
NR. 1 (4)

Bažnyčia žiemos metu '■'- •

1



2



Nr. 1

St I ET U VI Ui". 
KRIKŠČIONIU 
.STUDENTU.-:.

Prieš kurį laiką man 
staiga sustojus, išgirdau 
susisiekimui kelias yra 
Man tuoj atėjo j galvą kitas žodis, kuris prieš 2 000 metų išėjo iš mūsų 
Viešpaties burnos: „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus 
kelias, kuris veda i prapultį, ir daug tų, kurie juo eina. Kaipgi ankšti 
vartai ir siauras kelias, kurs veda į gyvenimą, ir maža tų, kurie jį randa." 
Prie pirmo žvilgsnio atrodo, kad šitie du teigimai nieko bendro tarp sa
vęs neturi, bet taip tiktai atrodo, nes kelias, kurį dabartinė žmonija išsi
rinko, gali būti tiktai platus. Ant šito kelio .skuba mūsų sunkiai apkrauta 
karta nežinomo tikslo link — tikslo, kuris pradžioje kelio būdamas pana
šus į aukso spindulį, pamažu nustoja šviesos ir galop visiškai užgesta, 
neišpildydamas nei vieno žmonijai duoto pažado. Šitas platus, puikiai at
rodantis kelias, yra kūno, materializmo ir žemiškų gerybių kelias, bet 
ant jo eina beveik visi, nes jis yra gražus ir patogus ir iš abiejų jo 
pusių šviečiančios reklamos rodo užrašus: „progresas", „civilizacija", 
„technika", „turtas", „galybė", „malonumas", žadančius žmonijai vis di
desnius laimėjimus, vis tobulesnes susisiekimo priemones ir galingesnius 
pačių savęs naikinimo būdus. Žmogus pradeda nesitenkinti mažu ir deda 
visas savo pastangas daugiau ir daugiau turėti tol... kol jis pasiekia savo 
žemiško tikslo užgęstančią liepsną ir nieko nepajėgia su savim paimti į 
šaltą kapą. Jo gyvenimo siūlas priėjo prie galo, jis paėmė iš gyvenimo 
viską ką tik galėjo, tikros laimės vis dėlto nesuradęs. Prie plataus kelio 
viskas auga: ir puikybė ir savimeilė, pavydas, kerštas, ir genialiausios

DU KELIAI

SAUSIS-VASARIS 1949

" SĄJUNGOS 
■ : LEIDINYS?

teko važiuoti autobusu per mažą miestelį. Jam 
balsą už manęs, kuris tvirtino, kad musų laikų 
per sauras ir kad esą reikalinga jį praplatinti.
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priemonės iš gyvenimo padaryti pragarą... viskas, kas sudaro taip vad. „civilizaciją''. Bet veltui ieškotume prie to kelio medelio arba krūmo, kur stovi vien tik dangoraižai ir kur žmonių masė su iškraipytais veidais ir nervingais judesiais, skubėdama ir besistumdama ieško kelią, i aukso veršį... j naujus dievus ir dievaičius, kuriuos ji pati sau pastatė ... pirmyn i abejingos vertės tikslą, pirmyn i bedieviškus idealus... Bet kelias buvo platus ir patogus, o žmonių tokia daugybė...Deja ant šito kelio žmonija nevisuomet randa tai, ko ieško, bet dažniausiai tai, ko vengia ir bijo, nes bloga sąžinė, vargas, kentėjimas, skausmas ir amžina baimė prieš pati gyvenimą yra nuolatiniai žmogaus palydovai, kurių jis savo jėgomis negali išvengti, arba nugalėti. Kad žmogus galėtų savą šiek tiek apsaugoti nuo visų pavojų, jis pastatė prie plataus kelio kareivines mokyklas, laboratorijas, įvairių rūšių įstaigas ir savo naujų dievų šventyklas, tikėdamasis saugiau jaustis netikėtumo ir gamtos jėgų akivaizdoje .. . bet viskas buvo veltui, nes platus kelias neturėjo to, kas galėtu žmogui suteikti tikrą pagalbą ir visų jo klausimų sprendimą, būtent: meilės, tikėjimo, ir vilties. Šitos trys gražiausios sielos gėlės augo ne plačiame bet šiauriame kely. Tačiau šituo keliu eina ne daug žmonių ir tik tie, kurie, stovėdami toli nuo plataus kelio pabaigoje laiminančias rankas mūsų Viešpaties ant kryžiaus ir nors sunkiai apkrauti gyvenimo našta, tvirtu žingsniu artinasi prie to kryžiaus.Nagrinėdami plataus ir siauro kelio sąvoką, tikro to žodžio prasme mes praktiškame gyvenime prieisime lygiai prie tų pačių išvadų apie kurias kalbėjo Jėzus Kristus. Yra žinomas dalykas, kad ten kur civilizacija pasiekia savo aukštumą, kultūra ir dvasinė pažanga pamažu, bet nuolat nyksta ir mažėja; ir taip visose dvasinio gyvenimo srityse. Kuomet žmogus dar nieko nežinojo apie raketinius lėktuvus arba televiziją ir visi musų amžiaus išradimai atrodė esą tik pasakos, pati gamta turėjo daug didesnės įtakos į žmogų negu šiandien, nes buvo su ja jis artimai surištas, matė> jos grožį kiekviename žingsnyje ir jautė jos amžina didybę. Šiandien dauguma žmonių nebevertina muzikos, nes ji pasidarė kasdieniniu reiškiniu, ji pasiekiama visur ir kiekvienu momentu. Anksčiau tai buvo visai kitaip. Ar ne tas pats su literatūra, tapyba menu, teatru arba kinu. Mūsų dienų veikalams galima primesti gilesnio turinio ir logikos stoką, masinė knygų ir kitų meninių dalykų produkcija užmušė jų prasmę ir vertybę. Vien tik reklamų lenktyniavimas ir sensacijos ieškojimas pasilieka mūsų laikų „kultūros" žiedu. Šiandien niekas dar negali pasakyti, kokius vaisius at-. neš šitie „laimėjimai”. Vienas dalykas yra vis dėlto tikras, kad. mokslas ir menas tik tada atgys iš naujo, kai tarnaus išimtinai žmonių labui o ne sunaikinimui ir bendradarbavime su gamta atras vidujinę ramybę ir amžinybės ilgėsi. Šio pasaulio žmogui diena iš dienos darosi vis sunkiau apsispręsti, kokiu keliu eiti — ar plačiuoju, ar šiauriuoju, ką pasirinkti, ar 2
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r dvasią ar medžiagą, „tikrą" žemišką gyvenimą, ar „abejingą" amžinybę, 
ar su abiem kojom tvirtai atsistoti ant tikro realybės pamato arba klebenti 
prie užrakintų dangaus durų?

Mes žmonės esame sutverti iš kūno ir kraujo ir pastatyti ant šios že
mės su visais gyvenimui ir darbui reikalingais organais ir sąnariais. Mes 
negalime apsieiti be aplink mus esančios realybės, mes ją turime pasinau
doti, iš jos maitintis, kad galėtume gyventi. Bet mus KAS NORS sutvėrė — 
ne atsitikimas, ne akla gamtos jėga. Šitą „Kas" mes vadiname Dievu, o 
Jis davė kievienam iš mūsų savo dieviškos galybės nujautimą, kurį mes 
vadiname tikėjimu. Ar mes to norime ar nenorime esame vis dėlto pri
versti mūsų pačių gyvenimo mįslės akyvaizdoje lenktis prieš galybę, kuri 
yra stipresnė už mus, tačiau nematoma ir paslaptinga.

Šita galybė yra taip pat reali, kaip realus yra pats gyvenimas arba 
mirtis. DIEVAS YRA — JIS yra gyvas ir amžinas, tik mes abejojame, mes 
nuolat jaučiame baimę prieš save ir gyvenimą, mes drebam prieš ateitį 
ir tik tada kreipiamės i Dievą, kaipo į pagalbos suteikėją, kai nelaimė 
stovi prie pat durų. Kaip dažnai tenka išgirsti tokius išsireiškimus, kaip 
„Dievo nėra, nes kitaip jis niekuomet nebūtų prileidęs prie tų visų nelai
mių, kurias atnešė su savim antras pasaulio karas." Tiems žmonėms ga
lima tik vieną atsakyti: paimk Bibliją ir skaityk: Sename Įstatyme rasi 
10 Dievo įsakymų, o Naujame-Kalno pamokslą. Sutvarkyk savo gyvenimo 
eigą pagal juos ir atrasi tikrą laimę, o žemė, ant kurios gyveni, galės ilgai
niui tapti rojum... Bet žmogus galvoja kitaip, jis atsigręžė nuo jų, nes 
tas mokslas buvo jam per lengvas ir per prastas, o taisyklės per mažai 
komplikuotos. Jis Bibliją numetė į kampą... ir pradėjo to paties ieškoti 
žemiškuose surogatuse.

Šiandien žmogus stovi ant bedugnės krašto, visuotina baimė apėmė vi
sus žmonės ir nuolat besikartojantis klausimas neduoda žmonėms ramy
bės: ką atneš mums rytojus, kaip žemai žmonija dar puls, kur yra kentė
jimo ir vilties ribos? Kodėl viskas taip toli nuėjo ir kultūra nepasiekė 
savo tikslo, kodėl, nežiūrint visų pastangų ir civilizacijos laimėjimų, žmo
gus pasiliko kuo buvo iš pradžios — iš rojaus išvarytu Adomu?...

Taip, kodėl? Dėl to, kad mes visi tolinamės nuo Dievo, kad bijom 
prisiartinti prie Jo Majestoto ir jaučiam baimę prieš Jo rimtumą. Mes 
jaučiame, kad Dievas netik nori paguosti mus, bet ir padėti, netik paleng
vinti mūsų rūpesčius, bet ir gelbėti mums. Iš kitos pusės mes bijome jam 
visiškai atsiduoti, padėti į kitą, negalėdami galutinai apsispręsti. Mes įsi- 
vaidzduojame Dievą kaipo viršžmogį ir užmirštame, kad Dievas yra Dva
sia, ir kas Jį gerbia, turi tai padaryti dvasioje ir tiesoje (Jono 4, 24). Mes 
švenčiame sekmadienį iš tradicijos arba pripratimo ir lankome bažnyčią, 
kadangi ir kiti tai daro. Dievas ir Jo karalystė žmonių masei vien tik 
formalumai, Biblija-istorinis tiktai muziejuj tinkantis veikalas, o kunigas — 
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paprastas tarnautojas, kuris sekmadieniais suvedžioja žmonės ir jiems kalba apie dalykus, kurie nors ir maloniai skamba, bet realios vertės neturi.Tačiau kiekvienam mūsų artinasi valanda, kuomet padėtis darosi rimta, visa mūsų esybė iš kokios nors pusės yra pavojuje, ir mes buktai stovime ant kopėčių, kurios pradeda svyruoti ir linkti. Tuomet pradeda mumyse prasimušti įsitikinimas, kad kas nors turi su mumis ivykti... ir mes iškart atsimenam apie Biblijos ir Žmogaus ant kryžiaus buvimą.Ten, kur tikrovė yra realiausia, kur žmogaus vargas pasiekia savo ribas, kur dalykas eina apie gyvenimą arba mirti-ten mes pradedam žiūrėti j Jėzų Kristų ir Jo karalystę. Nežiūrint visos 20 amžiaus stabmeldystės, į kurią mes pakliuvome, silpnas dangiškų vertybių pajautimas pasiliko mumyse. Tik jame viename, o niekur kitur, galima rasti pagalbos sau pačiam ir visam pasauliui.Pagal seną Šveicarų posakį „giesmynai pabunda kuomet griaudžia". Žmogui kartais reikia daug laiko, kol jam pasiseka sudėti rankas ir sulenkti savo kelius maldai. Kelias i maldos vietą dažnai veda jį per gilias bedugnes. Šitos rankos, dabar sudėtos maldai, taip daug pasidarbavo, veikė, lošė ir darė, ko nereikia, o dabar turi tarnauti kitam tikslui ■— ar tai ne kapituliacija prieš save, prieš savo didybę, prieš savo „Aš"?Taip... tai yra kapituliacija, bet tikras krikščionis turi kapituliuoti visų pirma prieš save, kad galėtų priklausyti Tam Kuris pasakė: „Man yra duota visa galybė danguje ir žemėje." (Mato 28, 18).Laimingas tas, kuris, nepaisydamas savo gamtiško pasipriešinimo ir savisaugos jausmo, gali dar nusileisti pilies tiltą, atrakinti vidujinius vartus ir perduoti savo pilį karalių karaliui. Ir jeigu žmogus apkeliautų visas penkias pasaulio dalis ir nerastų maldos vietos, tai jo kelionė būtų veltui.Ir mes, mieli skaitytojai, priklausome prie tų, kurie yra priversti klaidžioti po visą pasaulį be pastovios vietos. Atsiminkime ta laiką, kai patrankos dundėjo ir begalinės Įvairiausių vežimų eilės be pertraukos ieškojo saugios vietos užfrontėje. Mes — tremtiniai — palikome viską — tėvynę, ūkius, turtą, mylimiausių žmonių kapus, kad tiktai išsigelbėtume nuo mirties arba vergijos. Atrodo, kad mes visko nustojome, bet tikrumoje ne visko, nes įgijome patyrimo, kurio kitomis sąlygomis niekuomet nebūtume įsigiję. Šitie patyrimai duoda mums aiškiai suprasti, kad materialinis pasaulis yra praeinantis ir be pastovios vertės, ir kad tik dvasinis pasaulis neša savy nemirtingumo ženklą. Išeinant iš to patyrimo darosi, aišku, kad Dievo sąvoka turi tiems, kurie visko nustojo, kitos reikšmės negu tiems, kuriems likimas buvo malonesnis. Kas išlaiko iki galui, tas bus išgelbėtas ir viltyj spinduliuoja dieviško pasigailėjimo liepsna.Dabarties laikas reikalauja iš mūsų ne beviltiškumo, nusiminimo arba rankų nuleidimo, bet drąsos savo „Adomą“ nugalėti ir tikinčia širdimi žiūrėti į ateitį. Nors Dievo keliai ne mūsų keliai, turėtume visi pasirinkti
4
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Siaurą kelią ir juo vaikščioti tol kol prieisime prie mūsų galutinio tikslo. Reikia apsivilkti nauju žmogumi ir iš naujo atgimti, kad galėtume Ji matyti veidu į veidą.Mūsų sunkus kelias reikalauja nuraminimo, bet nėra didesnio nuraminimo ir paguodos, kaip mūsų Viešpaties žodžiai, kurie skamba: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti, ir aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš ramus ir nuolankios širdies... Įsižiūrėkite į laukines lelijas, kaip jos auga, jos nesi- darbuoja ir neverpia, tačiau aš sakau jums, kad ir Saliamonas visoje savo garbėje nebuvo taip apsivilkęs, kaip kiekviena iš jų... Iškokite visų pirma Dievo karalystės ir jos teisybės, o visa tai bus jums pridėta."Kas galėtų mums duoti didesnės vilties kaip tik Tas, kuris net mirty nenustojo vilties į žmogaus atgimimą. Nei šio pasaulio galybės, nei jo turtai nepajėgs suteikti tokios vilties. Norėdami gyventi šita viltimi turime save užmiršti ir pagalvoti apie kitus, kurie kaip ir mes randasi varge ir kerštas tirpsta meilės spinduliuose.. . tos meilės, kuri yra Dievo dovana .. . „nes Dievas taip numylėjo pasaulį, jog davė savo viengimuši sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki į Jį, nepražūtų, bet apturėtų amžina gyvenimą." Tikėjimas, meilė ir viltis — šitos trys brangiausios žmogaus sielos savybės išlaisvinti žmoniją iš nuodėmių vergijos ir sudaryti iš jos krikščionišką visuomenę. Šitos savybės yra nematomos, kaip ir mūsų Dangiškasis Tėvas, bet jos atsirado pagal Jo įsakymą ir veikia mumyse, kai mes jas mielai priimam iš Jo rankų ir pasiduodama jų įtakai. Kas jose rado nuraminimą savo širdžiai, tam užtenka Dievo malonės. Toks žmogus reikalaus iš gyvenimo mažiau, negu jis gali duoti. Pasitikėjime jis savo laimę, o meilėje artimui atidarytus vartus į tobulybę.Norėdami gyventi, turime patys savę ir savo gyvenimą pakeisti prasti kad meilė naikina nuodėmes ir visus vargus, ir nauja dienakur viešpataus taika ir teisingumas. „Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, jame nėra Tėvo meilės, nes, visa, kas yra pasaulyje, yra kūno pageidimas, akių pageidimas ir gyvenimo puikybė — tai yra ne iš Tėvo, bet iš pasaulio. Pasaulis praeina ir jo pageidimas, bet kas vykdo Dievo valią, pasilieka per amžius." —Kun. V. K.

atrasir su- išauš,
S&t

Sf PASAULIS IR BAŽNYČIAKodėl pasaulis pateko tokion padėtin ir chaosan, kokios yra galimybės iš to išeiti. Šiandien mūsų bažnyčia tai nuodugniai studijuoja. Tačiau dažnai girdime klaidingą nuomonę apie bažnyčios užduoti ir reikalaujame dalykų, kuriuos ji negali išpildyti.
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Bažnyčia nevadovaujasi kokio idealisrnu, arba taip vadinamu „sveiku žmogaus protu", bet laikosi Dievo žodžio ir nagrinėdama jo teisybes supranta ką Dievas nori pasakyti ir kokie Jo norai. Visi sprendimų bandymai, kurie padaromi be Dievo ar tai politinėje ar socialinėje srityje yra kietas mėginimas bažnyčiai, atsisakyti nuo savo užduoties ir tarnauti dviem ponams; Dievo norams ir pasaulio užsimojimams. Nors pasaulėtiški sprendimai gali vienur ar kitur užkimšti bėdos spragas, bet neįstengia jų šaknis, tą tikrąją mūsų bėdos priežastį pašalinti.Žmonija savo istorijoje pergyveno daug katastrofų ir nusivylimų, kurie kilo perimant visišką vadovavimą į savo rankas. Šiandien taip pat siekiama sutvarkyti pasaulį arba sukurti savo rūšies rojų žmogaus jėga, atsisakant Dievo ir jo įsakymų. Pasaulio sanprotavimu žmonių esama dviejų rūšių. Vieni esą geri ir per juos, esant geriems norams, įmanoma sukurti tvarkingą ir teisingą pasaulyje gyvenimą, kiti esą blogi ir tik išrovus jų piktumą, pasiekiami tie patys rezultatai.Bažnyčia į tai atsako Dievo žodžiu: „Žmogiškos sielos širdis yra pikta iš jaunystės" (1. Mozės 8, 21), arba Pov. laiške Rom. 3, 10—17: „Čia nėra nei vienas, kuris būtų teisus, čia nėra nei vieno, kuris Dievą atbotų. Jie visi nusikreipė ir nestropus tapo; čia nėra gero darančio neigi nei vieno. Jų gerklė yra atviras grabas, savo liežuviais jie apgavystes daro, jų burna pilna keiksmų ir kartumo, ju kojos greitos kraujo praliejimui, jų keliai yra tik nuostoliai bei širdies skausmai ir taikos kelio jie nežino."Taip kalba Dievo žodis apie atkritusią nuo Dievo žmoniją, kuri nukryžiavo Kristų ir tai kas dieną iš naujo daro. Pasaulis išstūmė Dievą ir nori gyventi be Jo. Pasaulis pats nori turėti galybės ir veikti savistoviai. Jeigu žmonės tačiau per tokį savistovumą, nepriklausymą nuo Dievo vienas kitą išprievartauja ir daro neteisybę, tai jie vis vien duoda Dievui kaltę sakydami: „Jeigu Dievas yra meilė, kaip Jis galėjo tai prileisti?"Šių dienų pasaulis pasižymi jėgos ir galybės siekimų. Jis nenori Dievui tarnauti, jam lenktis ir gyventi atsakomybėje prieš Dievą, bet dirba ir veikia tarsi Dievo nebūtų. Iš to išeina, kad niekas nenori savo artimui tarnauti ir pasiduoti broliškai meilei, bet siekia kitą nugalėti ir jį užviešpatauti. Per tai atsiranda visokios negerovės, kurias sutinkame tiek mūsų užsiėmime, tiek ekonominiame gyvenime, kurios nuodija tarptautinį žmonių sugyvenimą bei santykiavimą.Dėl to Kristaus kryžius yra lyg teismas atidengiąs tikrą pasaulio charakterį. Jis parodo, kad Dievo priešas yra žmogus, kuris gyvena nuolatinėje kovoje prieš Jį. Žmogus stengiasi savo pasipriešinimu ir pykčiu atsitraukti nuo Dievo teisiančios rankos ir tapti galingu bei viešpataujančiu. Bet šitos jėgos siekimas juk yra pasaulio chaoso priežastis su visomis savo įpatybėmis: vargais, evoliucijomis, karais, tautų išprievartavimais, rasėmis, klasėmis ir partijomis.
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Tol kol pasaulis neapkęs Kristaus kryžių, bet eis pro jį neprisipažin
damas savo kaltę ("mes nenorime, kad Nukryžiuotasis ant mūsų viešpa
tautų" Luko 19, 14), tol visi žmonių bandymai, įvesti pasaulyje pastovią 
ir teisingą tvarką, yra neįgyvendinama.

Pasaulis jau seniai būtų save susinaikinęs, jeigu nebūtų Dievo malonė 
ir Jo išlaikymo noras pasaulį nuo pražūties apsaugojęs. Dėl to Dievo 
žodis ir bažnyčia nepritars žmonių svajojimams ir utopijai, kad žmonės 
galį sukurti rojų ant žemės. Bažnyčia nepasitenkina laikinomis priemonė
mis, bet priveda prie radikalių sprendimų. Ji, jeigu yra tikra bažnyčia, 
turi paneigti visą tai, kas veda prie pasaulio savistoviškumo ir pasitikė
jimo savo jėga. Bažnyčia žinodama, kad tik sugrįžimas prie Dievo pa
sauli gali apsaugoti nuo jai gręsiančios bedugnės, turi kas kart iš naujo 
nurodyti į kryžių ir Dievo kerštą. Tačiau kryžius „žydams yra pasipikti
nimas, o pražuvusiems (netikintiems) nesąmonė." (1. laiškas Korin. 1, 18 
ir 23) „bet tai yra Dievo jėga išgananti visuk į jį tikinčius". (Rom. 1, 16).

Kryžius yra pasaulio išgelbėjimas. Dievas per savo sūnaus kančią 
įrodė, kad pasaulis, nežiūrint savo piktumo yra. Dievo mylimas ir išlai
komas iki Kristaus grįžimo dienos. Kada žmonija nusilenks prie Kristaus 
kryžiaus, nebekovos prieš Dievą, bet padarys su juomi taiką, tada visi 
sprendimai ar tai socialinių ar politinių problemų prives prie tikros tai
kos ir tvarkos.

Tikra bažnyčia nepasiduoda tai iliuzijai, jog žmogiška ranka esą ga
lima sukurti naują pasaulio tvarką, tautų vienybę ir socialinį teisingumą. 
Ji žino, kad pasaulis, kuris vis daugiau ir daugiau atkrinta nuo Dievo, 
kuris atstumia Jo pagalbos ranką, taip pasveikti negali. Ji žino, kad to
kiame pasaulyje nepasitenkinimas, išnaudojimas, pavydas, neapykanta, 
karas, neteisybė ir kitos blogybės ne tik nesibaigia, bet vis baisesnės da
rosi.

Ta tikra bažnyčia pašvęs visas savo jėgas tvarkai ir žmonių sugyve
nimui. Ji nenuilstamai primins pasauliui Dievo įsakymus ir steng
sis palengvinti žmonijos bėdas; pavalgydinant išalkusiuosius, aprengiant 
nuoguosius, aplankant ir pastiprinant ligonius (Mato 25, 34—36). O gi baž
nyčia kitaip ir negali, kaip gautą Dievo meilę išlieti ant kitų ir pasauliui 
įrodyti, kad Dievas tik laukia žmonijos sugrįžimo. Ji kenčia ir supranta 
pasaulio vargą kitaip, negu pats pasaulis, kuris norėtų tą vargą nusikra
tyti, kaip kokią neužpelnytą ir neteisėtą kančią. Ji mato šių vargų prie
žastį ir žino kaip būtų galima padėti. Todėl pasauliui atsivertų visai nau
jas kelias, jeigu jis paklausytų bažnyčios balso: „Mes esame pasiuntiniai 
Kristaus vietoje, nes Dievas ragina per mus; taigi prašome Kristaus vie
toje: Susitaikykite su Dievu!" (2. Korint. 5, 20).

. Kunigas M. Preikšaitis
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ŽMOGUS IR DIEVAS
„— Aš klausiau pasaulio, kuris pa
sakė: Aš nesu tavo Dievas. Aš klau
siau jūros ir gilybės kurios atsakė: 
Mes nesame Dievas, kurio tu ieškai. 
Aš klausiau ūžiančio vėjo, saulės mė
nesio ir žvaigždžių, ir jie atsakė: 
Mes nesame tavo Dievas, kurio tu 
ieškai. Ir aš visiems tariau: Jūs sa
kėte, kad Jūs tas nesate, tai kalbė
kite apie Jį. Ir jie šaukė didžiu bal
su: Jis mus sutvėrė!"

, (Aurelius Augustinas)
Žmogus ir Dievas eina greta visoje žmonijos istorijoje. To Dievo var

dai buvo įvairūs: graikai Jį vadino Dzeusu, romėnai — Jupiteriu, mūsų 
senoliai — Perkūnu, tačiau supratimas Jo buvo visų vienodas. Jis buvo 
aukščiausia būtybė, kurios klausė ir saulė ir vėjas, kurio liepiami žydėjo 
ir brendo javai ir laukų gėlės. Žmogus — gamtos karalius niekad nesijautė 
tvirtas ir ramus prieš kažką, ko jis savo protu nesugebėjo suvokti, tačiau 
jautė sava dvasia kitą dvasią, kuri vertė ir jį-žmogų, lenktis ir drebėti. 

Dievybės klausimą galutinai išsprendė tik krikščionybė. Per ją žmogus 
pažino tikrąjį Dievą — savo Tvėrėją ir Aukščiausiąjį Valdovą. Bet šitame 
Dieve žmogus atrado ne tik Valdovą, bet ir tai, ko amžiais ilgėjosi jo 
siela Meilę ir Amziąjį Gėrį. Žmogus pažino Dievą ne baudžiantį ir aukų 
reikalaujantį, bet Dievą — mylintį žmogų, jam atleidžiantį ir numirštantį 
dėl jo.

, Ta dieviškoji meilė kalba į žmogų iš visur. Jis mato ją pievoje gėlių 
žydėjime, skaidriame kalnų upelio čiurlenime, nokstančiuose javuose, pa
dangių debesėliuos, paukštelių čiulbėjime ir savo sieloje. Juk ne kūnas, 
o tik siela pagauna tą dieviškąją gamtos harmoniją ir tik sielai ta harmo
nija sukurta. Ir kada žmogus jaučia jį supančios gamtos grožį, mato 
skaistų žvaigždelių spindėjimą, tada suspindi ir jo sieloje žvaigždė — jo 
sieloje apsigyvena Dievas. Jei tu matai aplink save tokią nepaprastą dai
ną, jei per tavo regėjimą ir girdėjimą plaukia sielon vienodos nuotai
kos grožio vaizdai, tu — žmogus, kuriam daugiausia duota, negali išsi
skirti iš to liaupsės himno Viešpačiui, tavo sieloje negali rastis vietos 
abejonei ar netikėjimui.

Kodėl krikščioniškoji religija neklysta? Todėl, kad ji stovi ant tvirto 
pagrindo, o tas pagrindas yra Dievo žodis. ,.Dangus ir žemė sugaiš, bet 
mano žodžiai nesugaiš" (Marko 13, 31), sako Viešpats Dievas. Tie žodžiai 
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kalba ir šiandien mums apie tai, kad „Dievas yra meilė ir kurs pasilieka meilėje, tas pasilieka Dievuje ir Dievas jame." (Jono 4, 16). O ko žmogui labiausiai reikėjo žemėje? Keršto, neapykantos, pavydo buvo užtektinai tarp žmonių, tačiau meilės — jos nebuvo. Štai ateina pats Dievo Sūnus žemėn ir į įstatymo žinovo klausymą koks didžiausias įsakymas įstatyme atsako: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visa savo mintimi. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Bet antrasis jam lygus: mylėk savo artimą, kaip pats save" (Mato 22, 35—39). Vietoj „akis už akį" sakoma: „mylėkitės!" Ir „Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kurs tiki į Jį, nežūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą" (Jono 3, 16). Taigi, pats Dievas mums davė tobuliausios meilės pavyzdį. Tai ir buvo tai, ko reikėjo žmonijai. Ir nuvargintas, nuodėmės ir žemės nelaimių parblokštas žmogus atrado naują tvirtumo, paguodos ir vilties šaltinį — mylintį Kristų. Kristų, kurs atėjo pas silpnuosius, pas ligonis. Kristų, kurs atėjo žemėn pakelti puolusio žmogaus. Žmogaus meilė Atpirktojui buvo netobula, tačiau ji buvo, liepsnojo, niekad neužgeso ir neužges. Kristaus aukos vaisiai bręsta visur ir piktojo pastangos juos išnaikinti yra nesėkmingos. Taip, žmogus dažnai užmiršta Jį — Visgalintįjj, ima garbinti pats save, tačiau pasiekęs žmogiškosios garbės ir galybės viršūnę, jis turi sustoti, susimastyti ir dažniausiai pulti, o puolęs vėl atsikelti ir atgimti iš naujo Kristuje. Todėl „Mylėkime Dievą, ne Dievas pirma mus mylėjo" ir melskimės Jam. Erna Pilmonaitė
TIKĖJIMASKrikščionys skundžiasi, kad dabartinė žmonija nustoja tikėjusi. Bet kadangi žmogus negali gyventi be Dievo, tai sekuliarizuotasis ar nuo religijos saitų atsipalaidavęs žmogus šitai tuščiai vietai užpildyti susikuria Dievo pavadą (erzacą), dievaitį. Tuo būdu imama propaguoti filosofinį tikėjimą vietoj teologinio tikėjimo ir mokslą bei kultūrą vietoj religijos. Modernusis (t. y. vien tik savim pasitikįs) žmogus yra ateistas (bedievis), nors jis ir stengiasi apie Dievą kalbėti. Net ir patys krikščionys netenka tikrojo supratimo apie Dievą. Tuo tarpu sekuliarizuotasis žmogus teigia, kad jame ir jo aplinkoj kyląs interesas „dvasiniais" reikalais, kuo jis nesąmoningai supranta jau tikėjimą. Jis teigia pripažįstąs aukštesnę jėgą ir tikėjimą. Būti bedieviu esą dabar jau ne madoj. — Bet kodėl krikščionys sielvartauja, kad tikėjimas nyksta, o sekuliarizuotasis žmogus džiaugiasi, kad tikėjimas auga?

Dievas, apvaizda ir likimas.Nacionalsocialistų vadai teoretiškai pripažino aukštenę jėgą, nes būtų buvę neprotinga jos nepripažinti. Jų vienas kalbėjo, kad žmogus priklau-
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sąs nuo likimo, kurio neišvengsi. Antras kalbėdavo, kad apvaidza turėsianti laiminti jų žygius ir aukas. Trečias dėstė savo teoriją apie Dievą, kaipo kraują žmoguje. Nacionalsocializmaš kūrė pasaulietinę religiją ir nebažnytine bažnyčios organizaciją. Bolševizmas yra'taip pat tiek gudrus, neneigti aukštesnės jėgos. Bet ji, pagal jo supratimą, esanti materialistinė, būtent, ekonominės sąlygos ir prievarta, kurios galinčios blogą žmogų pataisyti. Bolševizmas taip pat kuria savo pasaulietinę religiją ir nebažnytinę bažnyčios organizaciją, kuri šoktų pagal bolševizmo muzika.— Krikščionys jaučia, kad šios tipiškos pasaulietinės religijos ir dievybės sąvokos yra labai toli nuo to, ką Šventas Raštas mano, kalbėdamas apie Dievą. Sekuliarizuotąjį Dievą žmogus sukūrė pagal savo protą; o krikščioniškasis Dievas sutvėrė žmogų ir jam apsireiškė. Anoj galvosenoj yra natūralinė ar prigimtinė dievybės idėją; o čia yra Dievas. Ten dievybė yra tokia, koks žmogus; čia Dievas nori žmogų matyti tokį, kokį jis sutvėrė. Ten anos pažiūros kūrėjas — žmogus reikalauja, kad jo dievybė vainikuotų jo darbus; čia Tvėrėjas reikalauja, kad žmogus klausytų jo įsakymų ir pasiduotų jo vadovybei. Ten viešpatauja prievarta, čia laisvė. Ten stengimasi aukštesnę jėgą pavadinti kuriuo nors neutralesniu pavadinimu, kuris ne- veliuotų apreikštąjį Dievą ir kartu jį apimtų. Čia Dievas išsiryškina Kristaus asmenyje, kuris yra vieningas su Tėvu ir Šv. Dvasia. Ten negalima aiškiai pasisakyti ir suprasti, apie ka eina kalba. Čia abejonių nekyla, kad Dievas nėra kuri nors abstraktinė idėja, visata ar kokia nors aukštesnės jėgos karikatūra, ne aiškioj apvaizdos ar aklo likimo formoj.Likimu suprantame minti, kad žmogaus gyvenimas yra priklausomas nuo kokių tai aukštesnių jėgų, kurios žmogų saisto, bet veikia automatiškai, lyg burtas, kurio, žmogus, neišvengsi, neatprašysi ir nepakeisi. Nuo šios rūšies automatiškos aukštesnės jėgos prietarininkai ieško gelbėtis magijos, astrologijos, okultizmo ir kitų prietarų pagelba. Natūraliojo tikėjimo šalininkai mėgina gelbėtis savo jumoru arba didvyriška ar tragiška laikysena, o krikščionis randa paguodos vien tik apreikštame tikėjime. Kur auga krikščioniškasis pateisinimo supratimas, ten nebelieka vietos likimo klausimui.Apvaizdos sąvoka turi jau gilesnes šaknis. Apvaizdos tikėjime glūdi pažiūra apie pasaulį, žmogų ir dieviškąsias esybes. Apvaizdos supratimas keitėsi. Pagal senovės apvaizdos tikėjimą žmogus yra viešpats, kuriam tarnauja dieviškos esybės, dėl kurių piktasis pasaulis žmogui nebegali kenkti. Ta tikėjimą pakeitė pranašai. Jie moko, kad viešpats yra Dievas, o ne žmogus. Čia mokoma, kad nei žmogus, nei kuris kitas žemiškasis dalykas neturi absoliutinės vertybės prieš Dievą. Kadangi čia nusilenkiama Dievo valiai, tai pagal Senąjį Testamentą, išnyksta apvaizdos tikėjimas. Naujasis Testamentas dar labiau iškėlė Kristų, kaip aukščiausį pasaulio viešpatį, o žmogų paliko vien tik kūrinį iš Dievo malonės. Tuo
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būdu centraliniu dalyku krikščioniškame pasaulyje pasidaro Dievo kara
lystė, kuri reiškiasi Dievo teismu ir Dievo riialone, bausme ir meile, 
mirtim ir 
apvaizdos 
apvaizdos

, Rašto.

amžinu gyvenimu. Reiškia, krikščioniškasis tikėjimas panaikino 
tikėjimą. Bet nesąmoningai vis dar reiškiasi prieškrikščioniškojo 
ir likimo tikėjimų liekanos ten, kur grieštai nesilaikoma Šv.

fe"

„žinojimo”, ar „mokslo”, kuriuos gali turėti net 
kurie taip pat „tiki istorijai, jog Kristus esąs 
tarpu „tikrasis tikėjimas" pagal Dr. Martyną 

mes tikime, jog mes per Kristų nuodėmių at-

Tikėjimas pasaulėžiūra ir mokslas.
Svarbiausias klausimas — kas yra tikėjimas? Ar krikščioniškasis tikė

jimas savo esme yra: I) laikymas tiesa ką bažnyčia moko (vok.: Fūr- 
wahrhalten, lot.: assensus), ar 2) pasistikėjimas Kristum (vok.: Vertrauen, 
lot.: ficucia)? Šv. Rašte randame abi prasmes: I) Jok. 2, 14—26 ir 2) Jez. 
7, 9; Ab. 2, 4; I Moz. 15, 6 ir ypatingai Rom. 1, 17; 4,3; 3,28; 8, 31—39. 
Reformacinės krikščionybės svarbiausias išeities taškas yra pateisinimas 
„vien iš malonės" Tuo būdu Augsburgo Konfesijos 2Ostr. tikėjimą api
budina, skirdamas jį nuo 
ir „velniai ir bedieviai", 
kentėjęs ir miręs". Tuo 
Liuterį „glūdi tame, kad 
leidimą ir malonę gauname". Taigi Liuteris aiškina tikėjimą kaipo pasiti
kėjimą Kristum (WA. VII, 215), kaipo visišką priklausomybę Kristui ir 
pasidavimą Kristaus viešpatavimui (WA; XL, 360). Šisai tikėjimo supra
timas yra priešingas moralizmui, kuriame glūdi žmogaus pasitikėjimas sa
vim, kuriame Dievui belieka vainikuoti žmogaus gerus darbus. Kitur Liu
teris vadina tikėjimą veikiančiuoju Dievo darbu. Taigi, tikėjimas evan- 
geliškąja prasme yra visiškai konkretus dalykas: Besąlyginis pasitikėjimas 
Kristum ir visiškas žmogaus pasidavimas Kristaus vadovybei. Jis nėra 
vien abstraktus dalykas laikymas tiesa ką bažnyčia moko. Jis yra širdies, 
jausmo ir veikimo reikalas, bet ne proto, naudingumo^, moralizmo ar ma
dos dalykas.

Nukrypimai nuo tikrojo tikėjimo įvyksta ten, kur apreikštojo Dievo 
vietoje pastatomas filosofiškasis Dievas. Anas yra žmogui duotas; šį 
žmogus sukuria savo protu. Filosofiškajam Dievui atitinka filosofiškasis 
tikėjimas, kuris yra pasaulėžiūra. Jame remiasi mąstytojo. paties ar kito 
žmogaus proto autoritetu, bet ne Šv. Rašto autoritetu. Čia tikima ne Dievu, 
bet mokslu apie dievybę. Tuo tarpu pasaulėžiūra nėra tikėjimas. Net ir 
krikščioniškoji pasaulėžiūra dar nesudaro tikėjimo. Pasaulėžiūros keičia
si iš pagrindų. Bet tikėjimas iš esmės nesikeičia. Berods, krikščioniška
jame tikėjime glūdi ir atitinkama pažiūra į pasaulį bei gyvenimą. Apie ■ 
ją kalba dogmatika ar tikėjimo mokslas. Bet tai yra tikėjimo mintys, bet 
dar ne 
žmogus 
jimais,

pats tikėjimas Rom. 1, 17 prasmėj. Nuo gyvojo tikėjimo atitrūkęs 
klaidžioja lyg aklas. Jis 18 amž., apsvaigęs gamtos mokslų laimė- 
triumfuodamas skelbė:’ „Dievas mirė, tegyvuoja žmogus. Aš esu
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bedievis ir netikiu ko nematau." Tuo tarpu 20 amž., savo pražūties nejausdamas, jis su pasaulietiniu patosu skelbė: Ich bin gottglaubig“, negalėdamas sąmoningai nusakyti, kame jo Dievas apsireiškia. Bet išsigimusios bedieviškos laisvės prispaustas ir pasijutęs bolševikiniame pragare, jis ima „Įdomautis" tikėjimu sąmoningai sau neduodamas apyskaitos, kas jis. Bet pragaras tam tikrame laipsnyje yra kiekvienoje visuomenėje, kuri neturi gyvojo tikėjimo.Dar labiau nukrypstama nuo krikščioniškojo tikėjimo, kai mėginama mokslą ar kultūrą daugiau ar mažiau aiškiai statyti vietoj religijos. Primityviškai jį iškelia bolševizmas, teigdamas, kad religija esanti prietarai, kuriuos turįs mokslas atstoti. Kultivuočiau šią liniją atstovauja humanistai, kultūrininkai ir kai kurie istorikai. Jie visi, kiek jie tąja linkme eina, kultivuoja natūralinę religiją neveliuodami krikščionišką tikėjimą. Pavojinga, kai šioji linija randa pritarimo teologuose ir pedagoguose. Tikėjimas ir mokslas turi visai atskiras savo sritis. Jie negali vienas kitą išstumti.Taigi, kai kalbama apie Dievą ir tikėjimą dažnai turima galvoje visai skirtingus dalykus. Todėl nepakanka pasisakyti, kad mes tikime. Reikia žodžiais pasakyti ir darbais parodyti, kaip mes savo tikėjimą suprantame.Dr. jur. Martynas Kavolis.
KAIP AŠ SKAITAU SAVO ŠVENTRAŠTĮM. R. D e H a a nDr. De Haan buvo didelio masto fizikas. Vėliau jis kunigavo ir nuo 1938 m. buvo pasaulinio masto radijo translacijos Radijo Biblijos Skyriaus Direktorium bei pamokslininku. Jis taip pat yra keletos labai išpopularėjusių knygų autorius.Yra daug įvairių taisyklių kuriomis tenka pasinaudoti studijuojant (skaitant) Šventraštį. Su jomis turi būti gerai susipažinę visi tie, kurie nori sėkmingai naudotis dvasiniu kardu’. Tačiau viena tų taisyklių išsiskiria ix kitų tuom, kad vadovaujantis ja galima kuo sėkmingiau išvengti klaidų ir atskleisti tikrą Rašto prasmę. Ta taisyklė kuria aš naudojaus skaitydamas 2odį, aš pavadinau trejopo prisiartinimo taisykle. Trumpai ja galima išreikšti šitaip:1. Kievienas skirsnelis turi savo .pirmykščią (istorinę) interpretaciją(prasmę). . -2. Kiekvienas skirsnelis turi daug (praktiškų, gyvenimiškų) pritaikymo galimybių.
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dvi, prieitume prie nesuderinto ir klaipirmykštį aiškinimo būdą, galėtumėm jeigu negalėsim jo gyvenime pritaikyti

3. Dažnai iš Rašto žodžių kalba pranašiškas apreiškimas.Visada apisaugosim nuo įvairių rimtų klaidų, jeigu ieškosime pirmykš- čios prasmės (interpretacijos), pirma negu bandysime pritaikyti Žodžius gyvenime. Pabrėždami tačiau vieną kurią iš tų trijų taisyklių ir užmirž- dami ar vengdami pritaikyti kitas dingo aiškinimo (interpretacijos).Kreipdami dėmėsi vien tik į prieiti prie teisingo tikėjimo, betsau ir kitiems, jis liktų tik negyvu, nors teisingu, tikėjimu. Pabrėždami vien pritaikymą, neatsižvelgdami į pirmykščią interpretaciją, aiškinimą privestume prie veiksmų, priešingų Rašte nurodytiems, ir prie entuziazmo bei įkarščio jau be teisingo supratimo. Apsiribojimas pranašišku apreiškimu tuo tarpu privestų prie neapgalvotų veiksmų ir eschatologiškų keistų užgaidų bei nesąmonių.Mes turime dėlto dar kartą pasitikrinti Rašto žodžių išsiaiškinime, kuris gali bųti labai įvairus, ir bandyti iš Žodžių išskaityti Dievo valią. Mes turime pirmiausia bandyti suprasti ka Dievas mums nori pasakyti. Tai yra pirmykštė prasmė (interpretacija). Tada mes turime ištirti ko mus Dievas nori pamokyti specialiai šitais žodžiais. Ir tada, pagaliau, mes turime gilinti į Šv. Dvasios pamokinimą toje Šventraščio vietoj: sąryšy] ateitimi.Turint galvoj trejopo prisiartinimo būdą prie Dievo žodžio, šitasyklė padės išvengti daug nesupratimų. Tačiau, jeigu mes bandytumėm Šventraščio turinį atidengti, turėdami galvoj tik vieną kurį prisiartinimo būdą ir atmestumėm kitus du, mes pirmuoju atveju liksime giliais, bet šaltais. Antruoju atveju — šiltais, bet paviršutiniškais. Trečiuoju gi atveju sencacingais, bet siaurakakčiais.Tepadeda mums Viešpats skaityti savo Šventraštį kuo ir suprasti, kad tai yra mūsų didžiausias gyvenimo tikslas pašaukimas. . ,

įsi-
sutai-

nuoširdžiausiai ir aukščiausiasVertė: M. Žvilius.
Sekmadienio mokyklos vedėjų kursai Imbshausene.Š. m. vasario men. 5 —11 d. Imbshausene įvyko sekmadienio mokyklos vedėjų paruošimo kursai. Kursuose dalyvavo apie 45 kursantai. Kursų vedėju buvo kun. Trakis o lektoriais prof. Smits, kun. Urdze, kun. Stanaitis, Dr. Gudaitis, kun. Knes-Knesinskis, teisininkas Nagys ir kit.Išsamesnį pranešimą apie šiuos kursus parašysime kitame „Sandoros" numeryje. A. Lymantas 13
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Dr. K. Gudaitis, buv. Lietuvos■ Evang.-Liut. Konsistorijos Prezidentas
I§ LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERIONIŲ TIKYBINIO

IR DVASIŠKAI KULTŪRINIO GYVENIMO' (Tąsa)
II. Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpis.Liętuvių tautai vėl atgavus nepriklausomybę, sužydo Lietuvos gyvenimas visose srityse. Vienas nuo kito užsidegė kūrybiniam darbui, visose srityse reiškėsi pažangus darbštumas. Su visa tauta ir evangelikai lietuviai suskato dvasiniam ir kultūriniam darbui.Didž. Lietuvoje beveik visos ev. parapijos buvo tautiškai mišrios: be ev. lietuvių dar buvo,vokiečių ir latvių. Lietuviai dažniausiai gyveno mišriose parapijose su vokiečiais. Dauguma būdami ūkininkai ev. lietuviai sudarydavo didesnęją kaime gyvenančiąją parapijos dalį; vokiečiai, dažnai būdami amatininkai arba užsiimdami kitokiais verslais, daugiau gyveno mieštose. Anais rusų laikais buvo pastebimas reiškinys: nors pilnai visokias bažnytines duokles ir pareigas ev. lietuviai atlikdavo, jie vistik buvo statomi paskiau vokiečių, nes kaip bendriniuose reikaluose, taip ir parapijų valdyme vokiečiai stengdavosi pirmauti. Parapijų dvasininkai ir kantonai, būdami didesne dalimi vokiečių kilmės, palankiau teikdavo pirmenybes parapijonims vokiečiams ir labiau pasirūpindavo jų kultūriniais reikalais. Jau prieš Did. Pasaul. karą kaikuriose parapijose ev. lietuviai dėl to reiškė nepasitenkinimą ir reikalavo lygiu teisių. Tuomet buvo įsivyravusi Mitavos Konsistorijos palaikoma tvarka, kad bažnyčiose pamaldos vokiečiams būdavo atliekamos prieš pietus, o tik, vėliau, dažniausiai po pietų būdavo atliekamos pamaldos ir ev. lietuviams. Kovodami už savo teises tuomet ev. lietuviai kreipėsi skundais į Mitavos Konsistoriją, kurios žinioje buvo ir Lietuvos teritorijos ev. bažnyčia, prašydami leisti ir ev. lietuviams pakaitomis laikyti pamaldas prieš pietus. Tuomet Konsistorijoje lietuvių atstovo nebuvo, kuris būtų ev. lietuvių reikalus užstojęs. Kaip Tauragės parapijos archyve esami dokumentai rodo, ev. lietuvių teisėti prašymai nebuvo paboti ir Mitavos Konsistorija nesutiko leisti ev. lietuvių pamaldų laikyti prieš pietus. Šita lietuviams daroma neteisybė tik nepriklausomos Lietuvos laikais tebuvo atitaisyta.Atgavus kraštui ir tautai nepriklausomybę buvo paskelbta Lietuvos piliečiams lygios teisės. Ev. lietuviai pareikalavo sau lygių teisių ir bažnytiniuose reikaluose. Bet čia dar reikėjo nugalėti įvairias kliūtis. Ev. lietuvių judėjimas tad pasireiškė a) bažnyčios organizacine veikla ir b) kultūriškai tautine veikla. Čia reikia iš anksto pasakyti, kad praktiškai 
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tos dvi veikimo sritys ne taip griežtai skyrėsi viena nuo viena j antrą pynėsi, nes dažnai vienoje ir antroje Srityje patys vadovaujantieji asmenys.Nepriklausomos Lietuvos ev. bažnyčia organizavosi naujiems gyvenimo reikalavimams. Čia ir buvo svarbiausioji ev. lietuvių užduotis aktyviai dalyvauti bažnyčios organizavime ir veikti taip, kad ev. lietuvių teisės ir reikalai būtų tinkamai ir pilnai bojami. Besiorganizuojant ir besitvarkant ev. bažnyčiai prisiėjo dalinai naudotis tais prieš Nepriklausomybę Lietuvos teritorijoje veikusiais ev. bažnyčios įstatymais, žinoma juos pakeitus ir pritaikius nepriklausomos Lietuvos evangelikų demokratiniam gyvenimui; tačiau ev. bažnyčios tvarkyme nusistovėjo ir kai kurios naujos tradicijos, pav. tautiniai sinodai, taip kad senųjų laikų įstatymų dvasios ev. bažnyčios tvarkyme nebuvo jaučiama. Lietuvos ev. bažnyčia tvarkėsi per sinodus, o nuolatos bažnyčios reikalais rūpinosi ev. liut. Konsistorija.Nepriklausomybės pradžioje Didž. Lietuvoje akademikų kunigų buvo apie 10 /jų tarps Tittelbach, Josephi, Stoka, Wiemer (Vymeris), Eichelberger, Kupfer-daugiausia vokiečių tautybės ir misijos kunigų, apie 6, jų tarpe Kibelka, Jurkat, Petrick, Eckert, Weihrauch, ir k.). Kai kurie kunigai pvz. Katterfeld Plamscha ir visi misijos kunigai atsirado Lietuvoje vokiečių okupacijos metu; jie visi skaitėsi Vokietijos piliečiais.Steigiamasis bendrasis Lietuvės ev. liuterionų sinodas susirinko 1919 m. Kaune. Jo išrinkti atstovai sudarė pirmąją Lietuvos ev. liut. Konsistoriją, kurios prezidentu buvo nuo 1919 iki 1922 superindentas kun. Sroka.Jau šitame sinode ryškėjo, o vėlesnioje ev. liut. bažnytinių reikalų tvarkymo raidoje gana aštrioje formoje tatai pasireiškė, kad vokiečių norima vadovauti Lietuvos ev. liut. bažnyčiai, kreipiant ev. liuterionių reikalus savaip. Bet deja vokiečiai nesugebėjo orientuotis padėtyje, klaidingai įvertindami lietuvius, jų dvasinį pribrendimą ir jų dvasiškai kultūrinius siekimus. O tai atsitiko dėl to, kad ev. vokiečiai, savo Vadų taip vedami, laikėsi atsiriboję, mažai tepažino ir tesuprato ev. lietuvių dvasines aspiracijas. Ir pačių vadų buvo padarytas rizikingas netaktas. Pvz. kun. Tittelbach, tame sinode norėdamas pabrėžti palinkimą ir toliau būti bažnyčios vadu ir probstu, bet nemokėdamas pakankamai lietuviškai, pasisiūlė su ev. lietuviais kalbėsiąs rusų kalba. Tai buvo mesta nepageidaujama kibirkštis į ev. lietuvių sąmoningai besireiškiantį dvasinio kilimo židinį. Jau pačiame sinode kilo dėl to skandalingas nepasitenkinimas. Tuo neatsargiu netaktu Tittelbach nuteikė lietuvius prieš save. Kaip anksčiau matėme, rusų laikais ev. lietuviai nepasidavė rusinimo įtakai ir vengė rusų kalbos, o nepriklausomoje Lietuvoje jiems ev. kunigas paliūlė kalbėti rusiškai!... Tai buvo gilus dvasiškai kultūrinis įžeidimas. Čia būdinga pastebėti, kad dėl lietuvių įžeidimo pasipiktinę protestavo ir kai kurie15
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mis. kunigai, pvz. Kibelka ir Jurkat-Jurkaitis. TokĮ lietuviams lojalų tų kunigų elgėsi lietuviai aukštai įvertino ir sekančiame sinode Kibelka rinko vadu savo dvasiniems reikalams. Tik deja, kaip toliau matysime, ir Kibelka ir Jurkaitis ne tik nesuėjo j glaudesnius dvasiškai kultūrinius santykius su ev. lietuviais, bet nuo lietuvių atsitraukę vėliau išvyko Vokietijos bažnyčios žinion. Šitame sinode jau ryškėjo skirtingos dvasiškai kultūrinės ir tautinės aspirazijos, taip, kad bendrame sinode buvo sunku rasti bendra visus patenkinanti kalba. Vėliau jau susirinkdavo lietuvių, vokiečių ir latvių sinodai atskirai.Tolesnėje gyvenimo raidoje lemiančios reikšmės turėjo ev. lietuvių dvasiškai kultūriniams reikalams lietuvių sinodas. Tautinius sinodus sudarydavo atatinkamos tautinės parapijų dalies atstovai, kurie būdavo renkami nustatyta tvarka, tris kartus viešai parapijoje skelbus, viešame parapijos susirinkime, 500-ams parapijiečių vienas atstovas. Konsistorijos nariai sinoduose galėdavo dalyvauti sprendžiamojo balso teisėmis. Konsistorijai laiką nustačius, sinodai būdavo šiaukiami atatinkamų tautybių senjorų, kurie kartu būdavo Konsistorijos dvasiniai atstovai. Sinodų kompetencijai priklausė dvasininkų ir pasauliečių atstovų bei jų pavaduotojų Konsistorijai rinkimas. Išklausęs konsistorijos narių ir parapijų atstovų pranešimus, sinodas svarstydavo ir darydavo nutarimus įvairiais dvasiškai kultūriniais ir administraciniais parapijų reikalais; savo nutarimus perduodavo konsistorijai vykdyti. Konsistorijai rinkti dvasininkas, pasaulietis ir jų pavaduotojai sudarydavo sinodo valdybą, kuri savo posėdžiuose darydavo nutarimus tautinės parapijų dalies reikalais ir savo nutarimus patiekdavo Konsistorijai.Lietuvos ev. liuterionių dvasiniam gyvenimui ir bažnyčios reikalų tvarkymui konsistorija sudarė reikšminga faktorių. Lietuvių, latvių, ir vokiečių sinodų po du (vienas dvasininkas ir vienas pasaulietis) rinkti atstovai sudarydavo konsistoriją, kurios narius tvirtindavo vidaus, o vėliau švietimo ministeris, o konsistorijos prezidentą, atitinkamo ministerio tiekimu, tvirtindavo valstybės prezidentas. Kadangi konsistorija atlikdavo ir dvasinio teismo funkcijas (pvz. sutuoktuvių skryrimo bylos), tai jai būdavo iš valdžios priskiriamas teisininkas-prokuroras. Konsistorijai priklausė ne tik kunigų įšventinimas ir jų skyrimas parapijoms bei jų veikimo kontrolė, bet ir tikybų mokymo, jaunimo auklėjimo, iš viso dvasiškai kultūrinio parapijų nuteikimo patikrinimas, bei tikybinių reikalų priežiūra ir vykdymas. Einant Lietuvos ev. bažnyčios santvarka ev. liut. konsistorijos prezidentas turėjo būti pasaulietis, o vizeprezidentas-dvasininkas. Nors pirmuoju atveju pasitaikė nuo šių nuostatų nukrypimų, tačiau pasauliečio buvimas konsistorijos prezidentu Lietuvos ev. bažnyčiai buvo svarbus ir naudingas faktorius. Jau ir tas duomuo buvo tam priežastimi, kad tuometiniai dvasininkai, būdami dauguma svetimtaučiai ir net
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svetimšaliai, dažnai reiškė palinkimą į lietuviams nepageidaujamus ir nepriimtinus siekimus. Konsistorija turėjo būti vedama evangelikams be tautinio skirtumo nešališku ir Lietuvai tolerantingu keliu, bei visapusiškai respektuoti parapijonių reikalus. Išeinant iš parapijonių demokratinių reikalų ir nebūdamas suvaržytas luominių interesų bei specifinių palinkimų lietuvis pasaulietis labiau atitiko konsistorijos vadovavimo pareigoms. Viceprezidento dvasininko pareiga buvo visapusiškai rūpintis teologiniais dvasininkų bei dvasiniais parapijų reikalais. .Nors pirmosios konsistorijos prezidentas kun. Sroka stengėsi rodyti lojalumą visiems ev. liuterionims be tautybės skirtumo, vokiečius atstovaująs kun. Tittelbach ir latvius atstovaująs kun. Kupfer (vokietis) aktyviai linko akcentuoti vokiečių pirmavimo interesus. Kraštutinesnieji vokiečiai prezidentu Sroka buvo nepatenkinti. Pvz. baltas dvarininkas Broede- rich, ne Lietuvos pilietis, agitavo ir mėgino parapijas nuteikti prieš Sro- kos konsistoriją. Tokiai aplinkai esant ev. lietuviai iš Srokos konsistorijos — nors Sroka asmeniškai ir norėjo padėti — tinkamos paramos savo kultūriškai dvasiniems reikalams negalėjo laukti.Tuo tarpu ev. lietuvių dvasinis pakilimas, savarankiškumo pribrendimas ir savo dvasinių bei bažnytinių reikalų tinkamumo atstovavimo ir gynimo reikalingumas darėsi vis gyvesni. Tuomet negausi apleistais dvasiškai kultūriniais ir bažnytiniais ev. lietuvių reikalais susirūpinusi ev. lietuvių inteligentija ir labiau susipratę parapijonys bųrėsi tais reikalais rūpintis. (Bus daugiau)
VIENA NAKTĮ» »„Kas gali apsakyti didžius Dievo stebuklus ir visus Jo garbinguosius darbus pagerbti?"Psalm. Dovido 106, 2.I slėnį atslenka sutemos ir apgaubia žemę tamsa. Viena po kitos tyliai palinksta gėlės, o lapų šlamesys pasidaro vos girdimas. .Tik tyliai dūzgia uodai; vos, vos girdisi žiogo čirškėjimas. Upelis, šokinėdamas nuo akmens ant akmens, staiga sustoja nustebęs: negi naktis jau čia? Susigūžęs, surimtėjęs jau tyliau tedainuoja ir švelniau beskalauja uolėtus krantus. Tik miškas ūžia, tik toli, toli, už pilkų debesų, žvaigždės mirgsi...Tamsu ir gūdu pasidarė žemėje. Staiga prasiskiria sunkus debesys ir suspindi maža žvaigždutė. Mažas , be galo mažas mėlyno dangaus sklypelis, ir šviesi, šviesi žvaigždė! Kažkoks džiaugsmingas šnabždesys sukedena eglių šakas ir dviprasmiškai šypteli upeliūkščio bangom. Lyg lengviau atsikvepia visa aplinkuma. Visų akys nukrypsta viršun į gilią mė-
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lynę, kur skaisčiai mirga šviesi žvaigždutė. Štai pilkieji debesys dar labiau pasitraukia, mėlynas sliautas išsiplečia ir nebe viena, bet dvi,.. . trys sidabrinės akutes meiliai spinduliuoja. Dar šviesiau pasidaro žemėje, o dangaus skliautai vis skaidrėja, žvaigždelių skaičius vis daugėja — debesų jau nebėra. Didžiuliai Grigo ratai nerūpestingai tįso mėlynės viduryje, o paukščių takas tars sniegulėms nubarstytas mirksi blykščioja.Mėnulio dar nėra! Kur jis? O, štai! Štai ir jis! Iškarto tik pats piau- tuvo smaigalys, vėliau ir visas spindintis delčia pasikaria ant kalno viršūnės. Šviesu,be galo šviesu dabar pasidaro aplinkui. .. Kalnų viršūnių sniego blizgėjimas ir žvaiždų plevenimas susilieja į vieną darnią šviesos simfoniją. Užmigusios gėlės, ir vabalėlių dūzgimas, ir šakų šnarėjimas įgauna kažką džiūgaujančio, triumfuojančio. Tarsi, kokia galinga giesmė, veržiasi iš visos nebylės gamtos į aukštybes.Dabar ateina naktį žmogus. Ateina ir suklumpa. Suklumpa, prieš tą didelę dievišką darną, suklumpa pamatęs savo vabališką menkystę ir pajutęs didelę Tvėrėjo meilę ir galybę. „Kas gali apsakyti didžius Dievo stebuklus ir visus jo garbinguosius darbus pagirti?" — Aidi seni, seni psalmės žodžiai. Štai išsiveržia iš suspaustos krūtinės skausmingas, tačiau kartu ir pilnas paslėpto džiaugsmo šnabždesys.— Dieve, šioje naktyje aš supratau ir pažinau Tave! Matau nuostabius Tavo darbus ir mano protas negali jų suvokti. Matau Tavo stebuklingąjį grožį, kurio mano siela nepajėgia suvokti. Matau Tave ir save. Matau Tavo beribę galybę ir savo menkumą. Užžiebta mano žvakė sutirpsta, bet Tavo įžiebti žvaigždynai liepsnoja amžinai. Tėve, leisk ir man padėkos malda įšlieti i tą džiaugsmo simfoniją, kuri kyla šią naktį iš kiekvieno gyvo padarėlio į Tave. Leisk ir man, gerasis Dieve, maldauti, garbinti, leisk — mylėti Tave!
E. P.

PADĖKABuvusiam „Ev. Kelio", vėliau „Sandoros" atsakomajam redaktoriui p. Fr. Šlenteriui už atliktus darbus ir pasiaukojimą Lietuvių Krikščionių Studentų Sąjungos reikalams, skiriant visas savo jėgas, sugebėjimus ir pasišventimą atkuriant „Sandoros" laikraštį, jaučiame pareigą išreikšti nuoširdžią padėką.Ponui Šlenteriui, šiuo metu dirbančiam Vyr. Bažnytinėje Taryboje, linkime geriausios sėkmės. Tegul p. Šlenterio darbštumas ir pasiaukojimas būna ir palieka LKSS-gos nariams pavyzdžiu ir tuo pačiu jo nuveiktų darbų geriausių įvertinimu. ■ ■
Lietuvių Krikščionių Studentų Sąjungos Prezidiumas.
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TRYS NIAUJI DAKTARAI - EVANGELIKAI
Tūbingene, didžiausiam lietuvių akademikų susibūrime vakarų zonose, 

kur šiuo metu studijuoja dar apie 180 lietuvių studentų, iš jų apie 15 
evangelikų, paskutiniais pereitų metų mėnesiais baigė studijas Įsigydami 
daktaro laipsnius ir trys evangelikai: tai dipl. teis. Edvardas Jansonas, 
dipl. teis. Justas Petkevičius ir dipl. med. Viktorija Vaitiekaitytė.

Edvardas Jansonas, gimus 1911 m., baigė Mažeikių valstybinę gimna
ziją ir teisių mokslų studijas Kaune. 1946 m. įstojo i Tūbingeno Universi
tetą, kur, išlaikęs daktaro egzaminus, apgynė disertaciją tema: „Asmens 
teisių apsauga viešoje administracijoje." Šiuo metu Dr. E. Jansonas gyv. 
Kirchbein-Teck ir eina LTB Apylinkės Komiteto pirmininko pareigas, ypa
tingai rūpindamasis išskrininguotųjų reikalais.

Justas Petkevičius, žinomo Lietuvoje tarptautinės teisės prof, sūnus, 
gimė 1920 m. Baigęs Kauno „Aušros" gimnazija, pradėjo 1938 m. Kaune 
teisių studijas, kurias 1942 m. Vilniuje baigė. Nuo 1945 m. studijavo Tū
bingene, kur ir apgynė dizertaciją: „Pirmoji Lietuvos Sovietų okupacija 
ir jos tarptautinė reikšmė." Dr. J. Petkevičius aktyviai dalyvauja studentų 
gyvenime.ir yra mūsų sąjungos narys.

Viktorija Vaitiekaitytė., gimusi 1923 m. medicinos studijas pradėjo 
Kaune ir jas tęsė nuo 1945 m. Tūbingeno universitete įsigydama medicinos 
daktaro laipsnį apgindama dizertaciją: „Dermatologijos išsivystymas Lie
tuvoje." Šiuo metu ji rengiasi emigruoti į J. A. V.

Sveikiname naujuosius daktarus ir džiaugiamės, kad ir evangelikai 
nepraleido tremtyje laiką tuščiai. Įsigytos žinios tepadeda jiems asmeni
niame gyvenime tegu jos būna naudingos mūsų tėviškės ateities darbams.

Saulėnas.
Hamburgas. Praeitų metų vasarą 8 amerikiečiai, 8 vokiečiai, 1 latvis, 

1 estas, visi studentai, porą mėnesių valė griuvėsius, maišė cementą ir 
murino plytas, pastatydami pamaldos koplyčią buvusioj Vidaus Misijos 
Rauhe Haus Hamburgo apylinkėje. Amerikiečiai studentai dirbo atstatymo 
darbą atminti, kad 1943 m. liepos 27 d. amerikiečių bombonešiai iš bu
vusių 29 Rauhe Haus namų subombardavo 25. Lygiai po 5 metų buvusių 
priešu rankos padėjo vėl „atstatyti sugriautus mūrus". Šį darbą rėmė Pa
saulio Liuterionių Sąjunga.
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ATSISAUKIMAS I LIETUVIUS EVANGELIKUS

EMIGRACINIUOSE KRAŠTUOSE
Atspėsime pasakę, kad mūsų tautiečiai lietuviai evangelikai emigraci

niuose kraštuose: JAV, Kanadoje, Australijoje, Argentinoje, Brazilijoje, 
Anglijoje ir kitur, būdami pavieniai išblaškyti, arba sudarydami visai ma
žas grupes, pasigenda lietuviško spausdinto žodžio, apie tautinius, kultū
rinius ir tikybinius reikalus, bei žinių iš Vokietijos vakarinių zonų, kur 
dar tebegyvena žymi dalis mūsų tautiečių.

Lietuvių Krikščionių Studentų Sąjunga, norėdama atlikti misijos darbą 
savo išeivių tarpe pageidautų turėti visų išvykusių adresus, kad mūsų 
S-gos įgaliotiniai emigraciniuose kraštuose galėtų sėkmingiau veikti.

Todėl LKSS-ga kreipiasi į visus emigravusius lietuvius evangelikus ir 
prašo:

1) Užsisakyti „Sandoros" laikraštį ir jį platinti tautiečių tarpe.
2) Siųsti „Sandorai" straipsnius, vertimus, vietos korespondencijas ir 

kronikas iš lietuvių evangelikų gyvenimo.
3) Užmegsti ryšius su vietos protestantų bažnyčia ir organizacijomis, 

rūpintis pamaldomis, biblijos valandėlėmis ir paskaitomis savo tautiečiams.
4) Skelbti svetimųjų tarpe mūsų tikslus ir uždavinius ir visur bei vi

suomet skleisti krikščioniškąsias idėjas. Pirmoje eilėje ši pareiga atitenka 
studentams, mūsų Sąjungos nariams.

5) Rinkti aukas mūsų vieninteliam laikraščiui remti.
6) Pranešti mums savo adresus ir jų pakeitimus.
Ypač prašome atsiliepti visus tuos, kurie norėtų su mumis palaikyti 

nuolatinį ryšį ir tampriai bendradarbiaudami atlikti kultūriškai dvasinę 
misija išeivijoje. Be to, prašome mums pranešti savo pageidavimus, pa
siūlymus ir charakterizuoti vietos sąlygas mūsų organizacijos veiklai.

Visi privalome rūpintis, kad tautinė sąmonė ir iš tėvų paveldėta tiky
ba, paliktų mumyse amžinai.

Lietuvių Krikščionių Studentų Sąjungos Prezidiumas.

Čikaga. Tautinė Liuterionių Taryba daro žygius, rasti 200 liuterionių 
D.P. profesioriams darbo Amerikoje. Estas Dr. A. Voobus paskirtas Čikagos 
Teologijos Seminaro profesoriumi dėstyti bažnyčios istorijos ir Naujo Tes
tamento mokslo dalykus. Latvis prof. Primanis paskirtas anatomijos pro- 
fesioriumi Pittsburgo universitete.
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LIETUVIU EVANGELIKU LIUTERIONIŲ SINODAS• » »
Lietuvių Evangelikų Liuterionių Sinodas posėdžiavo Imbshausen prie 

Northeim Lutheran World Federation Study Center 1948 m. gruodžio mėn. 
7 —12 dienomis, kuriame dalyvavo: 36 atstovai iš Britų zonos, 18 iš 
Amerikiečių zonos ir 2 iš Prancūzų zonos, viso 56 asmens. Jų tarpe buvo 
40 rinktų parapijų atstovų, 4 Vyr. Bažn. Tarybos nariai, 6 kunigai ir 6 
svečiai. Atstovų dauguma buvo žinomi Lietuvos liut. bažnyčios ir visuo
menės veikėjai. Sinodas pradėtas Dievo žodžiu ir malda. Po to jį atidarė 
Vyr. Bažnytinės Tarybos vicepirmininkas J. Grigolaitis. Jis pasveikino

Lietuvių evangelikų liuterionių sinodo dalyviai.

dalyvius ir nurodė į Sinodo reikšmę tremtyje, pažymėdamas, kad mūsų 
bažnyčia yra išardyta ir mūsų užduotis yra kurti jai gerus pamatus, iš
laikyti ją tvirtą ir parvesti ją nesužalotą j laisvą tėvynę.

Išrinkus prezidiumą, j kurį įėjo Vyr. Studijų Patarėjas Martynas Pur
vinas pirmininku, kunigas Trakis ir Dr. jur. M. Kavolis nariais, buvo pri-
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imta bendra dienotvarkė. Sinodą sveikino žodžiu: Lietuvių Tr. Bendr. Vyr. 
Kom. vardu J. Grigolaitis, Lutheran World Federation atstovas James 
Anderson, Estų liut. bažnyčios atstovas kun. Edenna, Lietuvos reformatų 
atstovas kun. Neimanas, Lenkų liut. kunigas Badtke, Maž. Lietuvos Tary
bos pirmininkas E. Simonaitis ir prezidiumo narys M. Purvinas, Lietuvių 
Krikšč. Stud. Sąj. pirmininkas A. Klemas, išskrininguotųjų vardu Dr. Jan
sonas. Be to sveikino: Dr. Gudaitis, Jurgis Preikšaitis, sakytojas Peteraitis 
ir kiti. Raštu sveikino: Dr. Vydūnas, Lietuvos Evang. Reformatų Bažnyčios 
Kolegija tremtyje, Lie. J. Pauperas iš Čikagos, Lietuvių Protest. Sąj. Či
kagos skyriaus pirm. A. Kasper, kun. A. Gelžinius ir A. Kybrancas.

Sinodo metu skaitė paskaitas: Dr. Gudaitis, Dr. Kavolis, kunigas Sta
naitis ir Prof. Šmits (latvis). Buvo paliesti lietuvių evangelikų istoriniai 
bruožai bei charakteristika, šių laikų pasaulinė krizė Šv. Rašto šviesoje, 
pabrėžta Šv. Rašto autoritetas ir iškeltos kitos aktualios krikščioniško 
gyvenimo ir mokslo problemos.

Pranešimus padarė apie Vyr. Bažn. Tarybos veiklą Ad. Klemas, nu
rodydamas, kad Tarybai pavyko užmegzti santykius su užsienio bažnyčio
mis, daug laiko ir darbo pašvęsta emigraciniems reikalams tvarkyti, iš
leistas giesmynas. Kunigai Keleris, Trakis ir Urdze, Dr. Kavolis ir kiti pa
darė pranešimus apie bažnytinį gyvenimą. Didelių rūpesčių sudaro mūsų 
bažnyčiai seneliai, našlės su vaikais, ligoniai ir nedarbingi. Ypač sunki 
padėtis privačiai gyvenančiųjų ir išskrininguotųjų, kurių skaičius siekia 
apie 20 000. Nors buvo daryta žygių jiems sušelpti, bet negauta jokios 
paramos.

Dvasinis gyvenimas buvo gana gyvas. Pamaldos buvo lankomos gerai. 
Kai kur jos buvo laikomos per retai dėl kunigų trūkumo. Didelę paramą 
bažnytiniame darbe teikė mūsų kantoriai ir sakytojai. Didesnėse parapi
jose įsisteigė chorai ir jaunimo rateliai. Taip pat daug kur pradėjo veikti 
sekmadienio mokyklos. Studentus krikščionišku pagrindu organizuoja kun. 
Urdze. Iš kunigų ir parapijų atstovų pranešimų paaiškėjo visų parapijų 
atsiekti laimėjimai, bet kartu ir vargai bei sunkumai. Tačiau iš viso ma
tėsi, kad Dievas savo bažnyčią tremties gyvenime neapleidžia. Sinodas 
išreiškė padėką Vyr. Bažn. Tarybai ir kunigams, parapijų taryboms ir vi
siems bažnyčios darbuotojams už sunkų ir pasiaukojantį darbą.

Į Vyriausios Bažnyčios Tarybos Prezidiumą išrinkti: Kunigas A. Kele
ris Senjoru ir Tarybos pirmininku, kun. A. Trakis vicesenjoru ir visos 
tremties bažnyčios jaunimo kunigui Fr. Šlenteris generaliniu sekretorium. 
Be to' kun. Urdze išrinktas Britų zonos jaunimo kunigu. Į Vyr. Bažn. Ta
rybą išrinkti: iš Britų zonos Dr. K. Gudaitis, M. Purvinas ir A. Gintautas, 
iš Amerikiečių zonos Dr. O. Stanaitis ir Ad. Klemas, iš Prancūzų zonos 
Dr. M. Kavolis. Tarybos būstinė perkeliama į Britų zoną ir bus Rotenburge.
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Sinodas davė progos aptarti visus mūsų žmones ir bažnytinį gyvenimą 
liečiančius klausimus. Jis praėjo pakilusioje krikščioniškoje nuotaikoje ir 
baigtas iškilmingomis pamaldomis Imbshausen bažnyčioje.

Dalyvis

Špakenbergas. Salia liet. ev. parapijos, 1948 m. gruodžio mėn. pradžioje 
įsteigta ir moterų draugija, kurios pirmininkė yra p. E. Gudaitinė. — Kū
čių vakare parapijos bažnytėlėje įvyko Kalėdų švenčių minėjimas. Pro
gramą labai gražiai užpildė sekmadienio mokyklos vaikučiai. Prie šventiš
kos nuotaikos pakėlimo prisidėjo dar choras ir trūbininkai. Po to visi sek
madienio mokyklos dalyviai nuvyko į atskirą patalpą, kuriems buvo pa-

Spakenbergo liet. ev. sekmadienio mokykla su P.L.S. (LWF) atstovu 
kun. Brokering, kun. Diliu ir sekmadienio mokyklos vedėju Klimkaiciu

dalintos kalėdų dovanelės. Iš viso apdovanoti 75 vaikučiai. Prie dova
nėlių paruošimo sekmadienio mokyklos vaikučiams labai stropiai prisidėjo 
Jaunimo Ratelis, kuris paruošė apie 90 daiktų ir šiaip žaislų. Be to buvo 
gauta iš Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjungos vaikams rūbelių ir 
kitų dalykų. Pasaulinės Liut. Sąjungos atstovas kun. Brokering Kalėdų 
proga sekm. mokyklos vaikučius taip pat nepamiršo ir maistu. — 1949 m. 
sausio mėn. 16. d. parapijos bažnytėlėje įvyko pamaldos kartu su latviais 
ir estais, kuriose dalyvavo ir P. L. S. atstovas kun. Brokering. Liturgijos 
dalį atliko parapijos administratorius kun. Dilys, o pamokslą vokiečių kal
ba pasakė kun. Brokering. Kunigas Brokering dalyvavo ir liet. ev. sek-
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madienio mokyklos vaikų pamaldėlėse. Pamaldėlių iškilmingumą padidino vaikų choro sugiedotos dvi giesmės. Po pamaldėlių buvo nusifotografuota.1948 metais kunigų buvo atlaikyta 36 pamaldos o 12 pamaldų skaitė vietos vargonininkas p. Klimkaitis,’ kuris veda bažnytinį chorą ir dirba sekmadienio mokykloj. Šventą vakarienę priėmė 36 vyrai ir 93 moterys. Konfirmuota — 1 bem. ir 8 merg. Sutuokta — 1 pora. Gimė — 3 vaikai. Pakrikštyti — 4. Mirė — 3. Svarbesnios šventės su tam tikra programa buvo atšvęstos šios: Jaunimo, Reformacijos ir Kalėdų. P. S.
Putinas. Mišrioje Eutino tremtinių stovykloje gyvena apie 50 ev. liu- terionių. Šią parapiją aptarnavo kun. Urdzė. Nuliudome išgirdę, kad mūsų kun. persikėlė į Bonn'ą. Bet labai apsidžiaugėme sužinoję, kad mūsų mylimas kun. Urdzė mus dar ne visiškai apleido. Jis mus aplankė bei pamaldas atlaikė Naujųjų Metų dieną, ir pažadėjo ateity mus lankyti vieną kartą į mėnesį. Mįsų parapijos ligonys ir našlaičiai labai dėkingi kun. Urdzei už š. m. sausio mėn. 1 d. iš Lutheran World Federation atvežtą maisto pakietą.Eutino stovykloje veikia ir sekmadienio mokykla, kurią lanko 7 mokyklinio amžiaus ir 4 darželį lankantieji vaikučiai. Pradžios mokyloje evangelikams tikyba nėra dėstoma, nes visi mokytojai R. Kat. tikybos.Sekmadienio mokyklos vaikučiai ir vedėja dėkingi kun. Urdzei už suteiktą pašalpą, gautą per Pasaulinę Krikščionių Studentų Organizaciją.Antrą Kalėdų dieną Eutino stovyklos ev. liut. parapiją aplankė ir pamaldas atlaikė kun. Mart. Preikšaitis iš Wedelio.
Roma., Vatikano šaltiniai turi žinių, kad Kinijos komunistų vadai yra gavę slaptus įsakymus pašalinti religija visame komunistų valdomam krašte. Šie įsakymai numato laikytis šitokios taktikos: 1) visai pašalinti religiją ten kur tik komunistai yra įsitvirtinę; 2) naujai užimtose srityse religiją paviršiniai palikti, b'et galimai ją spausti persekiojimais; 3) viešai tvirtinti, kad religijai bus duota laivė. Tatai liečia tas sritis kurias norima dar užkariauti. •New Yorkas. 379 protestantų ir žydų dvasiškiai prašė valdžią, (išleisti) įstatymą, kuris leistų „gailestinga mirtimi" nepagydomomis ligomis sergantiems ir didžius skausmus kenčiantiems mirti. Rašte sakoma: „nes nebetikime, kad Dievas norėtų prailginti kūno skausmus dėl kentėtojo sielos labo." Prieš šį siūlijimą pasisakė daugelis žymių gydytojų.
Vašingtonas. Dabartinis Amerikos Užsienio Reikalų Sekretorius (Mi- nisteris) D. G. Acheson yra Epyskopalų (Anglikonų) vyskupo sūnus, ir dabar yra minėtos bažnyčios aktyvus narys,
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Berlynas. Vyskupas O. Dibelius išrinktas Evangelikų Bažnyčios Vokie- tijoje Tarybos prezidentu. Ligi šiol šias pareigas ėjo Wiirttembergo vysk. Wurm, kuris neseniai atšventė savo 80-metį. Dibelius sieks bažnyčios įtaką lieti į tautos politinį, socialinį ir visuomeninį gyvenimą.New yorkas. Gautomis žiniomis Sov. Rusijoj dabar vyksta didis „valymas” mokslininkų, rašytojų ir muzikų tarpe. Daugelis jų kaltinami ištižimu; smerkiami dėl jų netikusios, buržuazijos dvasia užkrėstos kūrybos.Žinios iš mūsų brolių J. A. V.Kokios pagalbos galima laukti iš JAV liuterionių?Mūsų bažnyčios narių tremtyje likimas pareis nuo to kiek jiems galės pagelbėti kitų kraštų liuterionys, kuriuos ne taip skaudžiai suvargino karas. Kokios pagalbos mūsų žmonėms galima laukti iš Amerikos liuterionių? Toje didžioje šalyje yra daugiau kaip 5 milijonai liuterionių pasiskirstę į 8 stambesnias ar daugiau smulkesnių bažnyčių. Švedai, norvegai, suomiai ir danai turi dar šiandien savas bažnyčias. Kitų liuterionių pasaulyje likimu domisi ir rūpinasi veik visos. Dėl to prisideda ir prie Luth. World Federation veikimo. Nebendradarbiauja tik Liuterionių Missouri Sinodo Bažnyčia, kuri turi daugiau kaip pusantro milijono narių, kuri pirmoje eilėje remia Silezijos senliuterionių pabėgėlius Vakarų Vokietijoje ir tas liuterionių bažnyčios bendruomenes ir grupes, kurios visai neturi, arba mažai turi ryšių su valstybės remiama bažnyčia. Kitos liuterionių bažnyčios mielai matytų Missouri brolius padedant jiems dirbti. Gal tai įvyks už kelių metų? Šiuo metu Missouri apsiėmė rūpintis bažnytiškai aptarnauti J Angliją darbams atvežtus D. P. liuterionis.Amerikoje spėjamai bus bent penketas tūkstančių lietuvių liuterionių, kurie, būdami pasklidę dideliuose plotuose neturi veik jokio dvasinio ryšio. Tokį ryšį galėtu palaikyti leidžiamas jiems religinis laikraštis. Seniau apie 20 metų veikusi Missouri Sinodo remiama lietuvių misija jau nebveikia. Iš Amerikos lietuvių liuterionių galima gauti pagalbos maisto siuntiniais; šiek tiek darbo ir buto pažymėjimų, bet greitu laiku negalima tikėtis didelio organizuoto veikimo.
■-

Ko galima laukti iš Čikagos?Čikagoje, šiame visų tautų Babelyje, kur spėjamai gyvena apie 50 000 lietuvių, turėtų bent ketvertą šimtų lietuvių liuterionių. Kai Ziono vardu Liut. parapijoj kunigavo senasis Razokas į lietuvių pamaldas rinkdavos gana daug žmonių. Esama dideliam miestui, daugeliui vykti į Ziono bažnyčią yra tolimas kelias ir jie lanko jų artumoje esamas bažnyčias. Atvykus daugiau tremtinių padidės ir lietuviškų pamaldų lankytojų skaičius. Dalis senesnės kartos lietuvininkų, kurie didžiausia dalimi yra iš
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parapijų, tebėra gana jautrūs Lietuvos rei- pasiuntusios daugiau, kaip po 90 maisto davusios daug darbo ir buto pažymėjimų.
nutolę yra ir daug lietuvių katalikų. Tai yra darbo vaisius. Lietuviai daug organizacijų ir tai daryti prašomus buto ir katalikai Čikagoje turi labai raginti ir darbo pažymėjimus. Kai kurie lietuviai

Batakių, Tauragės ir Jurbarko kalai. Dvi tokios šeimos yra siuntinių tremtiniams šelpti ir Reikia pažymėti, kad tie, kurie yra religingi, yra labiau jautrūs padėtitremtiniams. Tie, kurie yra labiau nutolę nuo bažnyčios, yra sukairėje ir reikia daug laiko kol pavyksta jiems išaiškinti dėl ko teko trauktis nuo rytų teroro. Nuo bažnyčios senesnės kartos socialistų turi 9 dideles parapijas ir įtemptai dirbti kol išjudinaPažymėjimų gauti labai sunkina rimta butų stoka, liuterionys turi tremtyje apie 20 giminaičių ir stengiasi visiems padėti. Tai labiau daro tie, kurie mažiau turtingi. Į Cikago jau yra atvykę 15 lietuvių liut. tremtinių, daugiausia senesnio amžiaus žmonės. Kiek turiu žinių į Čikagą atvyks bent 250 lietuvių liuterionių.Liet. Prot. Sąj. Skyrius praeitais metais tremtiniams yra pasiuntęs per 70 maisto siuntinių. Ponios Borchertienės rūpesčio dėka buvo pasiųsta šiek tiek rūbų Vyr. Bažn. Tarybai Hanaue. Šalpa maisto siuntiniais bus padidinta, nės paskutiniu laiku skyriaus veikla žymiai pagyvėjo. Laukti iš kitų tautybių liuterionių pagalbos neduos daug naudos, nes jie apipilti savo tautiečių pagalbos prašymais.
Kai kurios žinios apie Collinsville.Apie 300 km nuo Čikagos Illinois valstijoje yra Collinsville, kur gyvena daugiau kaip 100 liet, liuterionių, daugiausia atvykę iš Batakių ir Sudargo parapijų. Bent daugiau kaip puse jų lanko kas sekmadienį kun. Ulkus laikomas lietuvių kalba pamaldas. Žmonės yra nuoširdūs, vaišingi. Ten gyvenanti gerb. Kikutiene yra skaičiusi paskaitas ir galėjusi tremtiniams gauti kai kurios paramos. Į Collinsville nuvykus daugiau tremtinių bus galima laukti didesnės paramos tremtyje esantiems.
Bendros pastabos.*Mūsų tikėjimo ir tautos žmonės yra išsklaidyti ir vis labiau bus išsklaidomi plačiame pasaulyje. Mes būsime tiek stiprūs ir galėsime tiek veikti kiek sugebėsime palaikyti dvasinės vienybės ryšius. Šiuo metu būtų galima tremtiniams gauti daugiau pagalbos, jei labiau pavyktų kitų liuterionių dėmėsi atkreipti. Bet tam reikia daug darbo pašvęsti. Pasaulis šiandien skendi varge. Dėl to ir daug pagalbos prašymų. Bažnyčios čia smarkiai aktyvina misijų darbus. Tam reikia daug lėšų. National Lutheran Council paskyrė ne mažą lėšų tais jau žymiai bus pajusta per terionių emigravimo akcija. Šis
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valios žmonės parems savo maldomis, aukomis ir darbu. Kristus yra gyvas ir čia Amerikoje. Jo Dvasia žadina naują gyvybę bažnyčiose ir tarp žmonių, kurie buvo nuo Jos nutolę. Kristaus meilė padarys tai, jog žmonės negalės kitaip kaip tiesti pagalbos ranką vargą kenčiančiam tremtiniui. Laukdami iš savo tikėjimo brolių užjūryje pagalbos negalite padaryti ko geresnio kaip melsti, kad Viešpats uždegtų jų širdis, kad jie negalėtu kitaip kaip gelbėti savo artimą bėdoje. Lie. J. PauperasVengrų Liuterionių Bažnyčios vargaiPraėjo jau dveji su puse metų kai padarytos karo paliaubos, bet vengrai dabar pergyvena, turbūt, pačius didžiausius sunkumus. Per karo veiksmus buvo sugriauta daug bažnyčių. Krašte siaučia infliacija, didis brangumas. Tačiau pradedama atstatyti sugriautas bažnyčias. Per karo veiksmus smarkiai nukentėjo liuterionių didžioji bažnyčia Budapešte. Apskaičiuota, kad jai atstatyti reikėsią vieną svarą aukso. Greit parapininkai suaukavo žiedus, laikrodžius ir kitokius brangius daiktus. Nors siaučiant infliacijai, tačiau iš griuvėsių lauko pakilo naujos bažnyčios pastatas. Tai rodo, kad parapininkai myli savo bažnyčią. Prieš metus Vengrijoj siautė badas, dėl ko išmirė daug mažamečių vaikų. Daugiausia pagalbos suteikė Švedų Liuterionių Bažnyčia. Suteikta pagalba daugelio širdyse sužadino viltį ir meilę bažnyčiai. Apskaičiuota, kad duonos teužteksią tik iki kovo mėnesio. O Vengrija kadaise buvo javų aruodas ir kitiems kraštams. Vengrija dabar slegia aukštos karo nuostoliams atlyginti mokamos sumos. Darbininkai iš savo uždarbio sunkiai gali reikiamo maisto nusiprkti. Dėl to daugėja pagalbos prašymai, adresuojami švedų bažnyčiai. Daugelis vengrų yra pavojuje, kovoje dėl duonos kąsnio, prarasti savo sielą. Tad bažnyčia sklebia, kad esami teismai yra Dievo baudimai, bet Viešpats yra tas vienatinis kurs gali suteikti tikros pagalbos.Missouri Liuterionių Bažnyčia Amerikoje.1947 metais minėtos bažnyčios sinodas šventė savo šimtmetinį minėjimą. Ji yra pati veikliausia bei narių skaičiumi didžiausia šalia 12 kitų liuterionių bažnyčių Amerikoje. Minėtais metais jis skaitė puspenkto tūkstančio kunigų bei misijonierių ir daugiau kaip 2 milijonus narių. Sekanti didensnė liuterionių bažnyčia yra United Lutheran Church, turėjusi tais pat metais 1 milijoną ir 900 000 narių. Visos liuterionių bažnyčios tuomet skaitė arti 6 milijonų narių.Prieš Missouri sinodo įkūrimą veikė visa eilė mažesnių liuterionių sinodų, kurie ilgainiui prisidėjo prie vėliau sukurto Missouri Sinodo ar kitų didesnių sinodų. Pirmąsias liuterionių parapijas Amerikoje sukūrė įvairių tautybių piliečiai, Europoje kentėję dėl tikybinės neapykantos; čia atvykę
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dažnai pasiskirstė smulkutėmis grupelėmis. Pirmosios tautybių grupės at
vyko: olandų — 1623 m; švedų — 1638 m; vokiečių — 1694 metais. Vo
kiečių Liuterionių sinodą Amerikoje 1748 m. suorganizavo Amerikos Liu
terionių Bažnyčios vadinamas patriarkas kun. Muhlenberg. Jis buvo ne
paprastai uolus misijonierius ir daug padarė dirbdamas pagal savo šūkį: 
„Bažnyčia turi būti sodinama!" Vokiečiai kolonistai daugiausia įsikūrė 
Virginia, Georgia, South ir North Carolina ir ypač Pennsylvennia valsti
jose. Missouri Sinodo centras yra St. Louis mieste, kur pats sinodo kūrė
jas ir žymiausias jo dvasios vadovas, saksų kilmės kunigas C. F. W. 
Walther 1844 m. pradėjo leisti savo labai įtakingą laikraštį „Der Luthe- 
raner." 1850 m. jis įkūrė „Concordia" vardu seminariją teologams moks
linti. Minėta asmenybė ilgainiui patraukė vis daugiau kunigų ir parapijų, 
net ištisus sinodus. Pati Missouri Sinodo bažnyčia ir šiandien daugiausia 
semiasi iš palikto kun. Walther ^dvasios lobio. Ji labai daboja Liuterio 
mokslo grynumą ir moko, kad Šv. Raštas yra Dievo Dvasios kūrinys. 
Missouri bažnyčia yra labai aktyvi vidaus ir pagonių misijų veikime. Ji 
išlaiko 15 koledžių, aukštųjų mokyklų, daug gimnazijų ir bažnytiniems 
reikalams kasmet išleidžia apie 50 milijonų dolerių. Paskutiniais metais 
plačiai veikia transliuojamų pamaldų tinklas, apimąs 1 100 radijo stočių. 
Šis tinklas, vadinamas „Lutheran Hour", kasmet pamaldų reikalams išlei
džia arti pusantro milijono dolerių. Kristus apsakomas įvairių tautų kal
bomis. Šios transliuojamos pamaldos daro didelės įtakos nuo Dievo at
sitolinusiems ir religijos gyvenime nepraktikuojantiems žmonėms. „Luthe
ran Hour" žmiausias pamokslininkas yra prof. Dr. Walther ir A. Maier, 
prieš puse metu lankęsis Vokietijoje.

Amerikos liuterionys organizuoja pagalbą.
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Lie. J. P.

Astuonių Liuterionių Bažnyčių Amerikoje atstovai, susirinkę vasario 
pradžioje Tautinės Liuterionių Tarybos posėdyje, New Yorke, paskelbė, 
kad šiais 1949 m. jie skiria 3 milijonus dolerių remti ir atstatyti bažny
čias Europoje. Sekančiais metais užjūrių pagalbai bus surinkta 4 milijonai. 
Praeitais metais surinkta žymiai daugiau, negu buvo numatyta. Šios 8 
bendrai veikiančios Liuterionių Bažnyčios turi 2 mil. ir arti 700 000 narių. 
Daug buvo svarstyta kaip sustiprinti bažnyčias Europoje. Displaced Per
sons Komisija pranešė, kad jau gauta liuterionims D. P. 10 000 darbo ir 
butų pasižadėjimų. Per sekančius 18 mėn. norima dar 30 000 tokių pasiža
dėjimų parūpinti. Per 1948 m. viso krašto liuterionys pasiuntė J užjūrius 
šalpai daugiau kaip 15 milijonų svarų daiktų, ypač rūbų, kurių vertė sie
kia arti 3 milijonų dolerių.

Minėta Taryba (National Lutheran Council) kreipėsi raštu į kongresą 
prašydama pakeisti priimtąjį Emigracijos Įstatymą, ir įleisti iki 1952 m. 
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liepos mėn. į J. A. V. 400 000 D.P., o jau čia atvykusiems 15 000 visitorių 
teisėmis leistų galutinai pasilikti. Emigruoti turėtų teisę visi, kurie iki 
1947 m. balandžio mėn. atvyko j vakarų zonas, o pirmenybę turėtų tie, 
kurie ilgiausiai stovyklose išgyveno. Taip pat tie Pabaltijos D.P., kurie 
nuo rusų pabėgo j Švediją turėtų teisę emigruoti.

Šalia šių 8 Liut. Bažnyčių užjūrių šalpa ir misijomis rūpinasi taip pat 
Missouri Liuterionių Sinodo Bažnyčia, kuri surenka daug lėšų ir ypač sėk
mingai dirba misijų darbus. Lie. J. P.

Amerikos Reformatai pradeda jungtis.
Kongregationalistų (Reformatų, kurie gina parapijų nepriklausomumą) 

Gen. Taryba vasario pradžioje persveriančią balsų dauguma nusprendė 
jungtis su Ev. Reformatų Bažnyčia. Si kongregationalistus ir reformatus 
jungianti bažnyčia dabar vadinsis Jungtinė Kristaus Bažnyčia. Apie 500 
kogr. parapijų neprisideda prie sudaromos jungtinės bažnyčios, bet vi
somis jėgomis nori kovoti prieš įvykusią uniją. Bent 4500 parapijų įsijungia 
į naujo vardo bažnyčią. Kongregationalistai nuo 1801 —1852 m. Amerikoje 
su presbyterionais (taip pat reformatais) buvo sudarę bažnytinę uniją. 
Kongregationalistai visada gynė parapijų nepriklausomumą prieš palen
kimą kokiai nors davasinei vyrausbei. Jų parapijos savo laiku klestėjo 
Amerikos plačios laisvės sąlygose. Jungtinė Kristaus Bažnyčia turės da
bar apie 2 milijonus narių.

Salia šios jungtinės reformatu bažnyčios Amerikoje dar yra šios dvi 
stiprios reformatų bažnyčios: Presbyterionų ir Episkopalų. Si pastaroji yra 
ne kas kita kaip Anglikonų Bažnyčios amerikoniškoji šaka, kuriai priklau
so daug turtuolių. Presbyterionai yra uolus Kalvino mokslo sekėjai. Jie 
mėgdavo ilgus pamokslus. Bibliją laikė aukščiausiu autoritetu. Presbyte
rionų Bažnyčia šiandien skaito 2 milijonus 275 000 narių. Praeitais metais 
priaugo 200 000 naujų narių. Per šiuos metus norima laimėti 1. milijoną 
daugiau. Labai uoliai vykdomas vad. „Naujo Gyvenimo Sąjūdis", siekiąs 
patraukti tuos, kurie nepriklauso jokiai bažnyčiai. Kiek sėkmingas toks 
darbas matyti is Hollywood (filmų miesto) parapijos, kur kunigauja gar
sus pamokslininkas D. Evans. 1941 m. perimdamas parapiją, jis perėmė 
ir vieną ketvirtį milijono jos skolų. Per vienus metus jis pajėgė skolas 
sumokėti, ir, dabar jo 5 000 su viršum sielų skaitanti parapija sudeda 
kasmet bent 1 milijoną dolerių, iš kurios sumos 350 000 skiria labdaros 
ir misijų reikalams. Kas mėnesį parapija priauga bent 50 naujais nariais. 
Vaikų pamaldėlės skaito 4 000 dalyvių. Tos parapijos studentai yra išsiun- 
tinėję 1 milijoną Evangelijų ir religinių raštų. Visiems šiems darbams, 
daromiems Dievo garbei, didžiuoju įkvėpėju yra kun. Evans, kuris, juo 
daugiau iš Sv. Rašto versmės semia, vis labiau yra laiminamas. Daug jam 
padeda dirbti ir prezbyterionų tvarka ordinuoti parapijos seniūnai ir dia
konai. Lie. J. P.
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Zona da Mata, Minas ir Rio valstybėse siautė audros sukėlusios tose srityse staigius lig šiol dar neregėtus Gereas valstijoje, Paraiba, Pirapetinga, Angų, Aventu- siauruose slėniuose, o taip pat jų ir jų intakų ištakose

A fe®

Liuteriomų veikla Italijoj,Ligi šiol paskirai veikusios 11 liuterionių parapijų Italijoje daro žygius susijungti ir sukurti Italų Liuterionių Bažnyčią, kurios sinodas susirinks šių metų pavasari.
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Gamtos siaubas Minas Geares valstijoj. (Brazilija).1948 m. Gruodžio 14 —15 dienomis geležinkelio Leopildina Railway ruožo apylinkėse, ir baisios liūtys, potvynius. Minas reiro ir kitų upių debesys tiesiog prakiuro. Kaikuriuose upeliuose vanduo staiga pakilo iki 10-ties ir daugiau metrų jų vandens paviršiaus. Vanduo prasiveržęs į tarp- kalnes ir vietomis plačius tirštai apgyventus slėnius, per kelias valandas užliejo daržus, pasėlius, ganyklas, ištisas fazendas ir miestelius Leoppoldina, Porto Novo, Do Cunha, Alem-Paraiba, Melo-Bareta, kur Light kompanija jau prieš daug metų Pombas saloje turi pastačiusi didžiausią elektros jėgainę visoj Brazilijoj. Miestai-Antonio, Carlios, S. Luiz, Provdencija,, S. Martinho, Abaiba, Recreio, Vila-Estrela, Caipo, Pirapetinga buvo apsemti. Siaubo apimti žmonės lipo į medžius, motinos kėlė vaikus ant stogų ir pačios lipo, o iš upės ir kalnų besiveržiančios naujos vandens bangos, rit- indamos išrautus medžius, nešdamos sugriautus namus, gyvulių ir žmonių lavonus, triuškino viską. Žmonės klykė skęsdami, o stipresnieji įsikibę į stybsančius nulaužtų medžių stuobrius, sulipę ant srovės paplautų griūvančių namų stogų kraigu, kovojo su potvynio nešamu gyvačių antplūdžiu, kurios raitėsi aplink juos taip pat tik besigelbėdamos nuo mirties... Vaizdai buvo šiurpūs ir neapsakomi. Visur girdėjos tik dejavimai ir pa- gelbos šauksmai. Po kelių valandų vanduo pradėjo atslūgti. Kitą dieną jau telkšojo tik balos ir purvynai. Išlikusieji gyvi rinko savo giminių ir artimųjų lavonus. Daug jų liko po namų griuvėsiais, apnešti purvu, potvynių nuosėdomis. Kiti užsiliko įstrigę į krūmus ir medžių šakas., bet ir daug jų nuplaukė pavandeniui... Pirmąją pagelbą nelaimės ištiktiems puolėsi teikti kaimyninių ir aukštumuse vietovių gyventojai. Atskridę valdžios lėktuvai, negalėdami nusileisti, mėtė vaistų dėžes, tvarstomosios medžiagos, rūbų ir maisto ryšulius. Netrukus pasirodė sunkvežimai ir greitosios pagelbos automobiliai. Sekančią dieną jau stovėjo ligoninių palapinės. Rio de Janeiro ir S. Paulo miestai tuoj suorganizavo „brolybės traukinius" su vaistais gydytojais, sanitarais, rūbais ir maistu. Nelaimė sujaudino visą Braziliją. Iš visur siunčiamos užuojautos ir pagelba.Baloms džiūstant, potvynio aukoms karšty pūvant, kyla pavojus visokių epedemijų ir — jau pasireiškė malarija ir tifas.
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Didėja girtavimas.
Kanados United Church Evangelijzacijos ir Labdaros Skyriaus sekre

torius. Dr. Chalmers pareiškė, jog statistikos daviniai parodo per paskuti
nius 25 metus 400% Kanadoje padidėjusi svaigiųjų gėralų suvartojimą. 
Alkoholio suvartojimas yra kiek padidėjęs ir Amerikoj. Statistika rodo, 
kad J. A. V. gyventojai viena dolerį skiria bažnyčioms, o svaigiesiems 
gėrimams palyginamai išleidžia aštuonis dolerius.

Krikščionybė Azijoj.
Dr. Carl H. Cressy, Hartford Faundation direktorius Tolimuose Rytuo

se, virš 30 metų dirbęs Kinijoj, praneša, kad Rytų Azijoj randasi 35 mili
jonai krikščionių, iš kurių yra 11 mil. protestantų ir 24 mil. katalikų. 
„Su nusistebėjimu reikia konstatuoti, kad iš savo senosios tikybos į krikš
čionybę perėję, pasieko maždaug Anglijos ir Prancūzijos skaičių, Krikš
čionybė daug prisidėjo prie greit vykstančių pasikeitimų Tolimuose Ry
tuose", pareiškė Dr. Cressy.

Bonn. S. m. sausio mėn. 6 d. Pabaltijo Krikšč. Studentų S-gos Gen. 
Sekretoriaus kun. Urdzės iniciatyva buvo surengta eglaitė. Šioje šventėje 
be Bonnos universiteto studentų, mūsų S-gos narių, dalyvavo studentų at
stovai iš Kolno, Dūsseldorfo ir Aacheno universitetų. Be to, buvo atsi
lankę ir svečiai: Bonnos universiteto profesoriai Noth, Mensching, Kramer, 
vietos DPACS’o direktorius kap. Bottley ir kit.

Kun. Urdzė laikė pamaldas. Visiems svečiams ir studentėms kalėdų 
senis išdalino dovanėles. Po to, buvo suruošta kavutė, kurios metu pa
sikeista nuoširdžiomis kalbomis. Papasakota apie kalėdų papročius Pabal- 

' tijo valstybėse, padainuota keletą tautiškų dainų.
Iš viso Bonnoje yra apie 100 evangelikų studentų iš kurių žymi dalis 

priklauso Pabaltijo Krikšč. Studentų S-gai.
Be to, apylinkėje gyvena gana daug lietuvių evangelikų, daugiausia iš 

Klaipėdos Krašto. Visus suregistravus netolimoje ateityje Bonnos-Kolno 
apylinkėje susidarys gana skaitlinga parapija. K.

ATSIŠAUKIMAS Į EVANG-LIUTERIONIŲ PARAPIJŲ BAŽN. TARYBOS 
PIRMININKUS

išleidome keturis „Sandoros" numerius. Mūsų laikraštis pamažu 
tobulėja. Deja, jame dar vis maža žinių iš mūsų parapijų veiklos, 
nutarė, kad Lietuvių Kr. Stud. S-gos leidinys „Sandora", kartu 

visų evangelikų-liuterionių laikraštis. Todėl, norint šito tikslo at-
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Jau
• auga ir 
Sinodas 
būtų ir 
siekti, evangelikų parapijų bendrabarbiavimas yra būtinas. Tenka pasa
kyti, kad iki šio laiko mūsų parapijos šiuo klausimu mažai domėjosi. Tiki
mės, kad ateity parapijos mums padės ir tuo būdu galėsime šitą spragą 
užpildyti. Mes mielai visas korespondencijas iš parapijų spausdinsime
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„Sandoroje" ir tuo visiems skaitytojams patarnausime informacijomis apie mūsų dvasinį gyvenimą tremtyje ir emigracijoje.Todėl prašome visus Bažn. Tarybų pirmininkus ateity siųsti mums iš savo veiklos pranešimus ir korespondencijas. Tams tikslui labai praverstų nuolatiniai korespondentai, kurie turėtų rūpintis, kad nei vienas reikšmingesnis įvykis neliktų užmirštas ir praeitas patylomis. Taip pat prašome siųsti nuotraukų, vaizduojančių mūsų tremties gyvenimą, sąryšyje su mūsų tikybiniu ir tautiškai kultūriniu gyvenimu stovyklose.„Sandoros" platinimu ir prenumeratos mokesčio mokėjimu, parapijų Bažnytinės Tarybos taip pat turėtų rūpintis.Ypač svarbu, kad „Sandora" pasiektų tuos musų tautiečius, kurie gyvena už stovyklų ribų, yra išskrininguoti, įjungti į vokiečių ųkį ir pašalinių įtakų veikiami, pamažu pradeda atitolti nuo mūsų bendruomenės.Tad visi kaip vienas susirūpinkime čia iškeltais klausimais ir dirbkime!
„Sandoros" Redakcija.

PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS.Daugelis mūsų skaitytojų dar neatsiskaitė — nesumokėjo prenumeratos mokesčio. Tad prašome nedelsiant atsiskaityti. Mūsų laikraščio likimas priklauso nuo mūsų pačių. Sunki finansinė būklė leidėjams neleidžia, nors to ir labai norėtų, toliau siuntinėti „Sandorą" tiems skaitytojams, kurie neatsiskaitė už pasiųstus numerius. Todėl tiems skaitytojams, kurie iki š. m. balandžio mėn. 1 d. neatsiskaitys, būsime priversti tolimesnį „Sandoros" siuntinėjimą sustabdyti.Prenumeratos mokestį prašome siųsti adresu: Vilius Klimkaitis (24a) Spakenberg I, Post Geesthacht, Litauisches Lager.
„Sandoros" Administracija.

Leidėjas: Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjunga Lietuvių Skyrius.Atsakomasis redaktorius: A. Klemas, Bonn, Moltkestr. 3.
Administratorius: Vilius Klimkaitis, (24a) Spakenberg I, Post Geesthacht, Litauisches Lager.Paper for this magazine has been provided by the Lutheran WorldFederation as a remebrance from Lutheran churches throughout the world.Popieris šiam liekraščiui duotas Pasaulino Liuterionių Sąjungos kaip sveikinimas viso pasaulio liuterionių bažnyčių.Kaina: Vokietijoj DM 1,—; Anlijoje l’/s šilingas, Amerikoje 30 centų.Užsakymus ir pinigus prašome siųsti administracijai.
Druck: Wilhelm Matzke D D 52, Geesthacht, Germany.
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