bet ir regi
moji bažnyčią vienybė nėra bereikšmė. Kaip sunku yra nuošaliai 
stovintiesiems žmonėms aiškinti Evangelijos žinią įvairią bažny
čią akivaizdoje l Bet ne vien abejingiems, ale ir j ieškantiesiems 
žmonėms šis reiškinys sunkina įtikėjimo kelią! Tai vidinės pasiun
tinystės šauksmas. Gi pagonią pasiuntinystė visą tai. jaučia ypač 
ryškiai. Prie minėto, ten prisideda dar pasiuntinystės lauką,vei
kimu plotą pagonią krašte pasidalinimo klausimas, už kurio stovi 
troškimas visas savo jėgas pavesti kuo veiksmingiau pagonystės 
tirpdinimui.vIŠ tikro.pastarasis akstinas ir suvedė krikščioniš
kąsias bažnyčias šio šimtmečio pradžioje į pirmąjį didesnį ben
drą suvažiavimą. - Ilgainiui tolimuose pasiuntinystės laukuose 
išaugo dar vienas ekumenės veiksnys - jaunosios bažnyčios. Tai 
tokios bažnyčios, kurios neseniai susitvėrė, kurią tikintieji pa
tys ar ją tėvai ar protėviai buvo dar pagonys. Jos s^ėjo išaugin
ti savuosius kunigus, susikurti savąją santvarką, mazaivpriklau
somą nuo jas sukūrusią bažnyčią, Sįcms jaunosioms bažnyčioms bu
vo vis ir vis tas konfesinis kriksoionią pasidalinimas krislas a- 
kyse, kuris neleido joms nurimti. Pilnos pirmojo Šimtmečio krite' 
SioniŠkąją parapiją entuziasmo, nebesuprato jos savo motiną, se
ną bažnyčią, kurios^jas pagimdė, gi tarpu savęs vaidijosi arba 
buvo vienos kitoms šaltai abejingos. v
Tokiu būdu noras platinti Dievo Karalystę, labiau įtikinančiai^, 
liudyti pasauliui, šviežiai tikinčiąją entuziasmas prašyte prasė
si taisyti nusistovėjusią krikščionybės santvarką.

Jei žvelgtumem į šruo metu vykstantį Pasaulio Bažnyčią Tarybos 
pilnaties susirinkimą Evanstone, turėtumėm pasakyti, kad tos jėgos, 
kurios suveda įvairią įsitikinimą krikščionis, iŠ tikro nėra.silp^ 
nes ligi Šią dieną. Ją akivaizdoje nebūtą galima teigti visutėlį mu
są dabartinės žmonijos sumedŽiagė j imą. Žmonėse dar gyvas tos kara
lystės troškimas, kurią mums Kristus atnešė. - algg -

<xs> |l oo
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Konfirmandės Marta ir Anė Paliokas 
su tėvais, Clevelande, Amerikoje

Konfirmandės su tėvais ir 
kun. Keleriu, Wehnen stovykloje

Konfirmandės Hilda Lingertaitytė 
ir Vera Hochleitnerytė, tfehnen

U j.
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Užmezgė ryšį su Pabaltijo evangelikais
”Ost-West-Kurier" Nr. 29/54 žiniomis, Pabaltijo bažnyčią padė

tis, buvo minima ir per vokiečiu evangeliku bendrą vakariniu ir įy_ 
tinęs zoną bažnyčiosvkongresą Leipzige. Esą, pirmą kartą.po karo vo
kiečiu. evangeliku bažnytinei vadovybei Vokietijoje pavyko užmegzti 
oficialų. ryšį su sovietinių. Pabaltijo respubliką, evangelikais. Tai 
pareiškė Dr. Hildegard Schbder per vieną minimojo kongreso posėdį. 
Dr.. Schbder priklausė prie tos vokiečią evangeliką teologą grupės, 
kuriai.buvo leista 3 sąvaites išbūti Sov. Sąjungoj ir sudaryta pro
ga susitikti su evangeliką Bygos arkiv. Turs ir Talino arkiv. Kii vi t. 
Jie patyrę, kad šiuo metu estą ir latvią liuteroną bažnyčios turiTi
žios po 700.000 tikinčiąją ir po 100 kunigą. Petro bažnyčia Rygoj yra 
smarkiai apgriauta ir numatyta paversti muziejum, ypač sunku esą su 
evangeliką dvasininką prieaugliu. Turs ir Kiivit stengiasi teikti 
religinius patarnavimus ir kitoms protestantu tikybinėms bendruome
nėms Sov. Sąjungoje. Tai žiniai laikraštis uždėjo antraštę: ’’Bažny
čia Pabaltyj tebėra gyva”.

Senąją kataliką primas Chicagoje
Senąją kataliką schizmos, kuri atsirado 18 šimtmety ir vėliau, 

paskelbus Romos popiezią neklaidingumo dogmą, gerokai, išsiplėtė-, Eu
ropos primas arkivyskupasvAndreas Rinkei atvyko is Olandijos į Čhi- 
cagą dalyvauti savo bažnyčios kongrese, įvykstanČiame rugpjūčio mėn. 
Chicagos stadione, vėliau arkivyskupas dalyvavo delegatu Pasaulio 
Bažnyčią Tarybos suvažiavimevEvanstone. Svečią pasitiko šalia kitą 
ir lenką tautinės kataliką bažnyčios delegacija, kuriai vadovavo 
vyskupas Leon Grochowski. Senąją kataliką ir tautinią kataliką baž
nyčios yra giminingos, nors vadinamos skirtingais vardais. Jos daug 
pasekėją turi ne tik Amerikoje, bet Olandijoje, Vokietijoje, Lenki
joje, Austrijoje, Šveicarijoje ir kitur. Nemaža Amerikos lietuvią 
dalis taip pat priklauso savai tautinei bažnyčiai.

Penkiolika ekumeninią atstatymo stovyklą Vokietijoje
Ekumeninis judėjimas vis daugiau ir daugiau pasireiškia ir 

praktiškame reikale. Šiais metais įvairią tautybią janni krikščio
nys veikia penkioliką atstatymo stovyklose Vokietijoj. Oldenburgo- 
Ohmstede latvią stovykloje statomas vaiką darželis, dirbama jaunimo 
centre Neckarzimmern,statant Badeno krašto bažnyčios vieną mokyklą, 
ir Koppelsberg prie Plon,statant Schleswig-Holstein krašto bažnyčios 
jaunimo centro koplyčią . Bad Boll padeda jie prie gatvią ir kelią 
statybos, Mainz-Castel dirbama prie Qosnerio pasiuntinystės tarptau
tinio jaunimo namą pagrindinio pastato. Bad Diirkheim padedama prie 
jaunimo namą statybos, Riithe prie vienos pabėgėlią kolonijos namą 
fundamentą statybos. Lengerich dirbamos gatvės pabėgėlią kolonijoj 
ir atnaujinamas vaiką darželis, Darmstadte padeda jie prie studentą
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gyvenamų namų statybos. Kitur statoma metodistų bažnyčia ir parapi
jos namas. Pradžia šių stovyklą siekią 1948 metus, kada Pasaulio 
Bažnyčių Tarybos jaunimo skyrius pradėjo šias stovyklas ruošti. Su
sirenka jaunimas is viso pasaulio , kad be atlyginimo artimo meilės 
dvasioj keturias iki -penkias savaites padirbėjus prie social inių 
bėdų nugalėjimo. 1948 metais buvo dar tik penkios tokios stovyklos 
Europoje, o 1953 metais buvo jau 30 stovyklų 19 kraštuose. .

Anglikonų, pasaulinis kongresas
Rugpjūčio mėn. pradžioje Minneapolis, Amerikoje, įvyko angli

konų. pasaulinis kongresas, kuris pirmas kaipo toks įvyko už Angli
jos ribų. Kongrese buvo atstovaujamos 325 vyskupijos iš visų, pen
kių pasaulio kraštų. Kongreso tikslas buvo dvasinių'minčių pasikei
timas, susiklausymo stiprinimas ir paraginimas misijos darbui. Ati
darymo pamaldoseįkalbėjo Canterbury arkivyskupas Dr. Fisher ir Prot. 
Ępiskopalinės Bažnyčios Amerikoje vyskupas Sherili. Panaši konfe
rencija buvo įvykusi 1908 metais Londone.

Misionierius gavo akmeniu į galvą
BOGOTA, Kolumbija - Evangelikų konfederacija praneša apie nau

ją katalikų užpuolimą pries protestantų tikinčiuosius. Pagal konfe
deracijos pranešimą, gegužės 16 d. prie Amerikos protestantų misijų 
maldos namų Buenaventuros mieste pasirodė būrys katalikus, vedinų 
dviejų Don Camillo tipo kunigų. Jų priešaky žygiavo ir dvi vienuo
les. Piktai sukaudama* minia.įsiveržė į protestantų maldos namus. 
Vienas iš stipresnių įsibrovėlių sutriuškino suolą ir padalino med
žio gabalus bendratikiams. Kiti iš minios jau buvo iš anksto apsi
ginklavę basliais ir akmenimis, kurie pradėjo lėkti į kitatikius. 
Oscar Jacobson, amerikiečiųvmisionierius iŠ St„ Paul, gavo akmeniu 
į kaktą. Buvo ir daugiau sužeistų. Sužeistasis misionierius veltui 
maldavo anuos^du katalikų kunigus, kad jiedu nuramintų minią ir 
pasitrauktų iš maldos namų. Minia terorizavo protestantus daugiau 
kaip valandą. Paskui atėjo kareiviai. Jie pabandė atstatyti tvarką, 
bet minia, vadovaujant dviem kunigams ir dviem .vienuolėm, triukšma
vo toliau ir triuškino bažnyčios įrengimus, plėšė iškabas. Kitą 
dieną telefonu paskambino pats miesto meras ir pareikalavo Jacob- 
soną, kad jis uždarytų savo maldykią. Sis paprašė prisiųsti įsakymą 
raštu, bet meras tokio įsakymo nedavė.

Nuostabus balansas
Vokietijoj rodoma amerikoniška Martyno Liuterio filmą turėjo 

ikšiol virš 4 milijonus lankytojų. Siame skaičiuje yra ir filmos 
demonstravimas mokyklose. Filmą buvo jau rodoma apie 500 kino te
atruose. Su kitais ^00 teatrų yra jau sutartys sudarytos. Filmos 
išnuomavimo bendrovė skaičiuoja, kad filmą gali pasiekti iki 1800 
teatrų. Viena didžiųjų Hamburgo filmų išnuomavimo įstaiga yra nu
stebinta tokiu milžinišku Liuterio filmos pasisekimu. Ji jau toli 
perviršijo Vokietijoje nujnatytą pasisekimą. Pasirodo2 kad Ši filmą 
beveik visuose miestuose daugiau kaip vieną savaitę ėjo. Nūmberge 
ir Stuttgarte filmą ėjo po 5 savaites, Diisseldorfe 4. savaites. Net 
ir Munchene, nežiūrint katalikų gyventojų daugumos, ėjo ši filmą 
4 savaites. Ypatingą pasisekimą ji turėjo tuose kraštuose, kur 
evangelikų bažnyčia sudaro mažumą.

00000000000

Jei norime sulaukti pasisekimo,vtai viskas nuo pat pradžios 
ligi galo priklauso mums nuo to, ar Šventoji Dvasia mus veda.
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GYVINIMAS

IŠ PABALTIECIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS KONGRESO
S. m. liepos mėn. 30 iki rugpjūčio mėn. 2 dienomis Annaberge 

prie Bad Godesbergo įvyko minėtosios sąjungos kongresas. Pagal są
jungos įstatus’kongresas, į kurį sukviečiami visi jos nariai, daly
vauti rastu ar asmeniškai, privalo kasmet įvykti, taigi ir Šiais 
metais. Pabaltiečią krikščioni# student# sąjunga anksčiau apėmė ne
mažą dalį studijuojančiojo Pabaltijo jaunimo. Tačiau ilgainiui Ši 
dalis tirpo, sklaidėsi po visą pasaulį - gi dabar teveikia kelios 
grupelės JAV ir viena grupė Vokietijoje (šiame krašte sąjungai pri
klauso 3 lietuviai), susispietusi apie besimokančiojo jaunimo ben
drabučius Annaberge, kurie yra sąjungos nuosavybė ir kurie atlieka 
nemažą socialinį darbą pabaltiečią jaunino tarpe. Mažas interesuotą, 
narią skaičius matėsi ypač šio kongreso proga. Visdėlto tai nereiškė 
prarasti viltį, kad sąjunga pildytą pilnai jai patikėta, jos užsi
brėžtą užduotį ateityje; buvo dėkota ir už visatai, ko sulaukta, 
bei stengtasi iš viso to pasimokyti.

Kongreso atidarymo dienoje buvo atsilankąs Bonnos Universiteto 
praktiškosios teologijos bei sistematikos profesorius Dr. Kreck su 
tema; "Bibelkriįik und Bibelautoritat” (Biblijos kritika ir Biblijos 
autoritetas).- Štai kelios mintys: Nuosekli, mokslinė Biblijos kri
tika nesanti priešinga tikrajam Biblijos autoritetui, anaiptol - ji 
kaip tik išryškinanti esminius įvykius, mintis, nukreipianti akis į 
turtus, kurie slepiasi žemiškame mus# šventraščio inde ir kurie kar
tais pastarojo nustelbiami.

Likusios kongreso dienos praslinko Biblijos, dvasinio apmąstymo 
valandėlėmis bei dienotvarkės klausim# svarstymais. Šiuose svarsty
muose susirinkusiąją šalia daugel kitą palie sta ir bendrabuŠią toli
mesnio statymo, bendrabučio vedėjo klausimai. Buvo padėkota genera
liniam sekretoriui kun. J. Urdzei už,jo nepailstamą, ištvermingą ir 
kruopštą darbą, kuris gan dažnai nedėkingas. Buvo pritarta tolimes
niam bendrabucią statymui: prie amato mokini# bendrabučio planuojama 
pristatyti dar darbininką jaunuoli# bendrabutį (Jungarbeiterheim). 
Tai verčia ypač daryti bendrojo objekto rentabiliškumo klausimas, iš 
viso finansinė padėtis dar nėra lengva, ji atsiliepianti ir visame 
bendrabucią gyvenime. Bet viltis, kad visa tai pasitaisys, esanti 
pagrįsta.

v Toliau nutarta pajieškoti dar vieną bendrabučio vedėją, kuris 
prižiūrėtą ir vestą amato mokini# bei darbininką jaunuoli# bendra
bučius (šiuo metu Annaberge mokosi kokia 30 jaunuoli#, iŠ ją beveik 
trečdalis lietuviai). Is susirinkusiąją tarpo buvo pageidauta, kad 
toks asmuo.būt# rūpestingai parinktas, kad butą pedagoginiai prity
ręs ir mokėtą su jaunimu^apsieiti, būtą ve£ęs. Siam visam reikalui 
neturėtą būtį taupyta lėšą, nes tai neleidžia atsakomybė prieš jau
nimą . Buvo vėl pageidautą, kad pirmoje eilėje, apsižiūrėti musą pa
baltiečią tarpe, gi ir vėl buvo įspėta, kad sis požiūrisjaenusvertą 
vedejo kvalifikacijos nenaudai. Galop buvo dar nutarta užsilikusius 
"Sandoros" pinigus sumoje apie O.- DM perduoti ’JJR". Kongresas bai
gėsi pamaldomis, kurio metu daugelis dalyvi# priėmė Šv. Vakarienę. 
Iš lietuvi# sąjungos narią pusės kongrese dalyvavo Alg. Gintautas.
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Sulaukė auksiniu vestuvių ,
Augustas ir Ona Pilmonai,Chicagoje, birželio 1'5 d. atšventė sa

vo 50 mėty, vedybinio gyvenimo sukaktį. Abu jubiliatai yra tvirti ir 
geros nuotaikos._Jie gyvena pas dukterį Emą Ziobrienę, kuri įvairią 
įaūtinią ir kuįtūrinią parengimą progomis aktyviai,dalyvauja. Šven
čiant Pilmoną šeimyninę šventę, apsilankė visa eilė svečią. Pilmonai 
kilę is Palekią kaimo, Jurbarko# parapijos.

Sukurta nauja Šeima
Lietuvią Evang. Liuteroną Parapijoje Chicagoje birželio mėn. 

19 d. kun. A. Trakis sutuokė pedagogą Alfredą Vėlią.su gail. sesutę 
Greta Štaraitę.. Abu kilę is Mažosios Lietuvos. A. Vėlius yra baigęs 
Vytauto ’Didžiojo Gimnaziją Klaipėdoje. Studijavo Kaune, Zuriche ir 
į>aigė pedagogikos mokslus Vilniuje. Nuo 1941 iki 1944 metą buvo 
Siaulią Mokytoją Seminarijos mokytoju ir Prekybos Instituto lektorium. 
Tremtyje Vokietijoje dėstė* anglą kalbą ir aktyviai dalyvavo visuo
meniniame darbe. Atvykęs į Chicagą, taip pat įsijungė į įvairią lie-^ 
tuviską organizaciją darbą. Salia kitą p. A. Vėlius yra Chicagos r 
Lietuvią Evang. Liuteroną Vyrą Draugijos sekretorius. Daug darbo ir 
tyiuso yra įdėjęs į Maž. Lietuvos Lietuvią Draugijos veiklą. Ponas 
Vėlius yra "JE" bendradarbis. Redakcija linki jam gausios Dievo pa
laimos naujame gyvenimo kely.

Vėl vienas lietuvis evangelikas baigė universitetą
Skautas vytisvinž. Gytis Sernas, Toronte, baigęs Toronto uni

versitetą, gavo inžinieriaus diplomą. Jo tėvas yra ilgą laiką buvęs 
Žemės Banko Klaipėdos skyriaus direktorium ir yra veiklus visuome
nininkas. Be kito, jis yra Lietuvos Evangeliką Reformatą Bažnyčios 
kuratorius.

Kunigo Jono Paupero 25 metą kunigystės jubilieją minint
Šią metą birželio mėnesį suėjo 25 metai, kai buvęs Vytauto 

Didžiojo Universiteto Evangeliką Teologijos Fakulteto docentas kun. 
Jonas Pauperas buvo.ordinuotas kunigu. Gimė 1905 m. lietuvią ūki - 
ninką Šeimoje Klaipėdos krašte, šis kraštas po prijungimo prie Lie
tuvos labai stokojo tautiškai susipratusią Šviesuolių., ir jubiliaT 
tas buvo ją eilėse vienas is pirmąją. Vidurinį mokslą baigė Klaipė
doje, teologijos mokslus išėjo Kauno Evang. Teologijos Fakultete. 
1929 metais^buvo ordinuotas_kunigu Jurbarko evang. liuteroną para
pijos bažnyčioje. Čia jis rūpinasi savo parapijos jaunimo švietimu. 
1931 m. pasitraukia iš parapijos ir iki 1933 studijuoja Šveica
rijoje, Bazelio universitetu sistematinę teologiją. Gavęs teologijos 
licenciato laipsnį, 1933 m. ęabaigoje pradeda dirbti Kauno Evang. 
Teologijos Fakultete. Kiek vėliau skiriamas sįstematinės teologijos 
katedros vedėju, galia tiesioginią pareigą, rūpinasi evangeliką re
liginės literatūros patobulinimu. Vėliau buvo paskirtas patarėju 
prie švietimo Ministerijos evang; bažnyčios reikalams. Kartu dirbo 
Valstybės Taryboje. 1936 m. peyęmė Kauno evang. liut. parapijos 
administratoriaus pareigas. Rasė daug ir spaudoje. Kartu su kun. 
Šernu painiosią giesmynėlį ” Evangelikas karys" ir apie tris metus 
dirbę, prie naujo giesmyno paruošimo. Karo metus kun. Pauperas pra
leidžia Vokietijoje. Povkaro pabaigos apsigyvena Mūnchene, kur įsi
traukia į stovyklos viešojo gyvenimo veiklą. Aplinkinėse vietovėse 
apsigyvenusius savo tikėjimo brolius religiniai aptarnauja. 1946 m. 
Sinodo yra išrenkamas Lietuvią Evangeliką Liuteroną Bažnyčios Trem
tyje senjoru, kurias pareigas eina iki isemigravimo į Ameriką. Trem
tyje paruošia ir išleidžia "Mažąjį Katekizmą" ir rūpinasi išleidimu
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ALp(LKA)5211 
"Evangeliky. Giesmyno". 1948 m. emigruoja į Ameriką ii 1954, Nl. 9/10 
Chicagoje, dirbdamas pradžioje fizinį, darbą. Nuo 1949 m. gruodžio 
mėn. pradeda kunigauti Ziono ev. liuteroną lietuvią parapijoje. 
Čia organizuoja tremtinią šalpos darbą ir nemažam tautiecią skai
čiui sudaro garantijas emigracijai ir tokiu budu padeda išemigruoti 
ir įsikurti. Kun. Paupero jubiliejus buvo atšvęstas birželio 20 d. 
Iškilminguose pietuose ir meninėje dalyje dalyvavo per 300 žmonią.

Lietuvos Evang. Reformatą Bažnyčios Sinodas
Pirmasis Lietuvos Reformatą Sinodas buvo sušauktas 1557 metais 

Vilniuje. Nežiūrint daugelią politinią ir istorinią audrą, sinodai . 
įvykdavo veik^kas metais. Iki šiol buvo sušaukti 359 sinodai. Re- i 
formatą Bažnyčia Šaukia savo sinodusvt remtyje, atstovaudama ir į
veikdama visos Lietuvos Reformatą Bažnyčios vardu. Bažnyčios prieš- * 
akyje yra Kolegija su prezidentu. Kolegijos prezidentu yra Dr. Jo
kūbas Mikelėnas. VII Sinodas tremtyje buvo sukviestas Chicagoje š. 
m.^birželio mėn. 26 ir 27 dienomis.vJis įvyko Salem reformatą baž
nyčios patalpose. Sinodo atidarymo žodį tarė superintendentas kun. 
St. Neimanas. Sinodo vedėjūmi buvo išrinktas kuratorius Jurgis Jaku
bonis. Susilaukta daug sveikinimą žodžiu ir raštu. Vyriausias dva
sinis Bažnyčios vadovas Generalinis Superintendentas Prof. Dr. kun. 
K. Kurnatauskas dėl nesveikatos ir senatvės negalėjo iž Vokietijos 
į Sinodą atvykti ir atsiuntė nuogirdą sveikinimą. Kolegijos metinės ( 
veiklos pranešimą padarė Dr. Mikelėnas. Atskiros komisijos padarė 
savo pranešimus spaudos, skautą ir kitais reikalais, sekmadienio 
pamaldose buvo ordįnuotas kun* St. Neimanas į superintendentus. 
Ordinacijos aktą atliko kun. P. Dilys, asistuojant kun. Koenig ir 
Dr. J. Mikelėnui. Lietuvią.Liuteroną Tremties Bažnyčios vicesen- 
joras kun. A. Trakis pasakė pamokslą. Sinodas apsvarstęs bažnyčios 
reikalus, padarė tinkamus nutarimus.

Konfirmacija Wehnen parapijoje
Vasario 16 Gimnazijos mokinės Hilda Lingertaitytė ir Vera Hoch- ■ 

leitnerytė, gimnazijos tikybos mokytojo ir vietos parapijos kunigo 
konfirmandą pamokomis konfirmacijai paruostos, buvo savo gyvenamo
jo j Wehnen stovykloje rugpjūčio 22wd. senjoro kun. A. Kelerio kon
firmuotos. Konfirmacija vyko darbščią parapijiečią gražiai išpuoš
toj stovyklos bažnyčioje.

+ Atsikėlus kelioms ukrainiecią staciatikią Šeimoms į Wehnen sto
vyklą, vietos lietuvią evang. liut„parapija jiems mielai leidžia 
ją pamaldoms naudotis evangeliką bažnyčia. Jie yra labai dėkingi 
už tokį nuosirdą bendradarbiavimą. Ją kunigas lankosi kartą į mėne
sį. v v

+ Renkant PLB Vokietijos Krašto Tarybą s. m. rugpjūčio.mėn. 1 d. 
balsą gavo: 1. Kun. A. Keleris 1356 balsus, 2. Pr. Zunde 1111 balsą, 
3. Tėvas A. Bernatonis 996 balsus, 4. Vikt. Gailius 992 balsus, 
5o Dr. J. Grinius*921 balsą, 6. J. Glemža 902 balsus, 7. E. Simo
naitis 901 balsą, 8. E. Žilius 877 balsus, 9„ J. Krikščiūnas 731 
balsą, 10. Kun. A. Bunga 750 balsą. 11. Kun. Dr. J. Aviža 721 bal- ( 
są, 12. Ign. Apyrubis 705 balsus. Šie ir*sudaro Krašto Taiybą.Pir- 
mieji šeši kandidatai yra: 1. Vladas Raisys 703 bal., 2. Juozas Ba- į 
taitiš 678 bal., 3° Juozas Venckus 670 bal., 4. Ericas šlenteris 
649 bal., 5« Aleksas Survila 568 bal., Mečys Jauniškis 530 bal.

Neužmirškime savo varpuolią
Ir vėl jau artinasi Kalėdos - didžioji meilės šventė. Vokie

tijoje turime visą eilę senelią, ilgamečįą ligonią, našlią ir kitą 
varguolią, kurie sunkiai gyvena. Neužmirškite ją! Padarykite jiems 
mažą džiaugsmą Kalėdą švencią proga.
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