Dieva roka manā dzīvē
P. Lauberta dzīves biografiska skice,
ar viņa 25 gadu evanģelijuma sludinātāja darbības svinībām Liepājā,
Ciānas draudzē, 1928.g. Pirmās Lieldienās.

1903-1923
Jubilejas izdevums.

Liepājas Ciānas baptistu draudzes baznīca, kurā tagad sludina dievvārdus P. Lauberts.

Dieva roka manā dzīvē
1903-1928
P. Lauberta dzīves autobiografiska skice, sakarā ar viņa 25 gadu evanģelijuma sludinātāja darbības
svinībām Liepājā, Ciānas draudzē, 1928, gada Pirmās Lieldienās.

Motto: „Jo karstums tava nama labad mani ir ēdis.”
Dāv. Dz. 69,10.
-------- ------- ------

Jubilejas izdevums
1928.
P. Lauberta apgādībā, Liepājā, Meža ielā 16. gada 7. jan.
Spiestuve K.S. „Nacionālā Kultūra” Liepājā, Helenes ielā N.1. Tāļr. 7-47.

Pēteris Lauberts,
Latvijas Baptistu Draudžu Savienības sekretārs un Liepājas Ciānas draudzes sludinātājs.

Iepazīstinājums.
P. Lauberta 25 g. evanģelijuma sludinātāj darbības jubileja.
Vēlamies zinot ka Kunga ļaudīm un darba strādniekiem Dieva laukos, ka šogad paiet 25 gadi, kamēr
mūsu draudzes sludinātājs P. Lauberts strādā Dieva druvā kā evanģelijuma sludinātājs. 1903. gadā viņš
iesāka strādāt, pārnācis no Hamburgas, Vācijas baptistu teoloģiskā semināra. Trīs un pus gadus tas
strādāja kopā ar Ventspils draudzi, apm. gadu kopā ar Gramzdas, Gulbenes un Skodas draudzēm, pāri
par 16 gadiem kopā ar Jelgavas draudzi, kalpojot kādus gadus arī vēl Gramzdas draudzei un, izņemot
pāris gadus bēgļu gaitu dzīvi Novgorodā, Valmierā, Limbažos, un kopā ar mums, Liepājas Ciānas
draudzi, pāri pieciem gadiem.
Raugoties atpakaļ uz nostaigāto garo ceļa
gabalu, Lauberts vēlas, kopā ar Dieva
ļaudīm un darba biedriem, pateikties
tam Kungam par žēlastībām, ko tas
piedzīvojis tā Kunga draudzes vidū un
nepārtrauktā darbā un mēs gribam par
to gavilēt tam Kungam līdz ar viņu.
Esam izvēlējušies priekš tam Pirmās
Lieldienas, 8. aprīli, šinī gadā. mUz šīm
jubilejas svinībām lūdzam sūtīt sūtņus.
Ar brālīgu sveicienu draudzes uzdevumā
jubilejas rīcības komiteja: A. Ozoliņš, A.
Celmiņš, J. Zīverts, F. Ašme, A. Gūža M.
Dobelis, J. Janaitis.
Liepājā, 30. janvārī, 1928.g.

Šāds paziņojums un lūgums no manas
draudzes puses bij nodots 1928. gada
sākuma mēnešos atklātībai. Tā manā
dzīvē bij radīta robeža, pie kuras uz brītiņu
apstājās ne viens vien no maniem ceļa
biedriem, kas mīlē to Kungu Jēzu un iet uz
debesu Ciānu. Saprotams, jāapstājas tad
bija tur arī man.
Šo apstāšanos daru ar prieku un esmu pateicīgs savai draudzei, kas man šo robežu spraudusi. Arī mana
dzīve, itkā katra Dieva bērna dzīve, ir cauri austa no Dieva žēlastībām. Pirms acis slēdzas pēdējā dusā,
gribētu vēl Dievu slavēt, par Viņa klātbūtni manā dzīvē un nolikt liecību par to pirms savu bērnu priekšā,
lai tie nekad neaizmirstu Dievu un mācītos staigāt Dieva ceļos, kuri ir vislabākie, tad nolikt liecību par
Dievu to draudžu priekšā, kurām esmu kalpojis tā Kunga uzdevumā, kā arī nolikt liecību par Dievu kuram
katram, kas lasa šīs rindiņas.
Tas ir tas galvenais. Vēl bez tam vēl tāds mazs iemesliņš. Man ir nācies vest tā Kunga karus visā manā
mūžā. Kara vīrs, kas nāk no pirmām pozīcijām, nav skaists. Viņa gaita nav ērta arī pēc tam. Ievainojumi,
kas dabūti kara

Liepājas Ciānas draudzes padome.
Pirmā rindā, no kreisās puses skatoties: 1) Unguris, 2) Mačus, draudzes kopējs, 3) Sīmanis, kora vadons
un dr. sekretārs, vada kori jau 37 gadus, 4) Lauberts, sludinātājs, 5) Ozoliņš, dr. vecajs, 6) M. Dobelis,
vecaja biedrs, 7) Celmiņš, vecaja biedrs, 8) Blumberģis, dr. kopējs. Otrā rindā, no kreisās puses skatoties:
1) Bitermanis, padomes sekratāra biedrs, 2) J. Dobelis, 3) Kopstāls, 4) Pasters, 5) Zīverts, kārtībnieku
pārzinis, 6) Pausers, dr. kopējs. 7) Stiebris, 8) Kalējs, 9) Poriņš, sekretāra pirmais biedrs. – Trešā rindā: 1)
Jansons, 2) Genavs, dr. kopējs, 3) Janaitis, kora padomes priekšsēdētājs, 4) Gūža, dr. saimnieks un
padomes sekretārs 5) Pūrmanis, dr. kopējs, 6) Ašmis, 7) Klucis. – Ceturtā rinda: 1) Vaits, 2) Blendmanis,
4) Grīnbergs, dr. kopējs, 5) Landers, svētdienas skolas priekšnieks un dr. kopējs.
Rupji iespiestie – jubilejas rīcības komiteja.

laukā, nekad netiek no dzīves izspiesti. Varbūt laimīgāks pat tas, kas kritis kara laukā... Vismaz tā kapu
pušķo... Dzīvajiem bieži pēc kara uzliek ērkšķu vainagu. Mūsu Zemitāns, Latvijas brīvības cīņu
Ziemeļarmijas sekmīgais noorganizētājs, nekad neieguva ģenerāļa vārdu, nomira kā pulkvedis, kaut gan
viņa armija bija tā, kas Cēsu kaujās Latviju iecēla saulītē. Kristapu Kolumbu, kas riskēdams dzīvību, atrada
Ameriku, savā laikā, važas slēgtu aizveda no viņa atrastās Amerikas un zemi, ko viņš, tā sakot, ar dzīvību
bij pircis, nenosauca vis viņa vārdā par Kolumbiju, bet gan Ameriku. Pravietis Elija, šis kluso Ileadas kalnu
dēls, nosvieda savu kluso mūžu prom, lai trokšņos un sīvās cīņās, vajāts un nīsts, staigātu ērkšķu tekas un
„gudrie” – smietos par viņu. Un tas Kungs? Viņš nomira pie krusta... Gribētu kā kara vīrs atgādināt
vismaz iemeslus, kāpēc vismaz daži no mūsu strādniekiem nes tagad brūces un ir tik neskaisti to acīs, kas
aizmugurē dzīvojuši un dažs no viņiem veikli tagad prot izmantot kara ieguvumus, kad kara vīru kāju
troksnis ir apklusis, kad viņu pēdas uz karstā cīņu lauka ar zāli aizaugušas...
Varbūt tam Kungam patīk piešķirt man vēl kādus gadus – patīk atļaut man vēl vagu dzīt Savā tīrumā,
varbūt patīk pat lietot mani kādreiz, kad jāiet būs atkal pirmās pozīcijās Viņa draudzes kritiskos brīžos.
Tad jaunākie biedri drusku labāki sapratīs vecākos un mācēs sargāt tēvu ieguvumus...
saprotams, ne jau visa mana dzīve būs aprakstīta šinīs rindiņās. Esmu noklusējis visu to, kam nav
nozīmes pēc manas saprašanas, lai kalpotu tagad Dieva valstības darbam.
Esmu ļoti priecīgs, ka varu pasniegt šinī brošūrā labu daļu fotografiju no tiem darba biedriem, ar kuriem
tas Kungs

Grupa Liepājas Ciānas draudzes darboņu.
Pirmā rindā vidū, draudzes sludinātājs P. Lauberts un viņam pa kreisi, no priekšas sktoties, draudzes
kasiera pirmais biedrs svētd. skolotāja un laifu vadone Anna Jakabson; otrā rindā otrais pa kreisi
draudzes galvenais kasieris un svētd. skolotājs un laifu vadonis Jēkabs Ķiezis . Viņam abās pusēs
sludinātāja vecākie bērni: Aleksandrs un Emma.

man licis kopā strādāt. Ne visi viņi ir te. Būtu ievietojis vēl dažu labu, bet īsā laika dēļ nespēju sadabūt
viņu fotografijas.
Palieku arvien Jūsu iekš Kristus P. Lauberts.

Laubertu ģimene 1922. gadā.
Pa labi P. Lauberts. Emilija Laubert, dzimusi Kulm, vidū ar Ruzu Rolandu klēpī; viņai pa labi Jānis. No
kreisās puses skatoties: Rute, Arturs, Emma, Melanija, Aleksandrs.

I. Plašāka darba pirmais posms.
Manu līdzšinējo mūžu var sadalīt divās puslīdz vienādās daļās – vienā 24, otrā 25 gadi – ja atstāj vidū
tajos minētos skaitļos no līdzšinējā mūža neieskaitītos pāri palikušos 4 gadus, no 1899. līdz 1903. gadam,
kurus pavadīju Vācijā, sagatavodamies uz garīgo darbu. Tā kā mana mūža evanģelijuma sludinātāja
darbība ir galvenais, uz ko vēršas skatieni, tad pakavēsimies pirms pie mūža pēdējās puses, pie teim 25
gadiem, pēc pārnākšanas no Vācijas.

Ventspilī.
Vēl Vācijā esot, biju dab’;ujis aicinājumu,
sākt evanģelijuma sludinātāja gaitas
Ventspilī. Ventspils baptistu draudzes
sludinātājam Jānim Sīmanim bija jābūt
daudz prom no savas draudzes un tas
tādēl gribēja plaīgu. Tā braucu 1903. gadā
uz Ventspili. Braucu uz Ventspili tad pirmo
reizi mūžā. Stacijā izkāpjottāds mazs
iespaids. Pilsētu gandrīz nemaz saredzēt.
Pirmā sajūta bija ne visai ieaicinoša. Bet
pavisam citādi bija, satiekoties ar ļaudīm.
Ventspilī bija viena no lielākām baptistu
draudzēm Latvijā. Tur bij Jēkabs Maučus,
viens no Latvijas baptistu pirmniem
skolotājiem, kam draudzes telpās bija
privāta baptistu pirmmācībasskola,
balstoties uz baptistu atziņu, ka bērni
skolās audzināmi no ticīgiem skolotājiem.
Tur bij Jānis Neibuks, viens no labākiem un
sekmīgākiem baptistu runātājiem, kura
darbība bija tik tuvu baptistu sākuma
laikiem Latvijā un kurš, gan savas dedzīgās
darbības dēļ, bija zaudējis pie valdības
sludinātāja tiesības, tāpēc, ka bij kristījis
Elza Laubert,
pareizticīgos. Pašlaik viņš darbojās
dzimusi Neibuk
Pēterpilī, baptistu draudzē, gan draudžu
savienības ierosināts. Ventspilī dzīvoja arī
Neibuku ģimene, kuru skaitīja pie pazīstamākām un redzamākām ģimenēm pilsētā un kura vēlāk deva
man laulāto draudzeni Elzu Neibuk.
No pārējiem draudzes locekļiem man iespiedusies atmiņā Otmanis, cilovēks ar lielu dvēseli, Lepste, no
līvu saknes, vīrs kas dzinās „ar trīcēšanu un drebēšanu,” lai tiktu svēts, cieši sargādams Latvijas pirmo
baptistu svētumu, Dembergs, kāds evanģeliska Demberga radinieks, līvs, ar savu skaisto vien-

.

tiesīgo natanaēla dabu, kurā viltības nav, Švarcs, ilggadīgs svētdienasskolas priekšnieks, ar savu ārkārtīgo
čaklumu un dzīvo interesi par visu draudzē, Spade, kura lielākais prieks bij redzēt savus bērnus plašajā
dzīvē kāpjam uz augšu, Juris Osis, neļaudams pasaulei vien paņemt viņas bagātības, Veiķenieks, kurš bij
katra dievbijīga sludinātāja uzticams draugs. Kad tagad skatos atpakaļ, tad redzu, ka katram ir noticis pēc
viņa ticības...
Sevišķu uzmanību vērsa uz sevi Antmaņu ģimene ar ģimenes galvu Teodoru Antmani priekšgalā.
Antmanis ar visu sirdi nodevās Dieva valstības darbam un draudzei, nebūt nekaunēdamies par baptista
vārdu, kas toreiz nebij vis sadzīvē ieredzēts, kaut Antmanim bij liela satiksme ar augstiem un zemiem, un
paša gaita dzīvē strauji kāpa uz augšu, jo bij ievērojams grāmattirgotavas un drukātavas īpašnieks, vēlāk

Dr. J.H. Ružbruks
(Rushbrooke), Baptistu
Vispasaules Savienības
Eiropas sekretārs.

Dr. J. A. Freijs, Latvijas
Baptistu draudžu
Savienības goda
prezidents un Sav.
semināra direktors.

Dr. V.O. Luiss (Lewis),
Amerikas baptistu
Ārzemes Misiones Biedrības
Eiropas priekšstāvis

vietējā laikraksta izdevējs un redaktors. Dabūt toreiz redaktora tiesības nebij vis maza lieta, jo toreiz visi
vārti vērās vaļā tikai vāciešiem, bet Antmanis bij nevien uzticams baptists, bet arī īsts latvietis, kaut
patiesībā arī viņa cilts koki bij auguši pie slavenās līvu cilts ūdeņiem. Ja mūsu dienās meklētu līdzīgu
personu Latvijas baptistu draudzēs, tad domas varētu apstāties visātrāki pie Ēvalda Rimbenieka, kas arī
vēl nekad, kaut būdams lielas pilsētas galva, nav šaubījies būt baptists un ticīgs cilvēks, satiekoties ar
tautas visaugstākām personām. Tāds arī bija Antmanis. Gribu to uzsvērt, tāpēc ka netrūkst vēl arvien pat
mūsu dienās viens otrs, kas par pagastvecāko ticis, sāk kaunēties no tā vārda un tiem ļaudīm, kas taisījuši
viņam tiltu, tikt ieceltam saulītē un top neuzticīgs pats sev, sākdams celt savu namu uz smiltīm.

Deraudzes sludinātājs Sīmanis bij veikls draudzes vadonis, no kura tajā ziņā esmu daudz mācījies, labas
dabas, bet bij pārāk iesaistījies savā privātā dzīvē, tā ka draudzes darba nasta pa lielākai daļai bij jānes
man. Manā laikā, cik atminos, draudzei pievienojās ap 200 personu, tapa kristītas, tomēr noteikti gribu
atzīmēt, ka biju iegājis labi un bībelīgi koptā darba laukā, kurā pirms manis bij strādājuši daudz gadus no
vietas lielākais dievlūdzējs mūsu draudžu vēsturē Indriķis Eidemanis un pirms tā jau pieminētais Neibuks.
Kādreiz kādā saviļņojumā kristījām pat 50 personas vienā dienā.
Valdzinoši ir atminēties tā laika jaunos ļaudis, pat bērnus, kas toreiuz apmeklēja svētdioenasskolu. Dažs
kā zieds, kas deva lielas cerības, jau agri salnas kosts, pazaudējis visaugstāko dzīvē – dievbērnību un tā
Kunga draudzi – un dažs no sava dzīves dārza devis un dos visskaistākos augļus, kam vita reiz būs uz tā
Ķēniņa galda. Viņu vārdus minēt, saprotams nav ērti šeit, bet sirds priecājas un – skumst... Kā bijis
sludinātājs uzsaucu jums: Esat uzticīgi līdz galam, lai kroni mantotu, kas stāvat ticībā; un vēl ir laiks

Osvalds Legzdiņš
Sludinātājs un bijis L.B. Dr.S.P. loceklis.

Teodors Antmanis
redaktors un grāmatrūpnieks.

atgriesties un jaunus ceļus sākt, kas maldaties tuksnesī!... Pirms pie kapiem stāv un raud...
Ventspilī sākās mans redzamākais rakstniecības darbs, kaut biju rakstniecībā un dzejas laukā darbojies
jau agrāk arī. Rakstniecībā mani pa daļai ierāva Antmanis. Viņa 1904.g. kalendarī „Gada laiki” lielums
manu darbu – veseli seši. Rakstīju zem pieņemta vārda – „Lapukalns.” Kalendarī kādā savā dzejolī
„Priekšdienām” aizskāru arī to stīgu manā rakstniecības darbībā, kuru uzvilkusi pārliecība, ka priekš
jauniem ļaudīm gara barība arī uz rakstnieciskā lauka apgādājama no ticīgiem ļaudīm. Vēl vienmēr
nevaru saprast Dieva ļaužu izturēšanos šajā ziņā. Ja ticīgs cilvēks raksta par jauno ļaužu tieksmēm –
gavilēm, skumjām, cīņām, klupšanām, uzvarām – vaj nu prozā, vaj dzejā, un to visu mēģina noskaņot
kristīgā garā, tad uztraucas pat tādi, kuri citādi pat gaiši redz dzīvē. Bet ja mūsu bērni pastāvīgi sēž pie
neticīgu rakstnieku galdiem, kas taisni iztirzā jauno ļaužu dvēseles jautājumus visos sīkumos, tikai no
savu neticīgo uzskatu viedokļa, bieži vien cildinādami grēku

un mācīdami grēkot, tad mūsu vecāki neliekas ne zinis, jo nevar jau arī neko darīt, tāpēc ka skolas un
bibliotēkas ir pilnas no šīs gara barības. Šo neaprakstāmo postu varētu mazināt vienīgi ar to, ja uz ticīgās
jaunatnes galda būtu dabūjama garšīga, bet veselīga maize no ticīgu ļaužu pašu maiznīcas. Ar sprediķiem
vien nepietiek. Bībele nav tik bailīga. Viņa runā par cilvēces dabīgām tieksmēm. Atminēsimies tikai
Jāzepu un Potivara sievu, Dāvidu, mAmonu un Tamāru, Simsonu.
Antmanis arī bija tas, kad bija dota apziņas un ticības brīvība Krievijā, 1905. gadā, kas mani pamudināja
izdot agrāko „Kristīgu Vēstnesi.” Bij iznācis jau „Kristīgs Draugs,” tam sekoja „Avots” – abi nedēļas
laikraksti – un nu mēnešraksts ar smieklīgi lētajiem mazajiem pielikumiem „Labo Vēsti” bērniem un
„Labo Vēsti” lieliem. Abu pielikumu idejas bij ņemtas no Vācijas baptistu literāriskā darba. Priekš viņām
sevišķi iestājās Ruševics, lielas Liepājas draudzes sludinātājs, kurš no savas puses uzņēmās risku, ja „Labā
Vēsts” ciestu zaudējumus. Bet „Labā Vēsts”
bērniem ātri iemantoja piekritējus un vēlāk
tai stājās blakus „Svētdienas Skolnieks.”
„Labā Vēsts lieliem” ideja neiesakņojās, kaut
pieliku visas pūles. Jāpiemin arī, ka draudžu
savienībai pašai tad vēl nebij apgādiena.
Bērnu laikrakstiņa idejai drīz vien pievienoju
pāris citas idejas, ko biju pārnesis no Vācijas.
Ārzemēs biju redzējis parocīgo lēto dziesmu
krājumiņu, pazīstamās „Reichslieder” –
„Valstības dziesmas,” ko bij izdevusi
„evanģeliskā draudzība” – kāda luterāņu
draudzes atzare. Taqjā pašā garā sāku izdot
„Mnūsu Dziesminieku,” pirmo ar 104
dziesmām par 5 kapeikām. Deaudz dziesmas
tur bij jaunas. Vajadzēja arī nošu. Tā i8zcēlās
tik ļoti iemīļotās „Evanģelijuma Dziesmas.”
Vēlāk izdevu „Mūsu Jaunības Kalendari” līdz
ar „Mūsu Jaunības Rakstu Krājumu” kā
jaunības savienības priekšnieks uz jaunības
kongresa lēmuma pamata. Radās manas
pirmās grāmatas „Zeme, zeme,” „Dievs un
cilvēks,” „Pasaule bez dzīvā Dieva,” „Bībele
kritikas ugunīs.” Grāmatas bij piemērotas
laika prasībām un drīz vien tika izpirktas.
Šo laiku jāapzīmē kā Latvijas baptistu
dzejniecības ziedu laiku un garīgās dzejas
ārējās formas galīgo izkopšanu, tā ka arī garīgā dzeja mākslas ziņā sāka nostāties blakus laicīgai. Baptistu
laikraksti uzņēma garīgās dzejas dzejnieku darbus, tos nogludinot, dzejniekus mācot, viņu darbus
izkopjot, jo nu no pašiem bij radušies ļaudis, kas bija spējīgi runāt vārdu līdz mākslas dzejniecībai. Dzejas
izkopšanai un jaunu dzejnieku dāvanas modināšanai ir daudz kalpojis mans rakstiens „Mūsu Jaunības
Rakstu Krājumā” „Dzejnieka Grēki.” Varēju arī personīgi vairākiem kalpot. Arī Liecinieks, kā ventiņš, bieži
vien sākumā nāca ar saviem dzejoļiem pie manis. Pāri nu bij laiks, kad Latvijas baptistiem kā lieliem
dziedātājiem, lai savas lielās

vajadzības apmierinātu, vajadzēja griesties pie svešiem dzejniekiem, Lapas Mārtiņa, Dinsbergu Ernesta,
kuru dzeja tak formas ziņā arī bija vēl stipri trūcīga, kaut labāka nekā luterāņu garīgo dziesmu krājumos,
sevišķi viņu dziesmu grāmatā.
Sāka pat rasties doma, dot draudzēm dziesmu grāmatu, kurā būtu ievēroti dzejas likumi. Tādas dziesmu
grāmatas nebij baptistiem, nemaz jau nerunājot par luterāņu dziesmu grāmatu, kura dzejas mākslas ziņā
bija pārāk tālu pakaļ palikusi laicīgai dzejai. Mans rakstiens Vasarsvētku sestdienā, gan 1905. gadā,
ievietots „Kristīgā Draugā” par to lietu, izsauca dzīvu domu izmaiņu. Ja labi atminos, tad bij kādi
piecpadsmit, kas izteicās turpat „Kristīgā Draugā” par un pret. Akmentiņš bij palaists vaļā no kalna un tas
neapstājās vairs, kamēr lejā. Tā arī pēc pārrunām draudžu kongresos, dažus gadus vēlāk, draudzes
dabūja vienu no labākām dziesmu grāmatām mūsu tautā.

Ēvalds Rimbenieks,

Augusts Meters,

Jēkabs Dubelzars,

Liepājas pilsētas galva un
Liepājas Nācaretes dr. slud.

Latvijas Bapt. Dr. Savienības
prezidents, Pāvila dr. slud.

Latv. Bapt. Dr. Sav. Padomes
Priekšsēd. un Jēkabpils slud.

Un tad bij pienācis laiks man izbeigt darbu Ventspilī. Kāds mans stāstiņš, kas vērsās pret aprunāšanās
netikumu, „Mūsu Jaunības Rakstu Krājumā,” zem virsraksta „Vālodzīte,” bij sadusmojis dažus draudze
s locekļus, Man deva padomu draudzes galvenais sludinātājs, uzteikt kalpošanu draudzei. Tūliņ to
izdarīju, jo biju jau tikai palīgsludinātājs. Saprotams, tagad, pēc 20 gadiem, kad labi pazīstu mūsu
draudžu dzīvi, man pašam jāsmejas, ka tāda niecīga iemesla labad tika sperts tik svarīgs solis. Drīzi vien
tie paši brāļi, kas bij iepīkuši uz mani stāsta dēļ, tapa atkal mani draugi un ir vēl tagad.
Tajā pašā laikā pirmo reizi apmeklēju Ameriku, palikdams tur mēnešus četrus. Braucu viesošanās nolūkā,
jo tur dzīvoja manas sievas vecāki. Aizbraucām divi, mana sieva un es, pārbraucu viens, jo viņas sevišķo
tērpu biju spiests guldīt Arlingtonas kapsētā, pie Filadelfijas, pēcd divu gadu laulības dzīves. Viņai dzejoju
tad dažus pantiņus. Atminos vairs pirmo:

„Dusi brīdi svešā kapsētā,
Apakš svešas velēniņas:
Šeit mēs visur tikai svešumā,
Tēva zemes nav, nav viņas!”
Ar dziļām sāpēm sirdī atgriezos dzimtenē. Ja viņa nebūtu guldīta „zem svešas velēniņas,” tad gan laikam
nekad vairs nebūtu atgriezies atpakaļ no Amerikas. Soļi jau tika sperti, tur palikt. Dievs to zināja... un
Viņam bija citi plāni... Un tos varbūt taisni man vajadzēja izvest dzimtenē...
Pārbraucis no Amerikas nodevos sevišķi „Kristīgā Vēstneša” lietai. Tas guva lieliskus panākumus un
aizsniedza savu augstāko abonentu skaitu. Nebija vajadzīgs vairs būt sludinātājam. Arī rakstniecība solīja
vislabāko. „Mūsu Dziesminieks” tika ķertin
izķerts, vajadzēja papildināt un izdot no jauna.
Skaistas nošu dziesmas biju pārvedis no
Amerikas, kuras laidu ļaudīs. Bet atkal bij Dieva
roka, kas deva manai dzīvei virzienu. Saņēmu
aicinājumu no Gramzdas draudzes, tapt par
viņas sludinātāju. Neprasīja visu manu laiku.
Lukevics, viens no tā laika Gramzdas draudzes
kustīgākiem locekļiem, neatlaidās no manis un
tā pieņēmu aicinājumu.

Gramzdā, Gulbene, Skodā.
Tajā pašā laikā tas kungs man atkal dāvināja
dzīves biedreni Emīliju Kulm, jūrnieka meitu no
Mērsraga. Devāmies nu uz jauno darba lauku,
kurš drīz vien paplašinājās. Mani ievēlēja par
sludinātāju arī Gulbenes un Skodas draudzes. Nu
biju triju draudžu mācītājs, redaktors izdevējs un
grāmatu apgādātājs. Bij darba vairāk nekā varēja
padarīt. Strādājām kopā ar laulāto draudzeni
bieži vien līdz vienam naktī, kad gāja vilciens uz
Rīgu, lai uz turieni nosūtītu kā nekā sasteigtos
rokrakstus spiestuvei, kur iespieda avīzi un grāmatas. Bet mēs noguruši nebijām nekad, gan līgsmi un
jautri. Dzīvojām Priekules stacijā pie Freimaņiem, kuri tapa mums mūža draugi.
Tā pagāja gads, kad saņēmu aicinājumu, tapt par Jelgavas draudzes sludinātāju. Mana rakstniecība prasīt
prasīja pilsētu. Vajadzēja arī tuvāk būt spiestuvei. Tā izšķīros priekš Jelgavas, kaut gan vēl dažus gadus
braucu uz Gramzdu arī, kura mani neatlaida un arī pašam bij grūti tik drīz šķirties no brāļiem un māsām,
ko biju iemīlējis.
No Gramzdas man palikuši atmiņā labs pulciņš brāļu. Viszīmīgākie bija Veits un Pencis. Savā starpā
viņiem nebij liela saskaņa, bet mani tie mīlēja abi un es viņus arī abus. Abi viņi kalpoja draudzei, kad es
nebiju. Vecais Gauša man palicis atmiņā viņa sirsnības dēļ. Visi trīs jau dus... Ar vecā Gauša dēlu Jēkabu,
draudzes korvadoni, mums bij sevišķi laba saskaņa. Labi sapratāmies un saprotamies vēl tagad ar Ezera
māju saimnieku Luķi viņa gaišā skata dēļ

Otto Lācis

Jānis Kāposts

Jānis Alksnis

dzīvē. Buncis un Gudmalis atzīmējās ar savu dievbijību. Buivids ar pastāvību.
No Skodas man atmiņā brāļi Mucenieks ar Osteli. Vecā, stingrā, dievbijīgā Mūrnieka dēls Miķelis tagad ir
manā Ciānas draudzē un ir sava tēva cienīgs kā čakls, uzcītīgs darbonis.
No Gulbenes izcilus personām man atsaucas atmiņā Atmats ar savu viesmīlību un uzupurēšanos un
Hūns, draudzes korvadonis, kura dēls tagad savienības Padomes loceklis, arvien ir gatavs, kā viņa tēvs,
celties un iet, ja tam Kungam to vajag.
Viszīmīgākās atmiņas man ir no Karsona, Jermušu māju saimnieka, kas arī jau dus... Pats stāvēju pāris
gadus atpakaļ pie sava uzticamā draudzes locekļa kapa un uzmetu viņam trīs saujas smilšu ar dziļu sirds
kustinājumu. Kad mani ievēlēja Gulbenē, tad viņš un vēl viens bij pacēluši rokas man pretī, bet kad šķīros
pēc gada, tad viņš bij tas, kas mani vissirsnīgāk, ar asarām acīs, izvadīja un palika mans draugs vienmēr.
Viņam vajadzēja patiesības un kur tas to redzēja, tur bija klāt.

Jelgavā.
Un tad Jelgavā, līdz 1922. gadam, izņemot bēgļu gadus, pāris lielā kara laikā, kurus pavadīju – mēnešus
trīs Pleskavā, apm. gadu Novgorodā, kādu laiku Valmierā un astoņus mēnešus Limbažos. Cik daudz dārgu
atmiņu no Jelgavas, gan no draudzes, gan ģimenes, gan atsevišķām personām! Mana mūža labākie gadi
likti Jelgavā uz tā Kunga altāra itkā Kristus darba pirmā mīlestība Ventspilij.
Draudzes darbu saņēmu no slud. Hermaņa Redina rokām. Priekšgājēja praktiskie soļi bij manāmi visur.
Atlikās tikai darbu turpināt. Atminos, ka kādu gadu varējām caur kristību piepulcināt draudzei pat
trīsdesmit personas. Bet mazās un lauku draudzes

jau ir galvenās locekļku devējas lielajām pilsētās. Tā arī Jelgava pastāvīgi ir bijusi locekļu devēja Rīgai, pati
nespēdama tapt liela. Mūsu ļaudis, viesojoties svētkos, sazinas, iepazīstas, dabū darba izredzes lielo
draudžu tuvumā un te tik viņu nav vairs un raksti tik tiem draudzes zīmes. Rīss, Rūmnieks, Ziediņš arī ir
bijuši Jelgavnieki. Bet nav jau daudz par to ko skumt. Dieva draudze jau kalpo Dieva ļaudīm, nevis tiem
jākalpo tai.

Jelgavas baptistu draudzes svētdienskola. P. Lauberts sēž grupas pirmās rindas vidū.
Blakus draudzes darbam tika enerģiski turpināts Ventspilī sāktais rakstniecības darbs. Tur izauga mani
oriģināldarbi „Jaunā Derība ar paskaidrojumiem,” homiletika „Garīgais darbs,” „Bībeles Dieva reliģija,”
„Zeme, kur piens un medus tek,” „Sabatisms,” „Evanģelijuma Dziesmas” 300 skaitā, „Mūsu
Dziesminieks” tagad līdz 7. izdevumam ar gandrīz 500 dziesmām, bez tam daudz mazāku darbu, kā arī
tika arvien turpināts ar sekmēm izdot mans „Kristīgs Vēstnesis.”
1911. gadā braucu otrreiz uz Ameriku, uz Vispasaules otro baptistu kongresu, un 1913. gadā uz
Palestīnu.
Uz Palestīnu! Šis brauciens bij viens no visskaistākiem manā dzīvē. Jau pats brauciens turpu bij ārkārtīgi
valdzinošs. Katru dienu jauna osta un tā 12 dienas no vietas. Bet kur tad nu vēl pate tā Kunga zeme! Gan
nespēj noteikt vietas, kur bijusi Ģetzamene un Golgāta – kaut viņas rāda tur – tomēr Jeruzāleme,
Betlēme, Nācarete un daudz citas pilsētas ir tur. Pilnīgi droši tu zini, ka stāvi uz Elijas kalna, Jardānes
krastmalā, pie Galilejas jūras. Un arī tur bija Dieva roka manā dzīvē, ka spēju būt tur, nevien baudīt, bet
mācīties bezgala daudz. Manas divdesmit Palestīnā pavadītās dienas man deva vairāk Bībeles
saprašanas, nekā vesels gads Hamburgas seminārā, kaut seminārs, kur ieguvu garīgo izglītību, ir viens no
teicamākiem baptistu pasaulē, jo par viņu saka, ka viņa četri gadi

dodot tikpat kā amerikāņu skolu seši gadi. Dieva roka, tāpēc ka mēs apceļojām Palestīnu smieklīgi lēti un
tikām pasargāti tur no visa ļauna. Izdevām tikai 150 zelta rubļus, kopā ar dažādiem iepirkumiem tur –
200 rubļus. 150 zelta rubļi ir apmēram 20 000 šī laika rubļi, vaj arī 400 lati. Šo lēto ceļu mums parādīja
kāds ticīgs vācietis Kreicmilers, kas bij bijis Palestīnā, zināja tādēļ turienes apstākļus un dzīvi un mūs
pavadīja pa Palestīnu. Ceļotāji, kurus pavada turienes parastie pavadoņi izsviež milzu summas.
Pārbraucis mājās, sarakstīju par savu ceļojumu grāmatu „Zeme, kur piens un medus tek.” Tur mani
Palestīnas iespaidi un piedzīvojumi. Par žēlumu grāmata iznāca īsi pirms bēgļu gaitām, tika izvākta uz
Krieviju un palika tur lielākā daļa un tika kopā ar „Evanģelijuma Dziesmām,” kas arī bij izvāktas, no
lielinieku kara spēka, kā man teic – izpīpotas kā papirosu ietinamais papīrs, kad Krievijā vairs papīra
nebij. Varbūt nāks dienas, kad spēšu atkal izdot ir vienu, ir otru no šīm derīgām grāmatām. Biju domājis,
ka to spēšu izdarīt, sakarā ar draudžu apgādienu. Bet divi gadi jau pagājuši, kamēr paceļu domas par
dziesmu izdošanu, tomēr neļaujas.
Šai laikā iekrīt arī mana kopdarbība ar V. Fetleru, par kuru jāsaka kāds vārds jautājuma noskaidrošanas
dēļ, ka es varējis strādāt kopā ar Fetleru toreiz un tagad ne? Šo jautājumu tagad daži pat izmanto
savtīgos un nedaiļos nolūkos.
Mums bij parasts, sagaidīt no brāļiem, kas pārnāca no ārzemēm, no skolas, vislabāko. Viņiem vienkārši
uzticējās. V. Fetlers, kas bij strādājis krievu dearbu Pēterpilī, sakarā ar Krievijas baptistu draudžu
savienību, gan kā pat viņas savienības padomes loceklis un kurš Filadelfijas baptistu kongresā, 1911.
gadā, sēdēja blakus baptistu vadoņiem kā viens no krievu

P. Lauberts pie Adulama alas, Palestīnā. Stāv grupas vidū. Aiz viņa kāds arābs, pa labi vēl divi arābi, pa
kreisi divi skolotāji no Sīriešu bāriņu nama Betlemē.

aizstāvjiem, atnāca uz Latviju un izcēla svētīšanās jeb kristīgas dzīves izkopšanas karogu. Pieskaitot vēl
klāt Fetlera evanģelista spējas – kāds brīnums, ka viņu uzņēma mīļi ne viens vien. Saprotams, kad pēc
kara pilnam bij atklājusēs V. Fetlera tā sauktā „krievu misiones biedrības” darbība, kurai sekoja latviešu
baptistu – galvenām kārtām – mazo draudžu skaldīšana – kas būtu es, ja tad nebūtu sarāvis sakarus ar
Fetleru, sakarus, kuri bij nodibināti reiz uz pavisam citādiem pamatiem. Tomēr gribu atzīmēt arī šeit, ka
neesmu pret Fetleru kā cilvēku, bet gan to darbu, kas nav svētīgs. Daudz vairāk, man žēl šī spējīgā vīra,
kas izvairoties no baptistu sludinātāja pārāk grūtās gaitas, ir nokļuvis uz tām tekām, ko viņš tagad iet.
Man nāk atmiņā vēl kāds ļoti zīmīgs gadījiens no Jelgavas laikiem, pilns lielu iekšēju cīņu, daudz lūgšanu
un – uzvaras. Draudze bij nolēmusi celt jaunu lūgšanas namu un savākusi priekš tam 5000 zelta rubļus,
galvenām kārtām lietojot valdības atļautu ziedojumu vākšanas grāmatiņas. Ziedojumu grāmatiņas bija
parakstītas no draudzes padomes un arī no
policijas. Esmu aizmirsis kādu iemeslu dēļ
draudzes padome saprata, ka būtu labāk pašu
aprindās lietot arī grāmatiņas, parakistītas no
draudzes padomes vien. Šīs pašu grāmatiņas
draudēja iesniegt poilicijai kāds no draudzes
locekļiem, nolūkā mani piespiest padoties
virzienam draudzes dzīvē, ko es pēc savas
apziņas nespēju atzīt par pareizu. Es
nepadevos. Tad grāmatiņas tika iesniegtas
policijai un man jau ieskanēja ausīs, ka mani
sagaida Sibīrija krāpšanas dēļ. Lieta bija
nopietna, jo tūliņ iemaisījās policija,
nopratināja, ziedojumu izbeidza un lietu
nodeva tiesai, pie kuras galvenam lieciniekam
vajadzēja būt grāmatiņu iesniedzējam pašam.
Kaut nebij ne vismazākās domas par kādu
krāpšanu, ko jau arī nemaz nespēja izdarīt ar
padomes parakstītām ziedojumu grāmatiņām,
tomēr viena lieta bija skaidra, ka likums bija
pārkāpts un draudēja sods. Bet sods naudas
lietās, arī vismazākais, kaut dažas dienas
aresta, tak nebij nekāda prieka lieta. Ļaudis to
saprastu aplam. Lūdzām daudz Dievu, kopā ar
savu uzticamo laulāto draudzeni. Lieta vilkās
ilgi. Jau sākām domāt, ka tiesas nemaz nebūs.
Te kādā dienā saņēmām pavēsti, ka jāiet uz miertiesu. Un tad mana sieva redzēja sapni. Taisījās tā kā
karš. Veda tā kā miera sarunas, varbūt ka pretinieks padošoties ar labu, kurš bij pirmais iesācējs. Armijas
stāvēja jau viena otrai pretī. Mūsu valsts valdnieks bij mūsu armijas pašā priekšā. – Arī man bij jāiet karā.
Atvadījās no manis piederīgie, raudāja. Iznāca tā, ka es būtu priekšgala vadonis un mūsu valdnieks ar
mani sarunātos. Iedzīvotāji sabēga mežā, netāļ aiz mūsu kareivjiem. Dzirdējām, ka valdnieks paziņoja, ka
bez kara nevarot izbeigt un jāsākoties šaušanai. Ar bailēm gaidījām pirmos šāvienus. Viss tapa ļoti

klusu. Tā drūmi, klusi, itkā priekš lielas vētras. Uz reizi atskanēja skaista, saskanīga kara mūzika. Bet īsa.
Tad mazs acumirklis. Tad no mūsu kara spēka četras reizes šāvieni. Gaidījām, kad atbildēs pretinieks, bet
nesagaidījām.
Kad mana sieva atstāstīja sapni, tad tūliņ sapratu, ka mūsu lūgšanas ir paklausītas, kaut nespējam
iedomāties , kā varētu tikt vaļā bez soda. Bet tiku. Un tas notika tā. Sešas dienas pirms tiesas iznāca cara
manifests pr Romanovu cilts 300 gadu pastāvēšanas svinībām. Manifestā tika pavēstīts, izbeigt četru
kategoriju apsūdzības. Un mana apsūdzība bija arī viņas un tika uz manifesta pamata izbeigta. –
Saprotams, draudze vainīgo izslēdza no draudzes un uzņēma atpakaļ tikai pēc gadiem, kad viņš saprata
un atzina, ka darījis nepareizi. – Un atkal dziļi mēs sapratām Dieva roku mūsu dzīvē. Viņš bija tas, kas
varbūt jau gadus iepriekš kārtoja, ka sadursme iznāktu īsi pirms Romanovu cilts svinībām un Viņš bija tas,
kas tiesu aizturēja tik ilgi, kamēr tika izdots manifests. Tā
Dievs rūpējas par savējiem! Gluži kā vecos laikos. Erodus
paraksta Betlemes bērnu šausmīgo noslepkavošanas
pavēli un ir drošs, ka panāks mērķi, tomēr Jāzeps un
Marija ar Jēzus bērnu aizbēg. Dievs pasaka briesmas
tiem iepriekš sapnī.
Jelgavas laikos arī sākās mans „karš” ar sabatismu. Arī to
man pārmet, visvairāk sabatisti paši. Tas izcēlās tā. Tiko
es sāku darbu Jelgavā, pēc kādas jauki pavadītas
svētdienas pienāk man klāt kāds no draudzes padomes
locekļiem, Dieva vīrs vecais Balodis, kas tagad Amerikā,
un saka: „Brāl Laubert, vaj mēs svētam pareizu
svētdienu?” „Kas jums teica, ka mēs svētītu nepareizu?”
prasīju viņam, smaidīdams. Un tad atklājās, ka zem
„brāļu” vārda sabatisti bij apstaigājuši visu manu
draudzi, ģimeni pēc ģimenes, un visur iemetuši šaubu
ugumi. Mums jau esot labs, bet viņiem esot tas, ar ko
jāpapildinot, citādi neesot pestīšanas, jo baušļi esot
jātura. Ko man nu bij jādara? Neko? Ar tādu gudrību
Pēterpils draudze reiz pazaudēja pusi locekļu, kā man
sacīts. Es darīju tā. Noturēju trīs sapulces pret sabatismu
savai draudzei un šos priekšnesumus liku iespiest grāmatā, kas pazīstama zem nosaukuma sabatisms
Bībeles un prāta gaismā.” Ar to izglābu no kalpošanas jūga nevien savu draudzi, bet esmu palīdzējis
daudziem Latvijā. Manu grāmatu ir apsūtījuši man arī luterāņu garīdznieki un lietojuši ar pateicību un
panākumiem.
Ko esmu izdarījis ļaunu? Esmu vienīgi aizsargājies. Un to man vajadzēja darīt vēl reiz pēc vairāk gadiem
Liepājā. Un ar labiem panākumiem. Šoreiz cīņa bij vēl sīvāka. Noturēju tādēļ priekšnesumus vairākās
biedrību zālēs un izplatīju iespiestu savu priekšnesumu „Sabatisms un kristīgās pamatpatiesības.”

Jēkabs Sīmanis,
Liepājas Ciānas dr. korvadons

H. Mieme, Liepājas
Ciānas dr. Svētd. sk.
un orķestra korvadons.

J. Kronis,
Jelgavas dr. korvadons.

Es sabatistus nenīstu. Viņi arī vajadzīgi tiem, kas nemāk dzīvot kristīgā brīvībā. Bet ļaudis, kas klausa
evanģelijumam, lai viņi liek mierā!
Nevaru palikt nepieminējis arī šeit dažus no Jelgavas draudzes locekļiem. – Otto Lācis, nodarbojās kā
vezumnieks, dārgums tā Kunga draudzē. Kaut viņa namiņš mazs un dzīvoklīts mazs – divas istabiņas – bet
tas nekad nebij par mazu, ja bija jāuzņem viesi. Svētku gadījumos viņš vienmēr paņēma tos, kad citiem
pāri palikuši – veda citu vezumus, ja arī to būtu desmit. Nezinu, vaj ir kāds sludinātājs mūsu draudzēs,
kurš nebūtu viesojies „pie Lāčiem.” Un labākais pie visa tā, ka viņš to darīja ar prieku un viņš saprata, ka
kalpo ar to tam Kungam un izpilda viņa vārdu: „Neaizmirstiet labprāt dot mājas vietu.” Draudzē viņš
gribēja visas lietas par labu griest un pats turējās pie draudzes ar abām rokām. Draudzes vidū, tur viņš
gribēja būt, tā bij viņa laime, ko arī bieži vien uzsvēra lūgšanās. – Kāposts, viņš bij muižniecības bankas
sulainis visu mūžu. Viņš mācēja kalpot un bij uzticīgs saviem kungiem uz vislabāko. Pie viņa kapa kungi ar
asarām no viņa atvadījās. Un tā viņš mācēja kalpot tam Kungam un viņa draudzei. Viņš bija tā Ķēniņa
sulainis... Viņš bij pēdējos gados mans kasieris – nē, draudzes kasieris un Jelgavas draudzei gods, visā
manā kalpošanas laikā Jelgavā, man nevajadzēja runāt par naudas trūkumu kasē, - Lācis un Kāposts – abi
dus... Es nezinu, bet man šķiet, ka viņā dienā viņi abi stāvēs tam Kungam tuvāk nekā dažs sludinātājs un
dažs tālu pazīstams vīrs. Un es viņiem to neskaužu...
No dzīvajiem Jelgavā man tāpat daudz dārgu atmiņu. Tagadējais draudzes vecajs Alksnis man ir daudz
kalpojis un gribējis būt piepalīdzīgs sludinātāja grūtajā gaitā. Nevaru aizmirst kādu apprasīšanos no
Vajeika bēgļu laikā,

vaj man neesot trūkums, viņš sūtīšot. Man nevajadzēja, bet šī gatavība mani ļoti iepriecināja. Grosbarts
un Zemīts bija darba rokas, kas neatrāvās, kaut gadi viņus būtu atbrīvojuši no jauniešu, vaj
svētdienskolas darba. Kronis, spēcīgs draudzes korvadons, Oša, abi mani kaimiņi laicīgā dzīvē, bij arī īsti
kaimiņi. Sankovskis tvīka pēc svētas dzīves un nekad neatteicās no nastām, lai tik varētu tam Kungam
patikt. Mans Grīnberģis bij patiešām mans, tā apmēram mana rakstura. Tas nepazina lietas, ko nevarētu
padarīt, ja reiz vajadzēja. Tāds bij arī mans māsas vīrs Petersons, bet par radnieka īpašībām jau nevar
daudz runāt. Bij vēl citi arī. Tāda bij mana Jelgavas draudze.
-------

II. Bēgļu gaitas.
Bij svētdienas rīts 1915. gada jūlijā. Draudze
taisījās svinēt kristības svētkus. Biju jau aizgājis uz
baznīcu un pašulaik sacīju draudzei pirmo
dziesmu, kad atskrēja no mājas mans zēns, basām
kājām, ar pavēli, ko bij nupat pienesis valdības
ierēdnis, ka tūliņ esot jāizvācas no Jelgavas un
man jāglābjot draudzes manta. Ja jau kāds toreiz
būtu pateicis, ka netiks vis atpakaļ pēc dažiem
mēnešiem, kā domāja, un nekad vairs Krievijas
valdība nenoteiks Latvijas likteņus, tad jau varēja
arī nepaklausīt valdības pavēlei. Toreiz
nepaklausība bij bīstama lieta. Jau tā skatījās uz
baptistu sludinātāju ar neuzticību, uzskatot to par
Vācijas draugu, pat izsūtīja savā laikā uz Sibīriju
sludinātājus Dr. Freiju, Lēmani, un Redinu,
iedomātās neuzticamības dēļ, vaj drīkstēja tad
nepaklausīt valdības pavēlei? Mēs cēlāmies un
gājām. Kamēr katrs saiņoja savas lietas un
vērtības, tikmēr man vienam bij jāsaiņo draudzes
lietas – grāmatas, segas, sv. vakariņa trauki – un
jādodas ar tām uz staciju, uz kurieni plūda bariem vien bēgļu, dažs tikai ar nastiņu rokā. Pa to laiku mana
sieva bij sasaiņojusi arī mūsu lietas un ar mūsu pieciem vēl maziem bērniem ieradusies stacijā. Lopu
vagonos dabūjām vietu un braucot pār Rīgu, Krustpili, Rēzekni nonācām pēc trim dienām Pleskavā.
Ļaužu pārpildītā vagonā braukšana bij šausmīga. Bērni pagurst, acis tiem veras ciet miegā, nevar uz
kājām nostāvēt, bet kur tad guldīt? Kāds no maniem zēniem bij miegā sakupis uz netīrās vagona grīdas.
Pēc dažām dienām tas dabūja nejaukus augoņus, jo vagonā gan bij vesti ar sērgu saslimuši lopi. Krustpilī
bij jāpārkāpj. Līdzpaņemtam smagam mantu šķirstam neviens no dzelzceļniekiem neliek rokas klāt. Ja
negrib to atstāt turpat, tad pašam tas jādabū vagonā. Bet šķirsts vairāk nekā 10 pudu smags! Vienā galā
dabū palīgus celšanai, bet otru cel viens pats. Tur arī pārcēlos.

Pleskavā uzmeklējām dzīvokli un savedām tur līdzpaņemtās mantas. Tās tika lietotas galdu, gultu un
krēslu vietā. Sāku apskatīties pēc darba, jo viss mans kapitāls bija viens simts rubļu. Seši ēdāji ģimenē –
100 rubļu, tas nebij daudz, liels, maize trim mēnešiem. Bēgļus vispārīgi tajā laikā uzņēma labvēlīgi, bet ne
tā „sektantus,” sevišķi viņu vadoņus. Visur kur griezos, mani saņēma laipni, bet tiklīdz ieskatījās manos
dokumentos, tad tūliņ laipnajiem saņēmējiem nozuda smaids uz sejas. Nogrieza kā ar nazi katru
pretinākšanu. Un tu vēl varēji justies laimīgs par to, jo tevi pēc taisnības tak vajadzēja izsūtīt! Tā man ir
sava vēsture ar Pleskavas gubernatoru. Iesniedzu tam, pēc veltīgas darba meklēšanas, lūgumu, atļaut
man, kā bijušam grāmattirgonim, tirgoties ar grāmatām. Ierēdnis, kas saņēma lūgumu, apsolīja visu, bet
otrā dienā, kad aizgāju pēc atļaujas, atdeva man lūgumu atpakaļ un rādīja man visai skābu seju. Es tak
esot baptistu mācītājs. „Vaj tad baptistu mācītājiem ar viņa pieciem bērniem negribas ēst?” prasīju.
„Kāpēc tad mani izvilka un lika glābt draudzes mantu?
Kur to nu lai lieku?” Uz to man nezināja atbildēt ne
ierēdnis, ne gubernators. Bet man bij jāatbild savas
ģimenes priekšā. Tai nevarēju palikt atbildi parādā, jo
tā gribēja ēst.
Nolēmu braukt uz Novgorodu, kur cerēju atbalstīties
uz savējiem, daudzajiem garīgiem brāļiem un māsām,
turienes kolonistiem. Sak, tur jau badu nenomirsi. Bet
kā tikt projām? Man bij līdz lielākā daļa mana grāmatu
apgādiena, draudzes skapis. Ja to jāpārved paša
līdzekļiem, tad drīz vien mans maks būs tukšs. Atkal
daudz klusu lūgšanu. Tad atvērās ceļš. Mantas, kā
izvāktas, pāradresēja uz Novgorodu un pašiem izdeva
brīvbiļetes. Kā tas bija iespējams? To pats labi
nesaprotu; zinu tikai, ka tas man izdevās pēc milzu
pūlēm kādā preču stacijā, Pleskavas priekšpilsētā, kad
visur biju ticis atraidīts. „Tā ir mana laipnība,” sacīja
ierēdnis, bet es zināju, ka Dievs viņam liek – būt
„laipnam.”
Novgorodas stacijā mūs saņēma ļoti laipni un ļāva
mums palikt vagonā, kamēr atrastu dzīvokli. Bet
dzīvokli atrast bij pārāk grūti. Un kāpēc? Tāpēc ka
man bija pieci bērni. Divas dienas nomeklējos dzīvokli un vēlāk, kad man pastāvīgi prasīja, vaj bērni ir un
cik, neatbildēju vairs tieši. Teicu ka tāds druskis bērnu ir arī. Atminos, pēc lielas meklēšanas, ka kāda
nama īpašniece man gribēja dot dzīvokli. Jau taisījos dot rokas naudu. Te izskrēja no otras istabas – viņas
meita – jaunkundzīte ar pasaules „gudrā” skatieniem. „Vaj bērni ir?” tā man ātri, asi uzprasija. „Ir,”
atteicu gausi un smaidīju tik laipni, cik maz mācēju. „Nē, nē, nē – tad nē!” tā noteica un mamma –
klausīja. Neesmu nevienam cilvēkam ļaunu vēlējis, jo zinu, ka tas ir grēks, no kura arvien, kā jau katrs
ticīgs, sargos, bet tad es gan sirds rūgtumā ar šo grēku apgrēkojos.

Kon. Šmits, Paltmanes slud.

M. Seģelnieks, Jaunjelgavas slud.

A.V. Meijs, Grobiņas slud.

Novēlēju klusi pie sevis jaunkundzītei, nekad nedabūt – vīru. Saprotams, nevēlēt viņai bērnus, jau nebij
vajadzīgs. Tik „gudram” sievišķam jau bērnu nemaz nav, kaut viņai arī būtu vīrs. Tā dzīvo „enģeļu” dzīvi,
tikai viņas eņģeļi nedzīvo debesīs, bet – dēmonu valstī...
Pēc divām dienām saņēmu dzīvokli, kāda nama visu apakšējo stāvu, par 25 rubļiem mēnesī. Sirds
notrīcēja vien, domājot par lielo naudu. Dzīvoklis bij skaists un labs. Bij kādas pulkveža atraitnes nams.
Viņa pate dzīvoja augšstāvā, priekš kura durvīm bij divi lieli suņi, važās pieslēgti. Un viņa pastāvīgi
kūpināja papirosus, bet bija ļoti laba pret mums, mūs allaž apciemoja un aicināja mūs pie sevis ciemos,
kaut zināja, ka es „sektantu” mācītājs.
Pāris mēnešu nodzīvoju bez darba un lielā klusumā. Neviens neapmeklēja mūs, kaut zināja, ka esam
atbraukuši. Jā reiz mūs apmeklēja gan, tajos divos mēnešos, kāds brālis, maz ievērots un – mēs tam
padevām pusdienu. Kad zvaigznes ir nogājušas, tad ir tumšs... Nebiju jau vairs dzimtenes sludinātājs, kas
brauca kā viesis uz Novgorodu pirms kara un kuru tad arvien mīļi sagaidīja un pavadīja, jo tad man neko
nevajadzēja, bet tagad es biju bēglis. Tāda apziņa pārņēma dvēseli un sirds tapa rūgta. Bet pie tam labu
tiesu maldījos arī.
Un tomēr es nebiju rokas turējis klēpī, bet gan rūpējies, lai sagādātu uzturu savējiem. Biju iesniedzis
lūgumu Novgorodas gubernatoram, atļaut man tirgoties ar grāmatām pa guberņu. Un šoreiz biju
gudrāks, iesniedzot lūgumu. Lūgumu nebiju vis rakstījis kā baptistu sludinātājs, bet gan kā grāmatu
tirgotavas īpašnieks – tāds arī biju un uz to man bij izdota atļauja no Kurzemes gubernatora. Atļauju
dabūju drīz vien, 13. augustā, 1915. gadā. Un to bij padarījis galvenām kārtām vārds „zemnieks,” kas
droši vien aiz „pārskatīšanās,” kā mēs cilvēki saprotam, bij lietots manā grāmatu magazīnas

atļaujā, kaut patiesībā nebiju vairs zemnieks, jo biju kā garīdznieks izslēgts no zemnieku kārtas un dabūjis
garīdznieka pasi. Kad pirms dažiem gadiem dabūju grāmatmagazīnas atvēršanas atļauju, tad tūliņ
pamanīju šo „pārskatīšanos,” bet neliku izlabot, sekojot kādai neizprotamai iedvesmai. Tagad sapratu, ka
viņa iedvesma un ierēdņa „pārskatīšanās,” grāmatu magazīnas atļaujas izdošanā un tagad
‘pārskatīšanās” atļaujas izdošanā tirdzniecībai pa Novgorodas guberņu, vienīgi uz Kurzemes gubernatora
liecības pamata, neprasot uzrādīt pasi, kuru redzot viss būtu atkal pagalam, bija vienīgi, jau gadus
iepriekš – Dieva aizgādība par mani.
Pirmo reizi izejot darbā ar grāmatām, rudenī, uz latviešu koloniju Kuņicu, kilometrus desmit no
Novgorodas, šaubas māca dvēseli, vaj spēšu pārdot tik daudz grāmatu, ka varētu uzturēt ģimeni? Latvijā
kolportieriem deva algu, tiem bij liela grāmatu izvēle, tomēr tie sūdzējās, ka nespējot nopelnīt maizi.
Man – tikai paša apgādiens vien. Bet tas Kungs
atkal pierādīja man, ka Viņa roka nav paīsināta,
ka Viņš gan zin, kā uzturēt savus uzticamos.
Pirmā dienā pārdevu par septiņiem rubļiem
grāmatas un vēlāk pat dažreiz par divdesmit
rubļiem dienā. Gavilējām kopā ar ģimeni un
locījām jo zemu ceļus Dieva priekšā.
Ejot pa Novgorodas latviešu kolonijām un arī
mūsu draudzēm, man noskaidrojās arī
jautājums, kāpēc draudzes izturējās tik
vienaldzīgi pret bēgļiem sludinātājiem. Viņas
noskaņoja tā. Un varēja jau saprast tos, kas
deva šo noskaņojumu. Bēgļi sludinātāji bij tiem
savā ziņā sāncenši, vispirms kristīgā dzīvē, tad
arī kā amata personas. Atminos vēl kādu ļoti
zīmīgu gadījienu pēc tam, kad biju apsācis savu
darbu kolonijās. Uz Novgorodas tilta, turpat,
kur savā laikā, jaunībā, man dzima dzeja „Stāvu
uz Volhovas tilta, Raugos, kā vilnīši rit,” mani
sastapa viens no Novgorodas tā laika garīgās
dzīves noteicējiem. Runājām un viņš gribēja
mani „noskaņot” sev patīkamā virzienā. Kad es
paliku pie savas pārliecības, tad viņš man
uzkliedza: „Nu, tad es likšu Islavinam, lai tevi
izsūta uz Čibuku zemi.” Islavins bij Novgorodas
gubernators un par Čibuku zemi sauca Sibīriju... Dūša man nekas nav trūkusiun netrūka arī tad. Es
atbildēju: „Vari darīt savu, bet es darīšu savu.” Tā mēs izšķīrāmies. Un nu es zināju, ar ko man darīšanas.
Es zināju, ka nedrīkstu sludināt nekur kolonijās, kaut daži sludinātāji bēgļi to drīkstēja ar „garīgo” atļauju.
Kā viņi to izdarīja, neesmu par to interesējies. Tikai divos gadījumos, cik atminos, gada laikā izpildīju
amatīgus darbus, pavadīju uz pēdīgo dusu divus bēgļu bērniņus ar katreizēju sevišķu policijas atļauju un
kristīju Volhovā divas bēgles – skolotāju Mariju Mellenberg un vēl kādu jaunavu, gleznu Dieva bērnu,
kura kā šuvēja daudz ļāvās izmantoties no Novgorodas darba devējiem, strādādama gandrīz par maizes

riecienu vien. Saprotams, kristības notika klusumā, kādā jaukā svētdienas rītā, Volhovas upē,
klosterpusē, dažu liecinieku klātbūtnē. – Jā, vēlreiz man piedāvāja „kopdarbību.” Atnāca pie manis kāds
no maniem kolēģiem bēgļiem un aicināja mani uz vadoņu apspriedi. Bet bija jau par vēlu. Biju kolonijās
redzējis diezgan... Noteicu tikai: „Ja tu mani aicinātu apmeklēt kādu slimo, tad gan ietu...
Kolonijās, mūsu draudzēs, atradu arī sev draugus. Vecā mīlestība nebij vis sarūsējusi. Arī pašā Novgorodā
atvērās durvis tur, kur to nemaz nedomāju. Kukišu ģimene, kurai bij mazs pārtikas veikals, man un manai
ģimenei paliks neaizmirstamā piemiņā.
Bet tad darbs kolonijās tuvojās beigām. Kolonijas ar grāmatām bij pilnīgi nosētas. Bij jādomā par nākotni.
Tad iesniedzu lūgumu Centrālai latviešu bēgļu apgādāšanas komitejai Pēterpilī, lai tā mani pieņemtu par
latviešu baptistu bēgļu garīgo vajadzību apkopēju. Dzīvojot gadu Novgorodā, biju novērojis šo vajadzību.
Atminos tādu gadījienu, kur kāda baptistu māte lika
savu bērniņu apglabāt luterāņu mācītājam,
nevarēdama dabūt savas ticības garīdznieku.
Novgorodā vien bija 40 baptistu bēgļu, tuvējā
Staraja Rusā tikpat daudz, kur tad nu vēl citur! Drīz
vien saņēmu no Pēterpils atbildi, ka mans lūgums
ievērots, tikai nokārtojamas formalitātes. Tas ir
valdzinošs dokuments no mūsu tautas sāpju
brīžiem. Der viņu atzīmēt arī šeit. Tas ir šāds:

Latviešu Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja, 16.
martā (pēc vecā laika), 1916.g. Nr 6986.
God. Lauberta kungam, Novgorodā.
Uz Jūsu rakstu no 11. marta š. g. par baptistu
grūto garīgo stāvokli Krievijā, Centrālkomitejas
Valdes uzdevumā pagodinos ar šo paziņot, ka
Centrālkomiteja gatava ievērot baptistu bēgļu
garīgās vajadzības un lūdz Jūs nokārtot
jautājuma formālo pusi, bet Centrālkomiteja no
savas puses uzņemas maksāt vienam
sludinātājam ceļa izdevumus un atlīdzību par
ceļojoša sludinātāja pienākumu izpildīšanu. Šajā
lietā iesūtiet Centrālkomitejai plašāki izstrādātu
brauciena plānu un to apgabalu sarakstu, kuros
atrodas jo lielāks skaits baptistu bēgļu, kuru garīgās vajadzības nav apmierinātas.
Darbvedis: (Paraksts un zīmogs.)
Uz šo vēstuli aizrakstīju vajadzīgo. Pagāja neparasti ilgs laiks, kad man atbildēja. Centrālkomitejas
gatavību bij dabūjuši zināt citi. Un tūliņ bij radies cits baptistu bēgļu garīgo vajadzību apkopējs, kuru tad
arī Centrālkomiteja pieņēma manā vietā.
Saprotams, tādos gadījumos sirds drusku iepīkst, kaut arī bez iemesla priekš tāda, kuram dota tā
žēlastība staigāt pie Visvarenā rokas caur dzīvi. Dievam bij cits uzdevums – ne mazāks – priekš manis un
arī citiem vajadzēja maizes un

A. Daknis, Aizputes draudzes
sludinātājs

J. Barbins, abu Priekuļu dr.
slud. un L.B.D.S. Pad. loc.

Š. Spēlmanis, Vaiņodes un
Gulbenes dr. slud.

tie varbūt bij spējīgāki izpildīt tos uzdevumus, kurus Dievs man nedeva. Arī tur bij iekšā Dieva roka...
Sāku malt uz citiem riteņiem. Norakstīju Ufas gubernatoram lūgumu – ar visām gudrībām, kā
Novgorodas gubernatoram – atļaut man viņa guberņā pārdot grāmatas. Biju pārliecināts, ka atļauja būs
droši, jo ja jau man deva atļauju frontes tuvumā, tad tālu no frontes to neliegs. Gaidīju, ilgi gaidīju un –
vēl tagad neesmu sagaidījis ne atbildi uz lūgumu, nedz atļauju. Bet arī tur bij iekšā Dieva roka.
Sakarā ar gribu, doties iekšā Krievijas vidienā, otrs vēl zīmīgāks gadījiens – kur iekšā Dieva roka. Mūsu
mājā nomira divi bēgļu bērni ar šausmīgu slimību – smadzeņu izžūšanu. Arī mūsu mazākai meitenei sāka
parādīties slimības pazīmes, vispirms ēstgribas trūkums. Izsniegtais maskotais bezaizdara bēgļu zupu
ēdiens bij galvenais ēstgribas nokāvējs un šausmīgās smadzeņu izžūšanas slimības veicinātājs
neparastajā Novgorodas purvu gaisā. Aizgājām pie ārsta. Tas mūs pilnīgi pārbaidīja. „Vaj nu uz
dienvidiem, vaj uz dzimteni, citādi glābšanas nav,” tas izskaidroja. Pārnācām mājās pavisam
neizprasdami, ko darīt. Uz dzimtenes pusi tikt nebija mums, baptistu sludinātājam, ne ko domāt, jo tur
tak frontes apgabals, kur nelaida pat „visnekaitīgākos.” Mūsu mājā bij ģimene, arī kāds jauns cilvēks, kas
jau divuis mēnešus gaidīja atļauju, braukt uz dzimtenes pusi, bet viņu lūgumu neievēroja. Atlika domāt
tikai par dienvidiem. Bet tad mana sieva redzēja sapni. Kāds vīrs tai teica skaidri un gaiši sapnī:
„Nebraucat uz dienvidiem; dienvidiem draud lielas briesmas.” Bijām paraduši arī agrākā dzīvē, dabūt
mājienus no Dieva caur sapņiem, tā kā nojauta par svarīgākiem notikumiem mūsu nākotnē mums
gandrīz arvien bija un tā arī šoreiz metām visus plānus aizceļošanai uz dienvidiem pie malas, kaut gan
pilnīgi pret mūsu saprašanu, jo toreiz dienvidiem nedraudēja ne vismazākās

briesmas – dienvidi bij tālu no frontes. Tagad gan mēs zinam tās briesmas. Notika tak lielinieku
apvērsums; plosījās tur šausmīgie Kolčaka un Deņikina kari ar lieliniekiem. Ja būtum tur aizbraukuši, tad
neizbēgtu arī mēs lielām ciešanām.
Bet ko tad darīt? Vaj ļaut bērniem nonīkt, acīm redzot? Es vairs neatminos, kā tas īsti bij, bet kāds mums
deva padomu, meklēt atļauju braukšanai uz dzimteni tieši Pēterpilī, galvenā štābā. Bet tās domas tak bij
gluži bez prāta. Tā tak bij pilnīga skriešana pūķim rīklē. Vaj galvenais štābs neparakstīs pavēli izsūtīšanai
uz Sibīriju, lai „iztīrītu” frontes joslu no palikušiem „ienaidniekiem un tēvijas nodevējiem,” kādā
kategorijā jau pieskaitīja arī mani kā „sektantu” vadoni. Bet vaj Daniels nebij lauvu bedrē; vaj vīri nebij
degošā ceplī? Nesaplosīja to un nesadega tie!” tā Dieva Gars runāja manā sirdī. Braucu uz Pēterpili. Tur
bij pavisam jocīgi noteikumi, atļauju dabūšanai uz fronti. Neatminos vairs viņus burtiski, bet bija tā, ka
atļaujas varēja dabūt tie, kas bij sešus mēnešus
nodzīvojuši Pēterpilī, vaj arī – kas tiko kā tur
iebraukuši, tomēr jau paspējuši tur
pierakstīties. Saprotams, tas attiecās uz tiem,
kas bij „uzticami” tēvijas dēli. Man nu nebij ne
viena, ne otra labuma un pavisam nebij tā
trešā – „uzticamības.” Neatminu vairs, kas bij
tas, kurš man aizrādīja, noiet uz latviešu bēgļu
biroju Pēterpilī. sastapu tur advokatu Sīmani,
Latvijas vēlāko senatoru. Viņš mani pazina
personīgi. „Kaut jūs būtu pierakstīti še
kautkur,” žēlojās Sīmanis. Bet es nebiju. Tad
Sīmanis man rakstīja kautkādu apliecību un
kopā ar Novgorodas policijas atsauksmi to
iesniedzu galvenam štābam, saprotams,
pieliekot lūgumu, lai laiž mani uz Valmieru,
kopā ar sievu un bērniem. Teica, lai atnākot
otrā dienā. Gāju tad arī ar trīcošu sirdi un klusu
lūgšanu, maz ticēdams labu. Pieprasīju.
Uzmeklēja manu lietu. Raudzījās ilgi viņā. Tad
rakstīja kaut ko jau gatavā atbildē un
pasniedza man. Saņēmu papīru. Tā bij atļauja –
pilnīga atļauja, kurā biju „atzīts uzticams un
kam vajadzīgs nepieciešami iebraukt Valmierā
uz dzīves vietu.” Tikai tajā bij pārtaisīts
aizbraukšanas dienu skaits no trim nedēļām uz piecām dienām – „derīga no šīs dienas piecu dienu laikā.”
Es nezinu, vaj tikai viņi, rakstīdami, nedomāja manu izsūtīšanas pavēli, kuru gribēja pasteidzināt. Arī tiem
ļaudīm, kas gribēja ielauzties Lata namā, Dievs apstulboja acis... Tur atkal bij Dieva roka manā dzīvē. tas
bij 15. okt., 1916. gadā, zem numura 25027.
Bet arī tās piecas dienas bij liktenīgas priekš manis – no Dieva rokas. To sapratu tikai vēlāk. Novgorodā
bij bargs kara klausības priekšnieks. Pēc dažām dienām iesauca manus gadus un arī es būtu iesaukts, jo
likumu, attiecoties uz mums, sludinātājiem, tulkoja pēc patikas. Piemēram, sludinātāju Pinčeru iesauca
un neatbrīvoja arī, kad vēlāk iesniedza lūgumus. Ja es būtu iesaukts, kas būtu rūpējies par manu

prāvo ģimeni, kurā bija ieperinājusies bīstama slimība. Katrā ziņā ģimene tad būtu palikusi Novgorodā un
droši vien mana mazākā meitene, kas bij galīgi savārgusi nebūtu man vairs. Bet tad Novgorodā iesauca
kara vīrus, tad jau biju prom; biju Valmierā, kaut grūti bij tik ātri aizbraukt no Novgorodas. Vajadzēja
saiņot bez ēšanas un naktīm cauri, jo no viņām piecām dienām, pēc ceļa no Pēterpils, vairs nebij visas.
Šausmīgs bij brauciens neaprakstāmi pārpildītos vagonos ar daudzajiem saiņiem un lielu mantu šķirstu.
Novgorodas stacijā nesēji atsacījās ķerties klāt manam smagajam šķirstam. Bet līdz vilciena aiziešanai bij
vairs tikai brīdis. Bij pārāk kritisks moments. Bet arī šoreis enģeļi nāca palīgā, kaut cilvēku personās.
Kamēr raugos, ko darīt, ienāk divi kara vīri stacijā. „Biedri, lūdzu pieķerat vienā galā,” uzsaucu tiem. Tie
tūliņ klāt, kaut sarkst un pūš vien, ceļot. Es viens pats otrā galā. Saprotams, darīju, kā nevajadzēja. Bet
vajadzības brīžos ir milža spēki, kaut vēlāk mana, ka nav bijis pareizi. Arī šis brīdis man atsaucās vēlākā
dzīvē. Saprotams, nu kustējās arī nesēji.
Pleskavā bij vairāk stundas jāgaida uz
vilcienu stacijā – uz grīdas. Pilns bez gala un
bērni cits pēc cita aizmieg uz saiņiem, kaut
visādi tos mēģina paturēt nomodā. Tad
piedrāžas vilciens. Es vēl tagad nezinu, kā
mēs toreiz tikām šausmīgi pārpildītā vagonā
iekšā; ka neatrāva bērniem rokas. Tikai
kādam mazvērtīgam kurvim izspieda
dibenu un pāris nieku izkrita uz perona un,
saprotams, palika tur. Bet mēs bez
kavēkļiem tikām nesti dzimtenei pretī...

Valmierā.
Valmieras stacijā iebraucot, bij skaista,
saulaina rudens diena. Sevišķs prieks
piepildīja dvēseli, apzinoties, ka esam atkal
dzimtenē. Toreiz skaistie priežu meži, no
Valmieras stacijas līdz pilsētai, pildīja gaisu
ar īstu vīraku un deva īsto dzimtenes
balzamu bērniem. Krūts izpletās plašāki,
mani bērni atspirga, acīm redzot, jo
ēstgriba pilnīgi atgriezās. Tikai dzīvokli
nespējām dabūt, daudzo kareivu dēl, kā
vēlējāmies un to pašu tikai ar Dieva ļaužu
gādību. Ticīgie ļaudis, māte un meita Dzenīši, mūs ielaida savā dzīvoklī.
Tikko bijām novietojušies Valmierā, tūliņ izsludināja kareivu iesaukšanu. Aizgāju uz iesaukšanas komisiju.
Tā pateica, ka mani nevarot atbrīvot. Devois uz kara klausības priekšnieku. Tas bij vecs kungs, kas maz
rūpējās par lietu gaitu. Visu darīja „skrīveri” – kara vīri un viņš – parakstīja. Izskaidroju kareivim, kas mani
pieņēma, savas tiesības, uzrādīju savu Jelgavas sludinātāja apliecību, minēju attiecīgos likuma pantus,
pēc kuriem jāatbrīvo no iesaukšanas „garīgie priekšstāvji,” kāds jau arī es biju, kaut gan daži šos vārdus
attiecināja tikai uz pareizticīgo garīdzniecību.

Mans karavīrs paņēma savu likumu grāmatu, ieskatījās likuma pantā, ko uzrādīju, teica „labi” un tūliņ
rakstīja uz manu kara klausības apliecību atbrīvošanas tekstu, ienesa manu papīru otrā galā mājai, gan
privātā dzīvoklī, parakstīšanai un atnesa to atpakaļ parakstītu. Biju brīvs... Un es nojautu Dieva roku savā
dzīvē.
Mājās pārgājis sasaucu ģimenes locekļus un mēs locījām ceļus pateicības lūgšanā. Un tad uzliesmoja
prātā doma: „Vaj tam Kungam nav kāds uzdevums priekš manis, ja Viņš mani atstāj savā vaļā. Kā lai
pateicos Viņam par to?” Atbilde uz šo jautājumu pamazām nobrieda tajās domās, ka vajadzētu izdot
kādu garīgu mēnešrakstu bēgļiem, kara vīriem un vispārīgi tautai viņas krusta ceļos. Novgorodas dzīves
brīvlaikā biju sarakstījis divus oriģinālstāstus „Atkritēja” un „Jaunas reformācijas priekšvakarā.” Tā tad
viela jau bija.
Iesniedzu lūgumu gubernatoram. Vēl tagad
brīnos par šo pārdrošību un vispārīgi par
toreizējām domām, ka dabūšu atļauju, izdot
tuvajā frontes apgabalā avīzi – es „sektantu”
mācītājs, kamēr citi kā tādi bij izsūtīti uz
Sibīriju. Ilgi vilkās laiks. Skaraidīju uz policiju
pastāvīgi, bet ziņu nekādu, kaut gubernators
bij tuvu – Cēsīs. Jau zuda cerība, bet lūgšanas
kāpa pastāvīgi uz augšu. Tad sapņoju sapni.
man vajadzēja iet pie gubernatora. Tā bija
ķēnišķa pils, kur viņš dzīvoja. Zeltā tērpts
sulainis mani saņēma. Es zināju, ka eju pēc
laikraksta atļaujas. Gaidīju. Un tad sulainis
man iznesa divus ķēnišķus kuverus. Vienā
esot atļauja, otrā priekš manis – zāļu
receptes. Atdarīju atļaujas kuveru un izlasījis
brīnījos ļoti, ka gubernators mani ar šo rakstu
ieceļ par savu guberņas – dārznieku. Domāju,
būs jāparunājās ar Jelgavas manu draudzes
locekli Alksni, kas ir dārznieks, lai kaut ko
zinātu par dārzkopību. Un ainas sapnī zuda
un vairs nebij gubernatora sulainis, vaj
gubernators pats, bet būtu tā kā ķēniņš, kas
ar mani runātu un pierunātu, lai uzņemtos
vien dārznieka pienākumus guberņā.
Pamodos un tūliņ sapratu, ko Dievs man ar to grib sacīt. Zāles – biju pārmocījies, ceļot smago šķirstu
Novgorodas stacijā un jau agrāki – Dieva roka darīs mani veselu. Dārznieka vieta guberņā – dabūšu
atļauju avīzei, lai darītu caur avīzi pie daudzajiem frontes kareiviem un ļaudīm guberņā garīga dārznieka
darbu.
Aizgāju tajā pašā dienā atkal uz policiju. Domāju, būs tur jau atļauja. Tak vēl tāpat nekādu ziņu. Bet tad
man ieteica tur policija pate, pašam braukt pie gubernatora. Izdeva man atļauju braukšanai uz Cēsīm un
aizbraucu. Guberņas kanclejā sastapu vecu paziņukā vienu no galveniem darboņiem kanclejā. Bijām
priecīgi pārsteigti par nedomāto satikšanos kara juku laikos. Tūliņ paziņa uzmeklēja manu lūgumu. Tas
vēl nemaz nebij celts gubernatoram priekšā. Lūdzu, lai dara to šodien.

Atbildēja, ka gubernators esot izbraucis, bet – esot kāds bēglis vice-gubernators, Koblickis no Ķelcu
guberņas, kurš izpildot gubernatora pienākumus daudzos gadījumos. Šim Ķelcietim, gan polim katolim,
kā viņa vārds liek domāt, vaj arī pareizticībā pārgājušam karjeristam, kuram gan ne drusciņ arī nebij
intereses aizstāvēt pareizticību un kuram droši vien nebij jēgas, kāda starpība starp baptistu, vaj luterāni,
vaj vispāri dziļāka izpratne par apstākļiem Vidzemē, lika priekšā manu lūgumu un šis palīggubernators,
itkā mans Valmieras apriņķa kara klausības priekšnieks, vienkārši – parakstīja, ko tam cēla priekšā
ierēdņi. Tā 18. janv, 1917. gadā, man bij rokā atļauja mēnešrakstam „Atjaunotā Latvija.” Un tad tik īsti
sāku noprast briesmas, kādās biju devies rādoties lauvai – gubernatoram, kas jau trīs manus biedrus bij
saplosījis. Vidzemes gubernators tak bij tas, kas bij licis izsūtīt manus biedrus uz Sibīriju. Bet Dievs bij
aizturējis šim lauvam nevien rīkli, bet pat ļāva man no šīs lauvas mītnes iznest maizi un pat gaļu sev un
bērniem, jo „Atjaunotā Latvija” sedza
nevien viņas izdošanas izdevumus, bet
pilnīgi algoja arī strādnieku. Tad atkal es
sajutu Dieva roku savā dzīvē un – bijos.
Uzrakstu šeit „Atjaunotās Latvijas” pirmā
ievadraksta sākumu: „Stāvot uz
krustceļiem un raugoties ar satriektu
sirdi uz sabrukušo pagātni un lūkojoties
ar ilgām un cerību uz ceļamo namu
nākotnē, tautai ir vajadzīga tāda
ieprieca, uz kuru var paļauties, tai ir
vajadzīgi droši ceļa rādītāji un derīga
padoma devēji.
Ar gaišu prātu un drošu roku pašliek sāk
darbu vairāki tautas darboņi, lai
atjaunotu mūsu Latviju laicīgā ziņā. Kas
tiek darīts, lai atjaunotu mūsu dzimteni
garīgā ziņā? Vaj nav neviena iepriecas
vārda priekš tautas , kas nes smago
nastu tagadnē un raugas ar skumju sirdi
uz pagātni? vaj lai klusēdama tauta sāktu
staigāt pa visiem tiem pašiem ceļiem, pa
kuriem tā gājusi līdz šim un cietusi vienu
zaudējumu pēc otra?
„Atjaunotā Latvija” nu būs mūsu tautai
viens no nepieciešamiem ceļa rādītājiem
un padoma devējiem garīgā ziņā. Un viņa
lies dievīgo balzamu vātīs, ko situsi pagātne un sit vēl tagad tagadne.”
Atsaukšanās tautā bija ļoti moža. Tā „Atjaunotā Latvija” gāja pa kalniem un lejām nevien dzimtenē, bet
pa visu plašo Krieviju. Ieskatoties vēl tagad abonentu grāmatā, redzu tur abonentus no malu malām.
Pēterpilij uz vienu adresi sūtīti pat 41 eks., uz otru – 25 eks.; uz Maskavu uz vienu adresi 70 eks. Liels
vairums izsūtīts uz armiju kareivjiem. Latvijā gandrīz nav bijis neviena apgabala, kur nebūtu bijuši
abonentu, dažā pat divdesmit un pat vairāk uz vienu adresi. Avīze izsūtīta pavisam uz 630 adresēm.
Saprotams, arī bēgļi viņu abonēja un tā tapu arī viņu „dārznieks”, tikai ne ar – Centrālkomitejas algu...

Līdz ar Krievijas sabrukšanu lielinieku laikos bija spiesta savu gaitu pārtraukt arī „Atjaunotā Latvija,” jo
pasts vairs nedarbojās pienācīgi – daudzi abonenti vairs nesaņēma avīzi.
Valmierā sapulces noturēju Šverna namā, kur pulcējās Valmieras ticīgo pulciņš līdz ar saviem draugiem.
Man Valmierā esot, 1917. gada sākumā, notiek agrāk neiedomājamais – tiek gāzts Krievijas cars no
valdības troņa. Viņš atteicās, spiests, un nodibinājās pagaidu valdība līdz ar notikuma tālākās gaitas
pazīmēm.
Arī Valmierā notiek pārmaiņas, gan pašvaldībā, gan kareivu pulkos. Sākās mītiņu laikmets līdz ar visām
viņu sekām.

Jardane, lauzdamās caur klintīm.
Arī pret Dievu un kristīgu ticību tiek noturēts liels mītiņš Valmierā. Un nav neviena no lielās baznīcas,
kurš stātos pretī un aizstāvētu kristīgumu viņā. Bet man dega sirds. Stājos sakarā ar Valmieras luterāņu
mācītājiem Beldavu un Pavasari un kopīgiem spēkiem tiek noorganizēts kristīgo kongress zem mazā,
pazemīgā vārdiņa „Kristīgo sapulce Valmierā, 30.11. jul. un 1. aug. 1917.g., priekš visiem, kam mīļa un
dārga kristīga draudze.”
Kongress izdevās lieliski. Bij līdz 1000 dalībnieku kopā Valmieras lielajā zālē. Runāja mācītāji, bet arī
kristīgie no draudzes, gan mācīti, gan nemācīti, par dažādiem kristīgas draudzes jautājumiem, visi
nolikdami liecību par Kristu un iestādamies priekš Tā. – Nenoliedzami šai sapulcei bij milzīga nozīme tajā
laikā, Latvijas toreizējā sirdī, Valmierā, priekš kristīguma kopšanas vispārīgi, raugoties briesmām un
uzbrukumiem acīs.

Briesmām attālinoties, par žēlumu nomira šī skaistā ideja jau dīglī un atkal katrs iet savas gaitas tālāk...
Valmierā izdevu arī „Atjaunotās Latvijas Kalendari” pirmo gadu, un savu oriģinālstāstu „Atkritēja,” lai
stāsta veidā noskaidrotu kristīgā garā mūsu jaunības lielos dvēseles jautājumus – vismaz kādu daļu.

Limbažos.
Man Valmierā esot, bij divi vīri no Limbažiem, kas mani pastāvīgi skubināja, pāriet uz dzīvi Limbažos. Tie
bij Pēters Porejs, Limbažu baptistu draudzes vecajs un Kārlis Paucītis, tā sauktā zilā krusta Limbažu
vadonis, ticīgs vīrs no luterāņu aprindām. Beidzot padevos un 1917.g. otrā pusē pārcēlos uz Limbažiem.
Savu bēgļu gaitu pēdējos astoņus mēnešus
pavadīju Limbažos un šo laiku pieskaitu pie savas
dzīves visskaistākiem brīžiem, kaut tur Dieva darbs
bij jāstrādā ārkārtīgi bīstamos apstākļos. Tas šķiru
naids, kas ierauga savu ienaidnieku katrā cilvēkā,
kam vairāk mantas nekā pašam, un ir pat gatavs
viņu iznīcināt; tas šķiru naids, kas savu tuvāku, kas
stāv dažus kāpienus dzīvē zemāku nekā pats, vairs
neuzskata kā vienas lielas cilvēces ģimenes līdzīgu
locekli, kura bēdās un grūtībās jānāk palīgā, cik
maz spēj, tas naids jau bij pacēlis savu galvu. Ar
katru dienu viņš tapa kustīgāks, līdz pārgāja
atklātā uzbrukumā pret katru, kas viņam
nedziedāja slavas dziesmas. saprotams, ka es kā
Kristus evanģelijuma sludinātājs nevarēju būt šī
naida biedrs un tādēļ arī tiku savā ziņā uzlūkots kā
ienaidnieks. Šī naida vara toreiz maz pa mazam
pārgāja nemantīgo un vienkārša darba strādnieku
rokās un tika vadīta pa lielākai daļai no dažiem
inteliģentiem. Limbažos šī vara darbojas zem
„Limbažu Strādnieku Deputātu Padomes Izpildu
Komitejas” vārda.
Šī vara sāka noteikt par savu pretinieku mantu un
kustības brīvību. Man glabājas kāda apliecība, no
23. janvāra 1918.g., vec. st., izdota no minētās izpildu komitejas, kura noteic, ka man „tiek atļauts iepirkt
divus birkavus siena, divus rudzu, septiņus pudus miežu un 50 pudus kartupeļu.” Tas bij priekš 7
cilvēkiem par laiku līdz jaunai ražai.
Šī pate vara sāka iemaisīties arī garīgā dzīvē un gribēja atņemt mums mūsu garīgo sapulču telpas.
Aicināja mani uz izpildu komiteju un teica, lai turot sapulces vietējā luterāņu vaj pareizticīgo baznīcās.
Viņi atļaujot to, jo par reliģiju viņi neinteresējoties, gan par zinātni – to teica man kāds vienkāršs vīrs,
liels, pagastskolu pabeidzis – un viņiem mēs visi esot vienādi. Un telpu tur mums pietikšot visiem.
Arī kareivu komitejas mācās mums virsū, lai atrbrīvojot telpas viņu vajadzībām. Griezos pie pilsētas
komendanta ar šādu lūgumu: „Sākot ar krievu revolūciju ir ne vienreiz vien

pasludināta apziņas brīvība un pēdējā laikā Tautas Komisāru Padome ir izdevusi dekrētu par pilnīgu
apziņas brīvību. Tādēļ lūdzu Jūs, Komendanta kgs, dot man oficiālu dokumentu, ka mūsu lūgšanas telpas
no Jums atļautas priekš lūgšanu sapulcēm un tā pasargāt mani no mēģinājumiem, telpas ieņemt tiklab
no kareivjiem, kā arī no citām personām priekš citiem mērķiem.” Šo lūgumu iesniedzu 13. janv. 1918.
pēc v.st.
Komendatūrā kā galvenais darbonis strādāja kāds krievu baptists, dedzīgs un drošs ticīgais. tas darīja
visu, lai lūgumu atbalstītu. Komendants uzrakstīja uz manu lūgumurezolūciju: „Telpas atbrīvotas un uz
priekšu bez ārkārtīgas nepieciešamības netiks aizņemtas.”
Tomēr arī šī komendanta rezolūcija bij tikai plāksterītis vainai. Toreiz valdīja kareivi, nevis komendants.
par viņu nebēdāja arī Izpildu Komiteja, kurai arī „kareivis” un „strādnieks” bij galvenais pavēlnieks.
Oficiālā vara bij gandrīz pilnīgi nespēcīga.
ja mūsu lūgšanas telpas netika aizņemtas, tad
galvenais iemesls bij tas, ka visa pilsēta nāca
mūsu sapulcēs. Luterāņu un pareizticīgo
garīdznieki bij aizbēguši un nenoteiktību un
briesmu apdraudētie ļaudis atrada dzīvu ūdens
avotu pie mums. Sapulces bij pārpildītas un tā
Kunga spēks bij manāms viņās tā, kā vēl nekad
manā dzīvē. Slēgt mūsu sapulces nozīmēja to
pašu, ko iesākt karu ar visas pilsētas
iedzīvotājiem. Uz to „vara” vēl nejutās spējīga,
bet gatavojās ar katru dienu un milzu soļiem
tuvojās mērķim...
Sapulces vadīt nebij viegli. Likums viņas vairs
neaizsargāja. Tikai morāliskais spēks vēl
savaldīja tumšos spēkus – trokšņotājus un
evanģelijuma pretiniekus. Katrreiz, pirms sapulci
sākām, mazi un nespēcīgi zemu locījāmies Dieva
priekšā manā dzīvoklī, blakus lūgšanas telpām
un tad lieli un droši gājām pie ļaudīm, vadījām
sapulces, kaut bieži vien sirds trīcēja. Šos
pārdzīvojumus un iespaidus esmu attēlojis savā
stāstiņā „Tie, no katakombem.”
mani galvenie palīgi bij Porejs, Paucītis un Bušs.
Viņus paturēšu neaizmirstamā atmiņā. Porejs
mani apgādāja ar visu vajadzīgo laicīgā dzīvē galvenām kārtām un Paucītis ar Bušu atbalstīja morāliski.
Saprotams, bij arī daudzi citi, kas pielika rokas, lai darītu lielo darbu. Piemēram Poreja dēls deva man
govi slaukšanai un apgādāja to ar barību.
Nodibinājās brīnišķas saites šo sapulču apmeklētāju starpā. Mēs sākām justies kā viena saime, kaut
bijām no dažādām ticības šķirām. Sākām sestdienās noturēt sevišķas „ticīgo sapulces, neskatoties uz
atzīšanu” un izdevām tiem numurētas ieejas kartis. Es nezinu, kas no šīm sapulcēm būtu iznācis, ja viņas
nebūtu pārtraucis vācu iebrukums, kas dzīvi atkal ievadīja vecās, parastās sliedēs, bet to es zinu, ka tad
mēs bijām pirmās kristīgās draudzes laikiem

daudz tuvāki nekā tagad, kad ejam katrs savu gaitu. Un to arī es zinu, ka ticīgo vajāšanās tā būs atkal...
Limbažos turpināju „Atjaunotās Latvijas” izdošanu. Izdevu arī kalendari otrā gada gājumā zem tā paša
nosaukuma un vēl trešo gadu tas iznāca zem vācu varas Jelgavā. Kalendarī tika iespiesti mani
oriģināldarbi: „Bez pagātnes,” „Pasaules pēdīgais periods” un „Jaunā dziesma.”
Krievu armijas sabrukumam dabīgi sekoja vācu panākumi. Rīgas vairs mums nebij un vācu fronte jau bij
tālu Vidzemē. Bet tur pie pašas frontes kā bēgle dzīvoja mana māte pie manas māsas Emmas. Māti un
tēvu mēs, bērni, kaut jau paši būdami tēvi un mātes un pat daudz gados, nevien mīlējām, bet arī augsti
cienījām. Līdz pat savas māmuliņas pēdīgajai stundiņai es viņu arvien godāju par „Jūs,” kā tas agrāk bij
parasts, un bučoju tai roku vienmēr, kad to apciemoju. Limbažos esot, mani pārņēma bērna mīlestības
neatturamas ilgas redzēt, kā klājas viņai tur nemierīgajā frontes apgabalā. Itkā Dāvids gribēja ūdeni no
Betlemes akas, tā sirds man tvīka pēc māmuliņas.

Avis un gani Palestīnā. Eļļas koki.
Bet kā tikt uz fronti? Bez atļaujas nevar un atļauju dabūt man nebij nekāda īsta iemesla. Tad vēl attālums
no 50 kilometriem, kurus jānoiet kājām. Bet kad sirds ko grib, tad prāts pa lielākai daļai velti pūlas nedot.
Tā bij arī man. Kādā rītā agri devos kājām ceļā uz frontes pusi.

Drīz vien uzdūros uz sargiem, kas nelaida tālāk. Bet kā tādu aizturēt, kura sirds pilna no bērna jūtām pret
savu māti? Izstāstīju sargiem, kam tak pašiem arī bij mātes, savu nodomu un lūdzu mani laist uz korpusa
štābu. Uz šātābu – ja, uz to viņi gatavi laist. No tā tak viņi paši saņemot pavēles. Notiku štābā. Bet tur tie
nedrīkstēja atļauju dot tālāk par korpusa robežām, bet mana māte bij – aiz tām. Bija jauns kapitans, ar
kuru sarunājos par savu lietu. Redzēju, ka viņam pašam iesilst sirds, jo viņam pašam tak arī bij māte. Un
tad viņš domāja ilgi jo ilgi un tad sāka rakstīt. Asprātīgs ir šis raksts. Viņš bija rakstījis: „Atļauts brauciens
uz Cēsīm, lai dabūtu atļauju tiesībai braukt uz Kigariem, Paltmales pagastā, no kurienes jāizved – slima
māte.” paraksts, zīmogs, numurs, datums no 6. Sibīrijas armijas korpusa. „18.sept. (v.st.) 1917.g. Nr.
4520, Nabes muižā.” Labāku un gudrāku „atļauju” es vairs nevarēju vēlēties. Saprotams, man nenāca ne
prātā braukt uz Cēsīm, kur galvenais štābs, iet sāņus prom, otru ceļu, lai galu galā varbūt neko
nepanāktu. man bija rokā papīris, kas man,
veikli rīkojoties, deva tiesību par Ķigariem,
kur mana māte bija, braukt uz Cēsīm pēc
tiesībām...
Gabals bij garš, ko kājām iet, bet vieglas bij
tās, pie māmuliņas ejot, kuru ilgi nebiju
redzējis... Satiku māmuliņu līdz ar citiem
savējiem mežā ar lopiem apmetušos. Prieki
bij lieli un kā atmaksa – māmuliņas svētība.
Pavadiju nakti pie viņiem. Visu nakti rūca
pavisam tuvu lielgabali. Pa tuvējo lielceļu
pastāvīgi drūzmējās kara pulki, saceldami
savu ratu rīboņas troksni. Bet sirds bij tik
laimīga – mātes tuvumā. Un mātes sirds,
droši vien, nebij mazāk laimīga...
Gaiss Limbažu dzīvē, īsi pirms vācu kara spēka
ienākšanas, bij tapis nepanesami drūms,
spiedīgs, itkā pirms vētras negaisa, priekš tās
iedzīvotāju daļas, kuru rokās nebij varas.
Cirkulēja baumas par nāves sarakstiem, kuros
uzņemti „buržuji.” Un nebij ne vismazāko
šaubu, ka vajadzēja tikai mazas dzirkstelītes,
lai aizdedzinātu šķiru naida pulvera pagrabu.
Nav jābrīnas, ka tādēļ daļa iedzīvotāju gaidīja
agrāko ienaidnieku – vācu kara spēku – kā
savus atbrīvotājus no draudošas nāves. Un ir
jābrīnas, kur bija palicis prāts tiem mūsu tautas ļaudīm, kas mazs pulciņš būdams, uz krievu armijas
sabrukuma drupām gribēja nodibināt dzīves kārtību, par kuru lielais tuvais vācu karaspēks un viņa
kārtība varēja, iebrukusi, tikai spriest nāves spriedumu. Tādēļ ar rūpēm un sirds sašutumu katrs prātīgs
cilvēks gaidīja nākošos notikumus...
Manu sirdi plosīja sašutums par mūsu tautas neprātu, kuru paredzēju jau iepriekš. Mums bij bijusi
brīnišķa sapulce, ar varenu spēku un iepriecu, gan Lūdzamā dienā, pēdējā. Vāciešiem ienākot, gulēju
gultā un necēlos augšā,

Dvēsele bij noskumusi... Tad ieskrēja pie manis Paucīts un teica, ka jāskrienot visā steigā pie vācu
komendanta, lai glābtu tos, kurus vēl taisoties nošaut. Gribot citiem par biedināšanu nošaut arī dažus no
inteliģences. Pie tam viņš minēja vīra vārdu, kurš vēlāk, kā teic, Paucīša paša dzīvē tapis liktenīgs- kas kā
varas vīrs nepacēlis ne pirkstu augšā, lai glābtu Paucītu no nāves, kurai tas krita par upuri vēlāk, kad
varas svari bij atkal svērušies uz otru pusi. Es uzlecu no gultas un devāmies prom pie komendanta.
Runājām, stāstījām, ko sapratām, lai nekristu vēl kāds par upuri. Komendants daudz nerunāja, bet vairāk
cilvēku arī nenošāva...
Paucīts krita par upuri lielinieku varai vēlāk. Krita tas, kas gan nevienam ļaunu nedarīja un negribēja
darīt. Kā redzamākais kristīguma aizstāvis viņš krita par upuri naidam, ko bij dzemdējis vārda kristīgums,
kuru Paucīts tāpat neieredzēja, kā to neieredzēja šķiru naids.
Esmu dzejojis K. Paucīša piemiņai šo dzejoli, kas lai ir še kā kapa zieds viņam no manis:

Kas pabeidzis darbu...

Nē – negribētos ticēt, ka tiešām Tu kritis
No ļaunuma rokas, kā upuris svēts
Visvarenā dēļ, uz kuru no zemes
Dēļ atmaksas nu Tavu asiņu balss brēc.
Bet ir tā. Šai dzīvē mēs šķirti – mēs šķirti,
Mans biedri, mans brāli, mans Jonatan!
Visvarenam paticis Tevim kā pirmam
Dot dusu, bet darbu – to atstājis man.
To darbu – mūs darbu: saukt kristīgos iekšā:
Jūs brāļi, jūs viena cilts – akmeņi kliegs,
Ja nebeigsiet karu, kas vienam pret otru
Un nesāksat karu pret to, kas jūs ienaidnieks.
Tiks kristīgie nīsti, tiks nodoti nāvei
Tā kā nekad, pirms diena tā nāks,
Kad kristīgo karogs būs pāri pār visiem
Un Kristus pār visu šeit valdīt sāks.
Tu zināji briesmas tās, gatavs Tu biji
Kā pirmais par savu Meistari mirt;
Un mirdams kā varons Tu rādīji ceļu,
Pa kuru mums vajadzēs laivu reiz irt.
Nu tagad es zinu: kas pabeidzis darbu,
Pie miera, pie dusas tas aicināts tiek
Ar Dievu, mans dārgais, tā Meistara roka
Nu uzvaras vaiņagu galvā Tev liek!

Līdz ar vāciešu ienākšanu Limbažos, ceļš uz Jelgavu man bij vaļā. Dabūju atļauju un braucu pirms viens
turp izlūkošanas nolūkā.
Vismaz ceturtā daļa Jelgavas namu bij nopostītu. Arī man bij namiņš Jelgavā un uz pilsētas robežām kāds
īpašums, uz kura uzcelts šķūnis un savests materiāls dzīvojamās ēkas celšanai. Krievu armija šo materiālu
jau reiz izvazāja, celdama pārejas pār tuvējo upi. Vēlāk materiālu es atkal novietoju atpakaļ. Vaj būs no
maniem īpašumiem vēl atlicis kautkas?

P. Lauberta māja, kur domā pavadīt vecumdienas.

Devos pirms uz namiņu pilsētā. Tas – pilnīgi vesels. Steidzos uz otru īpašumu ārpus pilsētas. Redzu, ejot,
ka sētas pa lielākai daļai visur pilsētā nopostītas. Arī manam īpašumam bija tiko pabeigta jauna sēta, kad
aizbēgām. Pa gabalu mēģinu saskatīt savu šķūni. Negribas ticēt, bet tas ir. Eju tuvāk. Ir arī sēta, pilnīgi
neaizskarta. Un ir arī viss materiāls ceļamai ēkai un pat – malka, kas sakrauta pie tā! Un tad man nāca
atmiņā kāds sapnis, ko redzēju, vēl būdams Novgorodā. Kāda bēgle bij mums žēlojusies par savu naudu,
kas palikusi bankā, ka tā nu būšot pagalam. Un tad mēs to vakaru pārrunājām arī par to, kas mums bij
palicis Jelgavā. Galu galā nospriedām, ka mums nav iemesla gribēt, lai tur vēl būtu kautkas. Tukši mēs
bijām atnākuši uz Jelgavu. Bērnu dēļ, kuriem arī Jelgavā negribēja dot nomā dzīvokļus, bijām uzcēluši
paši savām ģimenes vajadzībām namiņu. Labs tas bija, bet ja Dievs viņu ņem atpakaļ, vaj varam būt ļauni
par to? Tā aizmigām. Un tad es redzēju sapnī savu ārpilsētas īpašumu, pārklātu ar spožu saules gaismu
un kautkur bij arī mūsu atstātā malka, ielā sakrauta. Pamodies teicu sievai, ka viss būs kārtībā, vismaz uz
laukiem. Un tā nu bij arī. Dievs piedevām bij sargājis arī pilsētas īpašumu, kuru pirms kara tik ļoti bijām
gribējuši pārdot,

lai spētu atmaksāt aizņemto naudu un uzcelt namiņu otrā vietā, kur mums daudz ērtāki, bet nekādi
nebijām varējuši. Tagad sapratu visu un redzēju – Dieva roku.
Pilsētas īpašumu bij sargājuši pa manu prombūšanas laiku ticīga Gercu ģimene, tur dzīvodama iekšā, kā
arī manas draudzes kasieris, Kāposts, rūpējies par to, un ārpilsētas īpašumu bij pārņēmis savā ziņā mans
kaimiņš Oša, mans draudzes loceklis. Saprotams, tas izklausās tik dabīgi, bet es zinu, ka tā ir Dieva roka,
kas lietoja manus draugus manu interešu aizstāvēšanai.
Draudze gandrīz visa bij izbēgusi. Palikuši bij pa lielākai daļai nabagi. Tomēr ugunskurs draudzes
teltsvietā nebij apdzisis. Par to arī rūpējies ar lielu uzupurēšanos un mīlestību draudzes kasieris Kāposts,
vadīdams sapulces. Arī kāds vācu ticīgs kareivis Staperfene bij lieliski palīdzējis draudzes darbā. Tomēr
izredzes mājās nebij spožas, jo nebij jau draudzes, tā bij izbēgusi.
Tomēr Limbažos ar ģimeni tūliņ
nolēmām, braukt mājās, kaut gan
mūsu Limbažu draugi būitu labprāt
redzējuši, kaut mēs būtu palikuši tur
pavisam. Bet tad gan arī mana miesa
jau gulētu zem velēnām, tāpat kā
notika ar manu draugu Paucīti...
Nebij izredzes dabūt vilcienu un tādēļ
nopirkām zirgu un ratus un aprīļa
sākumā, 1918. gadā, cēlāmies no
Limbažiem, lai izbeigtu bēgļu gaitas.
Mūs pavadīja mūsu draugi ar lielu
sirsnību.

P. Lauberts ar ģimeni savas mājas priekšā, Jelgavā.

Astoņi rati izbraucām. Daži tikai pavadīja. Daži brauca līdz pat Rīgai, vesdami mūsu mantas. No Rīgas liela
bēgļu karavane, kareivu pavadībā, devāmies uz Jelgavu. Ceļā pavadījām vienu nakti uz klaja lauka, netāl
no Rīgas, un otrā dienā, saulītei smaidot un dabai līksmojoties, pārbraucām mājās, Jelgavā, gan vispirms
– uz karantīnu.
-------------------

III. Kalngalā.
Vaj var Dievs sagaidīt no vīra, kam ļāvis sasniegt labākos spēka gadus, pāri četrdesmitam, un kuru Dievs
sūtījis savā skolā ilgus gadus un parādījis tam savu godību, vaj var Dievs sagaidīt, ka tas vīrs izpildīs tos
uzdevumus, kuru dēļ viņš no Dieva sagatavots? vaj
drīkst tāds vīrs izvairīties kā Jonass, vaj drīkst viņš
aizbildināties kā Mozus, kad Dievs viņu sūta? Tie ir
bijuši jautājumi, kurus nu arī man vajadzēja
atbildēt manā dzīvē. Kalna gals bij aizsniegts; Dieva
eksamens bij jāistura. Lai ļaudis spriež, kā grib, tas
maz nozīmē; galvenais ir, vaj sirdsapziņa var
pastāvēt Dieva priekšā? Varbūt arī priekš manas
dzīves saprašanas nākošās rindiņas palīdzēs
atbildēt viņus lielos jautājumus. Un kurš gan drīkst
lielīties ar sevi tā Kunga priekšā?

Zem trim varām.
Pirmā bij vācu okupācijas vara. Zem tās sākām
dzīvi, pārbraukuši atkal Jelgavā. Draudze izbēgusi.
Palikuši nabagi. Tie pat jāēdina. Mums ir no
Limbažiem līdz govs. Vienu litri piena dienā no tās,
kaut dod tā tikai 4 litrus, dodam prom tiem, kam
nav nekā. Sāku darbu draudzē. Esmu pats
sludinātājs, kora vadons svētdienasskolotājs.
Zināms, bez algas. Maizi jāgādā pašam, ar lāpstu
rokā taisot kartupeļiem un saknēm vietu
nemēslotā, par pļavu noaugušā pašu sakņu dārzā.
Bet vācu vara ņem no dārza savu daļu. Bet – izturējām, kaut šausmīgi grūti bija.
Un tad otrreiz mūsu dzīvē lielinieku laiki klāt. Grūtāki laiki, nekā pirmie. Pirmā pavēle no tiem bija, atdot
sagādu. Kamēr dažs noslēpa, vaj novietoja pie nabagiem ēdamvielas, tikmēr mana sieva un es izdalījām
savu sagādu, ko likums neļāva paturēt, nabagiem uz neatdošanu. Kā lai nabags ciestu trūkumu, otra
mantu glabādams! Saprotams, trūkums drīz vien sāka ierasties arī pie mums, bet par to vēl ļaunāks bija
lielinieku kara gājiens pret katru, ko tie neuzskatīja par savēju. Un kristīguma aizstāvis, kāds es biju, jau
arī netika uzskatīts no tiem par kautkādu draugu, kaut viņi mums, tāpat kā citi cilvēki, nebij ienaidnieki.
Šķiru naida uzliesmojumā tika notiesāti cilvēki, ko lielinieki uzskatīja par saviem pretiniekiem, nošauti,
cietumos mesti. Tādi nevienu nakti nevarēja justies droši, ka tos

J. S. Grundmanis, Klīvlendas dr.
slud., Amerikā.

J. Kvietiņš, Ņujorkas dr.
slud., Amerikā.

F. Blumbergs, Čikāgas dr.
slud., Amerikā.

neaizvedīs līdzīgam liktenim. Pēdējās trīs naktis, pirms lielinieku aiziešanas, arī es guļu neizģērbies, lai
būtu gatavs, kad man nāks pakaļ, jo cirkulēja baumas, ka arī es esot iezīmēts sarakstā. Tomēr katru
sestdienu bija jāiet, pieteikt valdībai sapulci, ko rītā turēs, nezinot, vaj tikai pieteicēju pašu kādreiz
neiedomājas valdība paturēt atpakaļ uz visiem laikiem... Bet gāju. Un katrreiz, trīcēdami par iznākumu,
neziņā gaidīja mani piederīgie mani mājā un drupināja bailēs savas sirdis.
Tad uztraukumā atstāj Jelgavu lielinieki un apmetas netāl no pilsētas, kurā ienāk brīvprātīgie vācu pulki,
ar kuriem bija sakarā arī jaunās Latvijas karaspēks. Bet pēc dienas lielinieki atklāj uguni uz Jelgavu. Blakus
namā lielgabalu lode izskrien cauri namam. Visi meklē patveru pagrabos un palaiž divas nedēļas baigu,
drūmu dienu, jo ja ienāktu atpakaļ lielinieki pilsētā, tad upuru skaits, kas jau bij liels – 40 personas šo
upuru ir paglabātas Jelgavas stacijas parka apstādījumos vien, tāpēc, ka nespēja izzināt viņu piederību –
taptu vēl lielāks.
Pēc lielinieku briesmām nāk trūkums, jo pārtikas krājumus lielinieki ir aizveduši sev līdz. Kartupeļi un
pienā un ūdenī vārīta mazputriņa ir galvenais ēdiens. Nav maizes, nav sviesta nav tauku. Trūcīgais ēdiens
spēku dod tik maz. Maz prieka palicis dzīvei. Lai iegūtu maizi vismaz bērniem, mana sieva sēžas ratos un
kopā ar manu māsu Emmu, nebēdādamas par vācu žandarmu kratīšanām un ēdamvielu nostņemšanu,
brauc 200 verstis uz Pilteni pie manas otras māsas, lai iegūtu vismaz gabalu maizes. mana māsa un
māsasvīrs, Legzdiņi, dara cik maz tik paspēj un tā garā un bīstamā brauciena alga ir – viens pūrs rudzu.
Vēlāk tie uztura mūsu bērnus pie sevis. Otreiz tā brauc uz Jūrmalu, pie savējiem, 100 verstis ar zirgu, pēc
renģēm, lai būtu cik necik aizdara.

Netālu no mūsu mājām, pāri mūsu upītei, ir vācu karaspēka maizes ceptuve. Par pakalpojumiem, ko dara
tur bērni, vaj arī no labas sirds, vācu kareivi atmet bērniem maizes atkritumus, vaj arī tie saslauka no
vezumiem izbirušos miltus. Bieži basām kājām, vēlu aukstā vakarā un plānā apģērbā, arī mūsu vecākais
dēls, kas jau bij aizsniedzis savu 11. gadu, mēģina iegūt savu daļu. Kādreiz, sargādams savus noteikumus,
vācu virsnieks grib noķert mūsu zēnu, dzenas tam pakaļ. Tas skrien, izber saslauku miltus pļavā, mūk ko
māk un izmūk, bet briesmīgi pārbijies.
Un tad iziet 1919. gada rudenī vācu karaspēks, toreiz zem „bermontiešu” nosaukuma. Laupīdami viņi
iziet. Jau tuvu, tuvu kaimiņos viņi ir. Ņem lopus, ņem cūkas, ņem mantu, ņem naudu. Arī mums ir kūtī
govs un ar lielām pūlēm vasaru izvilkts sivēns – aizdars, pēc ārkārtīgi grūtās dzīves, nākošai ziemai. Ja
laupītāji nokļūs līdz mums, paņems arī šo aizdaru. Sivēns tiek uz ātru roku nokauts un paslēpts zem
jauntaisāmās mājas grīdas. – Tomēr visās
šinīs bēdās mums izdevās noturēties Dieva
kalngalos, - nekurnēt pret Dievu un tā
neapgrēkoties.

Pirmie soļi jaunajā Latvijā.
Izbeidzās viņā maz pa mazam arī kara
atnestais trūkums un bads. Pirmo palīdzību
sniedza amerikāņu Sarkanais krusts, gan
uzturā, gan drēbēs, tad latviešu baptistu
draudzes Amerikā, vispirmās Filadelfijas un
Bukskautijas draudzes zem viņu slud. P.
Bušmaņa vadības, tad angļu, amerikāņu
kanadiešu baptisti, kuri pilnīgi apgādāja
trūcīgos ar naudu priekš uztura un drēbēm.
Ka tikām bagāti apgādāti, tur milzu nopelni
Dr. J.A. Freijam.
Atguvām atkal satiksmes brīvību. Uzsāku
plašāku evanģelijuma darbu. 16
priekšnesumus noturēju Rīgā par Jāņa
parādīšanas grāmatu un tos pašus arī
Vaiņodē, Zaļā Ceturtdienā un Lielā
Piektdienā, 1920. gadā, pēc kam tos iespieda
zem nosaukuma „Pasaules pēdīgās dienas.”
1920. gada vasarā, Priekulē, sanāca Latvijas
baptistu draudžu sūtņi uz savu konferenci, kongresu pirmo reizi pēc šausmīgā pasaules kara.
Šis kongress man uzlika pienākumu, izdot draudžu laikrakstu „Saucēja Balsi.” Lēmums gan bija, bet
naudas ne graša. Un naudu dabūt toreiz bij pārāk grūti, nevien nabadzības, bet arī tā sauktās „garīgas
atmodas” dēļ, kā Latvijā nosauca lielākā, vaj mazākā mērā apvaldītu visā pasaulē pazīstamu vasarsvētku
kustību – ar valodām un parādīšanām – kura uz ātru roku jaunajā Latvijā bij pārņēmusi baptistu
draudzes. Naudu pirmam sākumam pa lielākai daļai sagādāja A. Bermaks, Ventspils draudzes toreizējais
sludinātājs. Bez tam pašulaik dārdzība auga ar katru nedēļu,

A. Bermaks, Bostonas dr. slud., Amerikā,
bij. L.B.Dr. Sav. Padomes loceklis.

Peters Bušmanis, Filadelfijas un Bukskauntijas
dr. slud., Amerikā.

bet nevis tikpat ātri spēja augt ļaužu izpratne par abonēšanas maksas paaugstināšanas vajadzību. Uz
pašiem Ziemas svētkiem tika sasteigts arī Savienības kalendars. Pie mazas bezcilindra lampiņas, naktīm
cauri, strādāju kopā ar savu sievu gan kā korektori, gan kā ekspeditori. Bijām jau viss – redaktors,
ekspeditors, kantoris, izsūtāmais zēns. Strādājām ar mīlestību un priecīgi, kaut nebij algas. To savienības
padome tikko sāka meklēt, kā parasti toreiz, ārzemēs.

Ievadraksti.
Kas ir ievadraksti? Ievadrakstos iztirzā un apspriež dienasjautājumus un parādības dzīvē laikrakstos
mazumā, itkā to dara brošūrās un grāmatās lielumā. Laikraksts bez ievadrakstiem un labiem
ievadrakstiem, ir kā cilvēks bez mugurkaula un stipra mugurkaula – ir bāls un nenozīmīgs.
Esmu savā mūžā rakstījis lielu daudzumu ievadrakstus par dažādiem garīgiem jautājumiemun dzīves
garīgām parādībām. Tie ir izmētāti dažādos mūsu garīgos laikrakstos, visvairāk agrākā „Kristīgā Vēstnesī,”
tad arī „Atjaunotā Latvijā” un „saucēja Balsī.” Daži ir iespiesti arī politiskā avīzītē, „Mazā Strādniekā.”
Saprotams, arī savos ievadrakstos neaizliedzu sevi: Saku, ko domāju un esmu klāt arvien viens no
pirmajiem, kaut jautājums jauns, neparasts , kaut parādība vēl dzīves nenosvērta un tāpēc izsacīties
bīstami un dažreiz ļoti bīstami priekš paša. „Gudrie” tādos gadījumos parasti ieņem mutē ūdeni – cieš
klusu, vaj runā – ar segu uz sejas, pastāvīgi domādami par savu personīgo veikalu, lai tikai tas neciestu
zaudējumus, vaj lai neuzmītu kādam uz vardačiem un tā neiekļūtu nepatikšanās.
Valdzinoši ir atzīmēt sevišķi pāris manu ievadrakstu, sakarā ar vasarsvētku kustību Latvijas baptistu
draudzēs, lai izklīdinātu aizdomas, ko daži cenšas izplatīt tagad, kad patiesie notikumi aizmirsti, itkā
„neatmodušies baptisti” būtu runājuši un rakstījuši bez iemesla pret vasarsvētku kustību, vaj pat
izturējušies pret to asi.

Zīmīgs ir pats pirmais mans ievadraksts „Saucēja Balsī.” No tā šeit kādu daļu:
„Pēc vētrainas, tumšas, drūmas nakts, Mūsu Latvijai ausis jauns, saulains rīts. Tā tapusi par valsti ar
demokrātisku iekārtu – ar apziņas un vārda brīvību. Tūkstoši viņas dēlu un meitu ceļas jaunajā rītā un ar
sajūsmu sirdī dodas pie darba, lai atjaunotu dzīvi, smagā kara postīto, un lai radītu jaunas vērtības mūsu
valsts auglīgajā atmosfērā. savas spēcīgās, muskuļainās, sastrādātās rokas izstiepj jaunajai gaismai pretī
pat tādi, ko drūmā nakts līdz šim bij turējusi savā melnajā varā un atdaras viņu mazrunīgās lūpas, lai
runātu, lai – gavilētu. Arī Latvijas baptistu drūmās varas saliektais stāvs saslejas ozola staltumā. Arī viņš
izstiepj rokas pretī saules gaismai, arī viņš ar gavilēm apsveic tautas brīvības rītu.
Latvijas baptistam šis rīts sevišķi dārgs. Gadus sešdesmit viņš savā draudzē ir baudījis pašnoteikšanās –
apziņas un vārda brīvības – demokrātiskās iekārtas svētību – un bieži pārprasts, vajāts un nicināts no
ārpuses – un strādājis un gaidījis, lai viņa lielie
principi taptu arī viņa dārgās tautas manta.
Tagad šis brīdis ir sagaidīts. Pēdīgās važas ir
kritušas – arī viņš kā brīvs vīrs iziet savu tautas
brāļu starpā, lai kopā ar tiem, plecu pie pleca,
celtu jauno Latviju. Uz Latvijas baptistu
draudžu sūtņu pēdīgās saeimas lēmumu
nostājas blakus citiem laikrakstiem Latvijas
baptistu draudžu izdevums – „Saucēja Balss.”
„Vaj patīkams būs jaunais biedrs?” mums
prasa kolēģi. Atbildi uz šo jautājumu dod
baptistu principi. Kas savās mājās kopis
brīvību un otra cieņu, tam nav vajadzības nākt
pretī ar neuzticību. – Saprotams, nenormālie
apstākļi, kādos bij jākustas līdz šim Latvijas
baptistam, ir atstājuši arī uz viņu savu iespaidu
– nevēlamu iespaidu – mēs lūdzam to
neaizmirst, satiekoties – bet tajā ziņā jau mēs
cietām visi un visiem būs daudz kas jāizlabo.
Attiecoties uz citiem kristīgiem, mūsu rīcības
noteicējs būs Lielās Grāmatas spārnotais
vārds: „Cik no Dieva Gara tiek vadīti, tie Dieva
bērni.” Un: „Pie viņu augļiem jums tos būs
pazīt.” Tā tad dogmatiski uzskati mūs nešķirs
no patiesiem kristīgiem citās ticības šķirās.
Ko nesīs mūsu laikraksts mūsu draudzēm?
Visupirms viņš kops to skaisto brālību un vienību, ko tik skaisti pēc kara pārtrauktās darbības iezvanīja
mūsu pēdējā saeima Priekulē. Ja mēs mākam saprasties ar ticīgiem cilvēkiem citās ticības šķirās, vaj gan
lai mēs nespētu dzīvot brāļu mīlestībā savā starpā? Mums vienmēr acu priekšā skaistā pirmo kristīgo
draudžu kopības aina: Ne uzskati galvenais kristīgam, bet gan mīlestība uz Pestītāju un Sv. Gara augli
dzīvē. Saprotams, ar to nav teikts, ka mēs mīļā miera labad neliktos ne zinis, vaj jumts vēl pašu ēkai, vaj
pamati nesāk irt...

Un viņa programa? Nerunāsim tagad daudz par to. Mūsu programa, jūs zināt, ir – Kristus programa...
Mēs sludināsim visu bībeli – no viņas viena vāka līdz otram, tāpēc ka mēs viņai ticam kā Dieva gribas
izpaudējai un arvien dziļi pazemosimies viņas priekšā.
Un beidzot – principā mēs nekavēsim domu un uzskatu dažādībai izteikties mūsu laikrakstā, tāpēc ka
mūsu draudžu pamati ir stipri diezgan, izturēt vēju un vētras. Mums nav bailes, ka „stiprs lietus,
straumes un vēji” spētu aizskalot mūsu lielos principus kā kāršu būdiņu. Saprotams, dodami brīvību
mūsu rakstniekiem, mēs arī sagaidam no tiem apzinīgumu un cieņu pret paša vārda parakstu, tiešo, vaj
pieņemto, bez kura netiks nodrukāts neviens rakstiens. Pat ziņojumiem no draudzēm vajag iesūtītāja
paraksta. Tā tad rakstnieks par savu darbu atbild pats ar savu vārdu.
Darbu sākot, lai saliekas mums visiem rokas Dieva kalpa lielajā lūgšanā” „Un tā Kunga, mūsu Dieva,
laipnība lai paliek pār mums! Un pašķiri pie
mums mūsu roku darbu – mūsu roku darbu, to
Tu pašķiri.”
Šis ievadraksts iezvanīja nevien iespējamību
Latvijas baptistu draudžu kopīgam vienīgam
laikrakstam, bet arī iespējamību, dzīvot kopā
baptistam ar vasarassvētku kustībnieku, ja
izrādītos, ka tas ļaujas, un kā to ar uzviju
apgalvoja jaunais viesis, vasarassvētku kustība,
ienācis 1920. gadā Latvijas baptistu draudzēs.
Kad tomēr izrādījās, ka jaunais viesis gan runā
saldus vārdus, bet patiesībā grib ieņemt
saimnieka vietu otra mājās, tad rakstu otru
ievadrakstu, ne mazāk saudzīgu, celdams
stipru tiltu priekš saprašanās uz vēstures un
Dieva valsts būtības pamatiem, zem virsraksta:
„Absolūtisms kristīgā draudzē.” Tas der arī
tagad un tādēļ iespiežam viņu šeit visumā:
„Ar vārdu „absolūtisms” mēs šeit gribam
apzīmēt uzskatu, pēc kura paša dogmatiskā
pārliecība tiek uzskatīta kā vienīgā īstā Kristus
mācība un citu kristīgo pārliecības, kas
neskanētu ar paša uzskatiem, tiek apzīmētas
kā maldu mācības, vaj pat kā grēks, kas izslēgtu
no debesvalstības.
Šāds absolūtisms arvien ir pavadījis kristīgo
draudzi un bieži vien viņā valdījis kā visvarens patvaldnieks. Pat pirmā kristīgā draudzē jau pazīst viņu.
Daži jūdu kristīgie no Jeruzālemes draudzes ierodas Antioķijas draudzē, pasludina tur savu dogmatisko
pārliecību, līdz ar piedraudējumu: Ja jūs nedariet tā, kā mēs mācam, „jūs nevarat tapt pestīti.” Ap. d.
15,1. Šie absolūtiski prasīja no Antioķijas kristīgiem dzīvi pēc Mozus bauslības, kuru neievēroja Antioķijas
pagānu draudze, neapgraizīdama savus bērnus, nesvētīdama sabatu u.t.p., bet gan dzīvodama pēc
evanģēlijuma. – Vēlākā kristīgas draudzes gaitā absolūtisms top arvien spēcīgāks, tā kā savā laikā katoļu
draudze pasludina vēsturei tik pazīstamo dogmu:

„Ārpus draudzes (tas ir, ārpus katoļu draudzes) nav pestīšanas. – Arī protestantisms nav bijis brīvs no
absolūtisma. Dieva vīrs Luters deva kristīgai draudzei daudz ko, kas tai nebija ilgi bijis un atmeta daudz
ko, kas tai bij nederīgs, bet absolūtismu tas paņēma kā mantojumu līdz no katoļiem, jāsaka, neaizskartu.
Viņš domāja atradis īsto Kristus mācību. Vēsturīgi pazīstams ir luterisma radītais vārds „skaidra mācība,”
zem kura iedomājas kaut ko pārāku par citiem. Tā pat ļoti pazīstama ir Lutera izturēšanās pret Cvingli
Marburgā, sarunājoties par sv. vakariņu. Luters raksta ar krītu uz galda mazo vārdiņu „ir,” rāda uz to ar
pirkstu un ar pārākuma apziņu uzsver, ka nevarot piebalsot Cvingļa uzskatiem par sv. vakariņu, tāpēc ka
Sv. Raksti mācot, ka vakariņa vīns esot Kristus asinis un maize – Kristus miesa. Tā tad pēc Lutera domām
Cvinglis nedara pēc Kristus mācības, bet viņš, Luters gan. Tā tad absolūtisms otra priekšā. – Ticības
šķiras, kas izcēlās pēc Lutera, tā pat absolūtisms. Piem. baptistu izcelšanās iemeslu vidū viens no
vissvarīgākiem ir tas, ka draudze, kuras locekļi
tie ir, nedarot pēc Kristus mācības. Viņi dibina
jaunu draudzi, kura lai darītu tikai to, priekš kā
atrastu Bībelē vaj nu „mācību, vaj arī paraugu.”
Un tā tas iet arvien tālāk. Izceļas arvien jaunas
ticības šķiras, kuras apgalvo, ka viņas atradušas
īsto, ko likt neīstā vietā. – Mūsu laikos ar savu
absolūtismu visvairāk uzstājas – vismaz Latvijā –
adventisti.
Vispāri jāatzīmē, ka mūsu laikā absolūtisms
stipri vien sāk izzust no kristīgas deraudzes.
Kristīgie atzīst arī citu ticības šķiru kristīgos, kas
mīlē Dievu un cenšas darīt Viņa prātu, par sev
līdzīgiem, par brāļiem iekš Kristus. Tomēr
nevaram vis sacīt, ka absolūtisms jau būtu tā
izzudis, ka viņu varētu izlaist no acīm, viņu vairs
neuzraudzītu, viņu vairs nepārspriestu.
Ko laba absolūtisms ir atnesis kristīgai draudzei?
Uz to mums jāatbild, ka viņš ir devis tik daudz
ļauna, ka par labu nemaz vairs nav ko runāt. Ja
būtu kaut kas labs, tad tas noslīgst tajā naida,
pārpratumu, vajāšanu un asiņu jūrā, ko radījis
absolūtisms. Pirmā kristīgā draudzē viņš atnesa
„lielu šķelšanos un apjautāšanos” Antioķijas
draudzei. Tikai kongress Jeruzālemē ar lielām
pūlēm spēja apdzēst izcēlušos ugunsgrēku. Tomēr ugums pelnos palika vēl arvien un sagādāja Pāvilam
viņa misiones darbā daudz raižu un lieka darba. Ap. d. 15.n. Piem. absolūtisms Galatijas draudzēs
draudēja izpostīt visu, ko Pāvils tur bij dēstījis. – Vēlākā kristīgas draudzes gaitā absolūtisms nes sev līdz
šausmīgas vajāšanas – zobinu, ugunssārtus, noslīcināšanu, vaj vislabākā gadījumā cietumu, naudas
sodus, nicināšanu. Mūslaikā vismaz viņš kavē kristīgo brālību – tas ir, visgleznāki izsakoties.
Vaj absolūtismam ir vieta kristīgā draudzē? Liekas, ka šis jautājums būtu pavisam lieks. Ļaunam tak nav
vietas kristīgā draudzē un absolūtisms tak atnes tikdaudz ļauna.

Tomēr – mēs sakam – tomēr jautājums ir pārrunājams. Kāpēc? Tāpēc ka absolūtisms barojas no ticīgu
ļaužu apziņas – no dārgākā, kas cilvēkam ir, no dievišķā, kas cilvēkā. „Vaj negrēkošu, ja nedarīšu visu, ko
varu, lai otrs darītu to, ko es par pareizu atzīstu,” tā runā ticīgais un it kā vergs seko savam bargajam
pavēlniekam, absolūtismam. Mēs gribam atraut šim vergu kungam viņu barību, liekot Bībelei runāt par
absolūtismu un apskatot viņu prāta gaismā.
Pirmā kristīgā draudze izsvieda absolūtismu pa durvīm ārā, apspriesdama otru kristīgo nevis pēc paša
dogmatiskās pārliecības, bet gan pēc otra kristīgās dzīves – Sv. Gara iemājošanas otrā kristīgā un otra
liecības par sevi, attiecoties uz Kristu. Ap.d. 15, 8.9. Vislielākā dogmatisko uzskatu dažādība starp
Jeruzālemi un Antioķiju nepārrāva kristīgās brālības saites, kas bija viņu starpā. Vaj var iedomāties vēl
lielāku brīvību, ko piedāvā otram, nekā to prasību, ko prasija jeruzālemieši no saviem ticības biedriem
Antioķijā? Tikai četras lietas tie prasa no viņiem,
lai spētu ar tiem sastapties kā brāļiem. Ap.d.
15,23-29. Vēlākā laikā Korintā absolūtisms sāk
pacelt galvu, tūliņ sašķēlis korintiešus četrās
partijās, bet Pāvils nesvēta vis šo kungu. Viņam
priekš tā tikai ir – vāle. 1. Kor. 3. nod. Un
atteicoties uz otru kristīgo, Bībelei nav vis pātaga,
ko dot kādam, lai ar to pērtu savu brāli, nav arī
draudu par neietikšanu debesīs, bet gan vārdi, ko
mums pārāk jāievēro: Pieņemiet to, kas ir vājš
ticībā, viņa prātu nesajaukdami. Kas tu tāds esi,
ka tu cita kalpu tiesā? Viņš stāv, vaj krīt savam
paša Kungam.” Ro. 14,1.4. „Brāļi, uz svabadību
jūs esat aicināti; tikai ne uz tādu svabadību, ka
miesai būtu vaļa, bet kalpojiet cits citam
mīlestībā.” Sal.5,15. Īsi sakot, mums nav ne
tiesību, nedz pienākumu, valdīt par sava kristīgā
brāļa apziņu; pat darīt iespaidu, kas neveicina
viņa kristīgumu, mums nav brīv, jo tā viņu sajauc.
Kristīgais atbild par sevi savam Kungam, tas ir
skaidri teikts. Tā tad mums jāuzskata par savu
kristīgo brāli katrs, kas dzīvo tam Kungam,
„nestaigā pēc miesas, bet pēc Gara,” kaut arī ne
pēc mūsu, bet gan pēc savas svētākās
pārliecības. – Un to teic mūsu veselais prāts? Tas
teic ilgās vēstures priekšā, ka lielīšanās ar absolūtās patiesības atrašanu, kurai nu katram ir jāseko, vaj
pārliecinājies, vaj nepārliecinājies, ir bērnu darbs, vairāk nekas cits. Gan mēs priekš sevis atrodam
patiesības, kurām mums ir jāseko, vaj grib, vaj negrib, bet nevis priekš otra arī. Savus bērnus Dievs caur
Savu Garu vada pa dažādiem ceļiem uz debesīm, taisni katru tā, kā katram vajadzīgs. Kam vajag
evanģelijuma kā gleznas vēsmiņas, tam viņš to atklāj caur Sv. Garu; kam vajag – rungas evanģelijuma, ar
bauslības bargumu un šausmīgiem draudiem – arī to Viņš dod. Dievs mūs neaudzina vienādi, to māca
mums pat daba. Galvenais likums ir: „Cik no Dieva Gara tiek vadīti, tie Dieva bērni.” Un: „Pie viņu
augļiem jums tos būs pazīt.”

Absolūtisma vēsture mūs spiež galu galā sacīt priekš visiem kristīgiem mūsu tagadējā, tik ļoti nopietnā
laikā sekošo: Dzīvojiet, brāļi, kristīgie, savās skaistajās mājās – mēs jūs neapskaužam; bet nemocat mūs
ar savu uzbāšanos, lai mēs atstātu savas mājas, par kurām arī mēs esam pārliecināti, ka tās skaistas un
viņas celtas uz Bībeles pamata, un ietu pie jums dzīvot. Vismaz mēs sagaidam no jums, ka jūs mitēsaties
ar saviem draudiem par neietikšanu debesīs Dieva bērnu vidū, ja citu Dieva ļaudis nedarītu to, ko jūs
darat un neticētu tā kā jūs ticat. Ar saviem draudiem jūs nedarat Dieva darbu – tas ir skaidrs kā diena –
tāpēc ka ar to jūs sajaucat vientiesīgo kristīgo prātus. Sludiniet evanģelijumu, ja jums tāds ir, tas ir,
stāstat un rādat, cik jums tik patīk, ka jūsu mājas ir skaistākas ne kā Saronieleja un labākas „par visu, par
visu pasaulē.” Kad mēs būsim par to pārliecināti, mēs iesim pie jums dzīvot; bet – to rungu liekat pie
malas! To lietot jums kā kristīgiem, vismaz attiecoties uz saviem brāļiem iekš Kristus nav ne vismazāko
tiesību. Tā vienīgi jūs ārdat kaimiņu labās
attiecības.
Projam tādēļ reiz uz visiem laikiem ar
absolūtismu no kristrīgās draudzes! Ļaujat
tak tai reiz atgriesties pirmās kristīgās
draudzes robežās – ļaujat tai taču reiz
piedzīvot Pestītāja dārgās lūgšanas svētību:
„Lai tie ir viens!”
Nenoliedzami šis ievadraksts ir brāļa roka,
steipta pretī vasarsvētku kustībai no
manas puses. Bet atbilde uz to bij – karš,
šausmīgs uzbrukums no vasarsvētku
kustības puses, griba, ar lepnu smaidu uz
lūpām, sagraut, iznīcināt, kā to tik spilgti
liecina vasarsvētku kustības vēsture
Latvijā. Velti aizbildināt šo karu ar to, ka
uzbrucēji labu gribējuši. Karš palieks karš.
Karam ar karu ir jāatbild, ja kāds vēl tic
savai lietai un negrib tapt otram par vergu!
No šiem principiem esmu vadījies,
atteicoties arī uz vasarsvētku kustību.
Būšu arī cīņā padarījis šur tur kļūdas, kaut
neatpzinīgi, bet man pašam par to pavisam
nav vajadzīgs runāt. Par to – ar piedevām
un pat pilnīgi bez iemesla runā tie vīri, kas
cīņas laikos zin palikt aizmugurē, vaj arī
mani pretējā uzskata aizstāvi, kurus cienu,

un kuriem to ļaunā neņemu, jo viņi daudz
ko nezin, kas tiem būtu jāzin.
Viens no maniem viszīmīgākiem ievadrakstiem gan būs aizstāvēšanās rakstiens „Krist. V.,” 1910., pret
uzbrukumiem „sektantiem,” kā Latvijā nosauc baptistus un kā Amerikā būtu jānosauc luterāņi – mērojot
ar to pašu olekti – jo tur luterāņi ir mazākuma ticības šķira. Tas ievadraksts ir tāds:

Vārds „sektantu” lietā.
„Evanģelijuma gaisma” uzņēmusi kādu rakstu, kura virsraksts ir „Par sektantiem,” ar skaidri redzamo
nolūku aizrādīt „īstai kristīgai draudzei,” lai tā bēgtu un sargātos no sektantiem” kā no spitālīgā.
Vispirms uz to norāda rakstiena izcelsme, kurā šādi teicieni: „Izdaudzinātiem metodistu un citu sektantu
spīdošiem panākumiem ir īss mūžs; viņu vasarsvētku uguns pa lielākai daļai līdzinājas tikai ātri
izdziestošai salmu ugunij; no sektantiem atgriesto ļaužu ticība ir mākslīgi saviļņotas jūtas, bez gribas
prāta pārliecināšanas un rakstura stiprināšanas; sektanti visu sāk ar lielu troksni; gan gānīdami mūsu
ticību, mācītājus, dievkalpošanas un visu mūsu draudzes kārtību, gan arī slavēdami sevi kā vienīgi ticīgos,
atpestītos un izredzētos; sektanti citus tiesājuši varizejiskā paštaisnībā; sektanti laužas iekšā.” Īsi sakot,
trūkst šai izteiksmei tikai vēl teicieni: „Sektanti” ir viltīgie pravieši. kas „ieviļas namos un gūsta sieviņas,”
vilki avju drēbēs, kas notura „jēriņu naktis,”
maksā par iestāšanos draudzē lielu naudu” u.t.t.
tad izteiksme būtu pilnīgi līdzīga tai izteiksmei ar
kuru tika „pagodināti” no zināmiem „cienīgiem”
tautas vadoņiem baptisti Latvijā, savā sākuma
laikā šeit, un kura jau atklātībā arvien vairāk top
aizvēsturiska – pārdzīvota un ieskatīta par
muļķīgu. Kāds brīnums, kad šādos apstākļos vēl
mūsu dienās, kur valdība dod ticības brīvību,
atgadās tādi šausmīgi notikumi, kāds nesen
atgadījās Jelgavā, kur vīrs vārīgi sadauzīja sievu
un grūda to pa trepēm zemē, tikai tāpēc ka tā bij
pieteikusēs baptistu draudzei, pie tam vēl
būdama baptistu bērns. Bet viņā dienā gan
galvenais vainīgais nebūs vis pie šīs sievas viņas
vīrs, bet gan tie, zem kura uzbudinošā nekristīgā
iespaida vīrs rīkojas.
Skatoties uz pierādījumiem, ko „Evanģelijuma
gaisma” minētā numurā lieto pret bīstamo
„sektantu,” mums jāsaka, ka zināmā rakstiena
rakstītājam, neskatoties uz atsaukšanos par
lietpratēju un citu apzīmēšanu par nemākuļiem,
trūkst vajadzīgo vēsturisko, dogmatisko un
statistisko zināšanu. Šis trūkums rakstītāju ir
pavedinājis uz aplamiem loģiskiem slēdzieniem.
Iedomām, ka Lutera dibinātā draudze neesot sekte un metodisti, baptisti un dažas citas ticības šķiras
esot sektes, nav vajadzīgā vēsturiskā pamata. Jaunākie pētījumi un mūslaika saprašana pārliecina katru,
kas nav novecojušos dogmu, vaj ieražu kalps, ka tā sauktā reformacija – mēs domājam Lutera vadīto
„reformaciju” – nebij vis reformacija jeb pārlabojums, bet gan dievīgo patiesību progress jeb attīstība,
kas attiecas tikai uz kādu daļu no tās cilvēces, kas jau baudīja kristīgas ticības labumus. Ka šis progress
jau būtu aizsniedzis kristīgas patiesības galamērķi – to apgalvo novecojušos uzskatu aizstāvi – to

Jafa, agrākā Jope, kur Tabitu uzmodināja.

mūslaikā vairs neviens tālredzīgāks lietpratējs negribēs apgalvot. Turpretī mūslaiks zin, ka blakus tam
progresam, kura slūžas atvēra Luters, Cvinglis un Kalvins, bij vēl progresu diezgan, ko vadīja citi ļaudis.
Šie citu ļaužu vadītie progresi, tāpēc ka tie dažā labā ziņā bij vērtāki un pilnīgāki un tādēļ nepieņemamāki
tajā cilvēces attīstībā, kāda bij sešpadsmitā gadu simtenī jeb Lutera reformācijas laikā, tika Lutera
reformācijas laikā ar asiņainu roku atturēti atpakaļ, vaj kā Ričls teic, „asinīs noslāpēti.” Likuma vārdā šo
progresu vadoņi tika noslīcināti, sadedzināti u.t.t., vaj beidzas paši vajāšanu un pārpūlēšanās dēļ.
Atzīmējam šeit tikai mūku Georgu Jakobu, sauktu Blauroku, akadēmiski izglītoto senatora dēlu Konradu
Grebeli, tā pat mācīto, krietno ebreju valodas pratēju Feliksu Mancu, rektoru Johanu Denku, mācītāju
Ludviķi Heceri – tam nocirta galvu – un „slaveno sludinātāju, nenogurstošo un veiklo apoloģetu un
polemiķi, augsti ievērojamo” – luterāņu profesora Dr. Kurca vārdi – profesoru Dr. Bathasaru Hubmaieru,
ko sadedzināja uz sārta Vīnē viņa reliģisko uzskatu dēļ. Šos vīrus, kas nebij ne zināšanā, nedz veiklībā ,
nedz rakstura daiļumā trūcīgāki, ne kā Luters ar biedriem, gan iznīcināja un caur to viņu vadītais progress
palika bez vadoņiem un asiņaini spiests šur tur izvirta – piemēram Minsterē – bet jau sešpadsmitā un
sevišķi septiņpadsmitā gadu simtenī un vēlākā laikā šo vīru progress citās zemēs un drusku labākā
cilvēces attīstībā , ne kā sešpadsmitā gadu simtenī Vācijā, Šveicē un citur, izlauzās tiešamibā, gan tāds
pats, gan pārlabotā, gan arī trūcīgā veidā. Un šī progresa auglis nu ir menoniti, baptisti, metodisti, brāļu
draudze un daži citi. Salīdzini par to mācīto Ludviga Kellera, Beka un Kornelija pētījumus. Tiklab tai
evanģeliskai kustībai, kas veidojās luterāņu un reformētās draudzēs, kā arī tai garīgai kustībai, kas
veidojas menonitos, baptistos, ir viens kopīgs avots: Dieva valsts attīstība cilvēces vidus laikos, tas ir tajos
laikos pirms sešpadsmitā gadu simteņa. Starpība starp luterisma un baptisma vielu ir tikai tā, ka Luters
no Dieva valsts attīstības apcirkņiem sešpadsmitā gadu simteņa sākumā paņēma pa lielākai daļai
nevērtākas, bet gan apstākļiem piemērotākas mantas un tādēļ,

kaut gan vajāts, palika dzīvs, turpretī baptisma aizstāvi no tiem pašiem apcirkņiem paņēma samērā
vērtākas, bet valdošiem apstākļiem nepiemērotākas mantas un krita nāvei par upuri. Taču abēju mantas
bij reiz paņemtas un dzīve ar laiku no tām iztaisīja ticībasšķiras, kas savstarpīgi dažā labā ziņā
papildinājās un vēl tagad papildinājas. Kā baptisti, metodisti nav cēlušies no luteriem, vaj citām tā sauktā
reformācijas laika ticībasšķirām, to apliecina arī kāds mūslaika luterāņu vēstures pētnieks, profesors D.
Natusijs, apgalvodams, ka „atkalkristītāji” neesot vis izcēlušies no „reformācijas,” bet gan no „vidus laiku
sektu klēpja.” Tā tad tiklab baptistu, kā arī luteru cēlonis meklējams tai laikā, kad valdošās draudzes bij
grieķu un Romas katoļi. Ja nu tūliņ grib saukt par sekti to ticības šķiru, kas izceļas kādas draudzes
pastāvēšanas laikā, tad sektanti nav tikai baptisti,

Nacarete.

Metodisti un citi, bet arī luterāņi, jo tie izcēlās katoļu draudzes pastāvēšanas laikā. Tad tikai divas ticības
šķiras varētu saukt par īstām draudzēm – Romas un grieķu katoļus. Taču īstenībā ne luteri, nedz baptisti,
nedz citi kādi ir sektanti, jo tie nav vis šķīrušies jeb sektojušies no būtnes, kas dod patiesās Kristus
draudzes nosaukumu, no evanģelijuma, bet gan izcēlušies „laika piepildīšanā” uz Dieva valsts attīstības
pamata no atzītās, nedz vis absolūtās garīgās patiesības – no pārliecības par garīgām lietām. Un uz tā
paša pamata izcēlās arī katoļi. Ticības šķiras nav būtne, bet tikai atzīšanas jeb pārliecības parādības, jo
evanģelijums nav filozofija, bet dievišķs spēks un dievišķa gudrība. Tā tad ticības šķiras neizceļas vis cita
no citas, bet gan patstāvīgi no pārliecības par dievīgām lietām, arvien izlietodamas to materiālu, ko
agrākās paaudzes sakrājušas. Progresa kļūdām pie tam nav nekādas nozīmes, jo kļūdas un progress ir –
ceļa biedri.
„Evanģelijuma Gaismas” rakstiņa „Par
sektantiem” sarakstītājs atzīmē, ka kādā
apgabalā, Ziemeļ-Amerikā „sektanti” esot
lieliski mazinājušies, viņu atgrieztie daudzi, ļoti
daudzi atkrītot un pat mūsu dzimtenē,
Ventspilī, pagājušā gadā astoņpadsmit baptistu
jaunekļi pārgājuši luteros un kādā Igaunijas
apgabalā baptistu bērni pa lielākai daļai pārejot
lutera ticībā. Tas nu ir tas pamats, uz kā
dibinājas jau minētā izteiksme. Uz to mums
jāatbild, ka šis pamats nebūt neattaisno, nedz
pierāda zināmā izteiksmē atrodošos
apgalvojumus, bet gan lietpratējam atklāj
minētā rakstiņa sarakstītāja dogmatisko
nezināšanu un nesaprašanu. Še skaidri redzams,
ka minētā rakstiņa sarakstītājs mēro
„sektantus” ar to pašu mērauklu, ar ko gan
varētu mērīt luterus un tad teikt tiem varbūt
dažu ko no tā – saprotams pieklājīgā izteiksmē
– kas teikts par ‘sektantiem” bet nevis par
baptistiem un dažā ziņā citiem „sektantiem”. Ja
no kādas luteru draudzes gada laikā izstājas
astoņpadsmit un pāriet baptistos, tad gan par
to nopietni jāpārdomā, kāpēc tas notiek, bet
nevis kad no apmēram 1000 locekļu lielas
baptistu draudzes 18 pāriet luterāņos. Tas tāpēc ka lutera ticība saviem locekļiem 1) neļauj apzinīgi,
pašiem izvēlēties ticībasšķiru un 2) gan norāj nekristīto locekli, bet neizstumj viņu no draudzes vidus,
kaut tas būtu dievliedzējs, vaj cilvēks, kas dzīvotu rupjāko grēka dzīvi. Zīdulis luterāņu ticībā caur kristību
tiek izskaidrots kā piedzimis no augšienes, vaj vis maz viņā „tiekot likts jaunbpiedzimšanas dīglis”. Gadus
sešpadsmit vecam, pie iesvētīšanas, tam svinīgi ir jāapsolas, ka neatstās- nevis evanģelijumu un Dievu,
bet gan – savu lutera ticību – solījums, kas dažam labam nopietnam Dieva bērnam sagādā daudz
dvēseles moku, kad Dieva vārds viņam nosprauž jaunu ceļu; pasludina tam pie svētā vakariņa grēku
piedošanu un apgalvo viņu dievbērnību, neskatoties uz to, vaj viņš patiesi atstāj grēka dzīvi, vaj arī uz
priekšu dzīvo tajā – pietiek ar zināmu nožēlošanu.

Tā luterāņu dogmatika. Bet tāda nav baptistu dogmatika. Baptistu bērns tiek audzināts kristīgā garā, bet
kamēr tas pats apzinīgi nav atdevies Dievam, „piedzimis no augšienes,” viņam netiek apgalvota Dieva
bērnība, nedz viņš tiek kristīts, tas ir uzņemts kristīgā draudzē. Draudzes locekļu dzīve stāv zem draudzes
kontroles – tīšs, neatgriezīgs grēcinieks, vairākkārtīgi pamācīts tiek atstādināts no draudzes līdz tam
laikam, kad tas salīdzinājies ar Dievu un uzsācis kristīgu dzīvi. Kāds brīnums, kad tādos apstākļos daži
baptistu bērni pāriet luterāņos, jo dievbijāšana taču nepatīk katram? Un luterāņos baptistu bērns tiek
uzņemts, ja tikai piekrīt ticības apliecībai. Sirds, ko tu vēl vēlies! Bet garām ejot jāpiezīmē, ka ir baptistu
bērnu diezgan, kas pirms pārgājuši luterāņos un vēlāk atkal pāriet baptistos. Kāpēc? Tāpēc ka vēlāk tie
atdodas Dievam un atrod, ka Bībele tiem aizrāda uz to ceļu, ko baptisti iet. Nu mums arī vairs nebūs
jābrīnas par atgriesto atkrišanu. Lutera ticībā nemaz nevar atkrist, tur nav soda priekš nekristīgas dzīves,
bet gan baptistos un dažos citos „sektantos”.
Ja arī no desmit atgriestiem atkristu deviņi,
tad tomēr viens ir palicis. Un tas ir skaidrs
atlikums. Un cik daudz šis viens iztaisa, to
mums pierādīs vispārīgā statistika, kuru
nepārvalda „Evanģelijuma Gaismas” zināmais
rakstītājs. – Savā piecdesmit gadu
pastāvēšanas laikā Latviešu baptisti pieauguši
– neieskaitot draudzē neuzņemtos bērnus un
zem draudzes soda atrodošos jeb izslēgtos,
kas citām ticībasšķirām nav piebiedrojušies –
pāri par astoņiem tūkstošiem. Šie astoņi
tūkstoši nav nākuši caur kādu „salmu uguni”
– nav tikuši sadzīti Daugavā bariem un tad tur
nokristīti, kā tas notika ar katoļu ticības
ievešanu Latvijā; nav arī tiem kungi atņēmuši
veco ticību, mācītājus un ieražas un devuši
jaunu ticību, bez kā cilvēkam pašam prasītu,
kā viņš pārliecinājies, ko viņš pats grib, kā tas
notika ar lutera ticības ievešanu Latvijā – bet
ir uz pašu vēlēšanos, pēc stingras
pārbaudīšanas no jaunās draudzes puses,
apsmiekla, vajāšanu pavadīti, pa vienam,
pamazām uzņemti draudzē. Lai nu prātīgs
cilvēks teic, kuru ticība tad nu ir „bez gribas
prāta pārliecināšanas” – baptistu, vaj
luterāņu? Baptistu vispārīgā statistika
nepazīst normālos apstākļos pamazināšanos, bet pakāpenisku, mērenu vairošanos. par nenormāliem
apstākļiem, attiecoties uz baptistiem, mēs saucam tos, kad baptisti garīgi „iemieg” – vairs tik stingri
neievēro savus pamata likumus; turpretī atrasties vajāšanu un kristīguma apsmiekla ugunī baptistiem ir
visnormālākie apstākļi. Kā pierādījums der zināmais juku gads Baltijā, 1905. gads. Kamēr luterāņu
baznīcas tukšojās, viņu mācītājus aiztrieca, viņu dievgaldnieku skaits mazinājās, tikmēr baptistu sapulces

pastāvīgi pildījās un viņu sludinātāji bij nevien draudzes locekļu, bet daudz citu padoma devēji un sargi.
Kuras ticības „panākumu” mūžs tad nu bij garāks? – Noteicot kādas ticībasšķiras vērtību, nedrīkst skaitīt
locekļus, bet tos jāsver, tas ir, jāizzin, kādi viņu pamatlikumi, dogmas un cik tiem vērtas, kristīgas dzīves
un misiones darbības. Un tai ziņā, lūdzam, salīdzināt baptistus ar luterāņiem un tad baptistiem nebūt
nav jāslēpjas aiz citu muguras. Vaj angļu un Amerikas baptisti neuztur divas no lielākām pagānu misiones
biedrībām pasaulē? Vaj viņu darbs nav svētījies tūkstošos un atkal tūkstošos? Vaj baptisti nav bāzuši sev
roku kabatā, kad bij jāpabalsta labdarīgi mērķi un vaj tie nav bijuši pirmās rindās kad karoja pret žūpību,
netikumību un netaisnību? Taisni tādēl jau viņus saukā par svētuļiem! Vaj baptisti nav rūpējušies par
izglītību? Pastudē tikai Amerikas statistiku. Un salīdzini tikai nedaudzo latviešu baptistu darbību ar
daudzo latviešu luterāņu darbību uz garīgā lauka! Latviešu baptists pēc 1908.g. statistikas ir devis
draudzes misionei vien caurmērā gandrīz
piecus rubļus, bet kur tad vēl tie pārējie,
personīgie devumi pagānu misionei, jaunu
sapulču celšanai, kareivu misionei, kristīgu
rakstu izplatīšanai, slimiem un trūcīgiem? Vaj
baptisti nav devuši mūsu tautai pasaules
labāko garīgo vīru rakstus un dziesmas? Vaj
baptisti Latvijā nebij pirmie, kas ieveda
svētīgās svētdienskolas un garīgos korus? Un
kas tad ir tie, kas pilda dzertuves, cietumus
un netiklības namus – vaj baptisti? Vaj
luterisms ir noteicēja reliģija katrā valstī? Nē,
tikai pāris valstīs un citās ir citas reliģijas
noteicējas garīgās lietās? Piemēram, cik ir
luterāņu Amerikā un cik baptistu tur? Visi šie
ir jautājumi, par kuru atbildēm baptistam nav
vis aiz kauna jānosarkst! Un ja lutera ticības
loceklis visu šo jautājumu priekšā tomēr spēj
iebozties, spēj pacelt lepni galvu un nicinoši
ar pirkstu norādīt uz baptistiem un citiem
teikt: lūk, ļaudis, kas citus tiesā „varizejiskā
paštaisnībā” – nu tad tā ir viņa darīšana, bet
baptists to nebūtu spējis, ja tas būtu luterāņu
apstākļos.
Taču pietiks šoreiz! Baptisti nav vairs vienīgie,
kas protestē, kad „nesektanti” teic uz ļaudīm, kas pastāvīgi dzīvo grēkā: „Miers, miers, kur tomēr miera
nav!” Vajag būt aklam, lai neredzētu, ka arī evanģeliskā draudzība, zilais krusts, kuri rodas luterāņu
draudzēs, ir nopietns protests pret zināmām grēku piedošanas pasludināšnām. Arī tie nesauc vis katru
par kristīgu brāli, bet prasa sirds pārmaiņu, atspiezdamies uz Pāvila vārdu: „Nepieviļaties! Ne maucinieki,
ne elkdievīgie, ne laulībaspārkāpēji, ne kārīgie, ne tie, kas pie vīriem guļ, ne zagļi, ne plēsēji, ne dzērāji,
ne zaimotāji, ne laupītāji Dieva valstību neiemantos!” It kā pavasara plūdi arī pār tiem un dažiem citiem
nāk atzīšana, ka kristīgai draudzei jābūt stāvoklī, par kuru var sacīt Pāvila tālākos vārdus:

„Un kādi no jums bija tādi, bet jūs esat nomazgāti, bet jūs esat svēti darīti, bet jūs esat taisnoti iekš tā
Kunga Jēzus vārda un iekš mūsu Dieva gara.” 1. Kor. 6, 9-11.
Šo ievadrakstu esmu rakstījis pirms astoņpadsmit gadiem. Jau tad man bij jāaizrāda jo spilgti uz tā sauktā
reformācijas laika asinsliecinieku Dr. Baltazaru Hubmaieru, kura 400 gadu nāves piemiņu šogad martā,
1928. gadā, svinēja ar tik lielu sajūsmu baptisti visā pasaulē. Tagad no viņas lielās kapsētas, kur dus
simtiem asinsliecinieku no tā sauktiem reformācijas laikiem, vēstures pētnieki, rakdamies tiesu aktos un
vecos arķivos, ir attīrījuši mēslus nost arvien vairāk, tā, ka nu jāiet turp – uz viņu kapsētu – kā uz lielu
svētnīcu, kur dus varoņi cīnītāji, kuru ieguvumus – apziņas brīvību, draudzes no ticīgiem, demokrātismu,
vienlīdzību – mēs tagad lietojam pa lielākai daļai visi. Vaj arī tos lai vēl arvien sauktu par „sektantiem?”

Vasarassvētku kustība Latvijā.
Kāds Ercmanis, apšaubāms baptists, kurš drīz
vien no baptistiem aizgāja pavisam
vasarassvētku kustību bij ienesis Vidzemes
baptistu draudzēs. No turienes to – gan
Vebers ar Škrabu – Saikavas un Lideres
baptisti, pārnesa uz Rīgu, uz Mateus baptistu
draudzi, kuras sludinātājs Jānis Inķis, vecs
iespaidīgs Latvijas baptistu vadonis, viņai drīz
vien pavēra durvis vaļā arī uz citām baptistu
draudzēm.
Jaunajai mācībai gāja līdz skaidrās un
nenoliedzamās vasarassvētku kustības
pazīmes, tas ir, nevienam nesaprotamas
valodas, šo valodu tulkošana; parādīšanas, ko
redzēja redzētājs un parādīšanu tulkošana.
No tulkojuma katram bija jāsaprot, ka svešā
valodā esot runājis pats Svētais Gars, tieši
pirmā personā – „Es, tā saka tas Kungs, tā
saka Svētais Gars.” „Valodu” saturs bij
sprediķi, vaj pat pavēles. Tajā pašā raksturā
bija parādīšanu tulkojumi. Prakstiski šīs
valodas un parādīšanas izņēma draudzes
vadību no vadoņu rokām un tapa pašas
draudzes vadītājas, jo kurš tad gan neklausītu drīzāk pašam Svētam Garam, nekā cilvēkam. Vasarssvētku
kustība apgalvoja, ka viņai galu galā, pēc ilgas gaidīšanas, „pēdīgās dienās,” esot nācis rokās pirmās
kristīgās draudzes mantojums – bībelīgās valodas un parādīšanas. Un sakarā ar to, valodnieki un kustības
piekritēji mācīja, ka saņemot Svēto Garu „kā nepārprotamu piedzīvojumu” – tiekot kristīti ar spēku un ar
Svēto Garu, ar „ugunskristību”. Valodas esot sekas no tam. Un tādas kristības līdz šim neesot bijis mums.
Tā nu esot jāsaņemot katram.

Jānis Inķis, slud un bijušais
ilggadīgais L.B.D.S. vadonis,
viens no tiem

Matīss Fītiņš, viens no
vecākiem, ilggadīgiem
sludinātājiem

F. F. Alberts, Bātas, Priekuļ-Asītes,
Mažeiķu slud., L.B.Dr.S. Pad. loceklis

Pie tam, tas viss esot dibināts tikai uz labākas Svēto rakstu saprašanas, kura esot trūkusi līdz šim.
Jaunā mācība kā vēja spārniem izskrēja pa Latvijas baptistu draudzēm, lieliski saviļņoja ļaudis, sapulces
bij pārpildītas, daudzi satrūkušies, solījās dzīvot Kristum, tapa pievienoti draudzēm, dažs droši vien kā
Sīmanis burvis, daudzi remdeni draudzes locekļi tapa ļoti – kustīgi. Un aplamības, kas gāja kustībai līdz,
izskaidroja kā kļūdas, sārņus. Kur jau kvieši, tur esot arī pelavas.
Sevišķi jaunība uzgavilēja jaunajam evanģelijumam. Jaunības starpā radās evanģelisti, kuri izgāja pa
draudzēm, neviena nesūtīti, arī dažs vecāks vīrs; radās valodnieki un sevišķi valodnieces visur zem
skaņām gavilēm, ticot, ka Svētais Gars nu dāvinājis pirmās kristīgās draudzes laikus. Un sapulces bija vaj
katru vakaru un tās vilkās stundām ilgi, pat pāri pusnaktij.
Un lai atkratītos no visā pasaulē bēdīgi pazīstamās vasarassvētku kustības vārda, tad viņu šeit Latvijā
nosauca par garīgo atmodu, vaj vienkārši par atmodu.
Tomēr nebij ilgi jāgaida, kad vasarassvētku kustības koks izveidoja no saviem ziediem tikai savus paša
augļus un neko citu. Visupirms sākas līdzšinējā nicināšana. Pat visdievbijīgākie un gadiem pazīstami Dieva
bērni, ticīgi ļaudis ar lieliem nopelniem, „atmodnieku” acīs bija ļaudis, kam nav Svētā Gara, ja tie
neuzgavilēja vasarassvētku kustībai. Jelgavā, pēc kādas sapulces, man pienāca klāt kāds jauns „atmodas”
sludinātājs un noprasīja: „Vaj Jums ir Svētais Gars?” Atteicu” „Ir.” Otrā dienā saņēmu no tā vēstulīti, kurā
bij vārdi: „Vakar Jūs lepni sacījāt, ka Jums esot Svētais Gars, bet kur Jums pierādījumi?” Man ir dāvanas
un valodas, parādīšanas un tulkošanas, bet Jums nav.”

Un kāds citais man izsacījās, ka no tā laika, kamēr esot „atmoda” un Dieva Gars darbojoties, tikmēr esot
panākumi. Velti aizrādīju tam, ka nevar tak būt, ka kristīga draudze līdz šim būtu dzīvojusi bez Svētā
Gara.
Kā triumfs no pārliecības, kāda toreiz bija, izskan kāda „atmodnieka” jautājums, iespiests „Krist. Balsī:”
Vaj tad mēs, evanģeliski ticīgi un bībelīgi kristīti, neesam uzbūvēti uz pašu Kristu?” Un tad uz to paša
atbilde: „Vēl ne!” Īsi, bij uzsākts pret baptistu draudzēm tas pats kara gājiens, ko ved sabatisti un citi, kas
arī piedāvā tām pārāku, bībelīgāku kristīgumu, nekā kristīgums ir. Un to visu pabalstīja kustības pašas
atsevišķais laikraksts „Draugs,” kamēr draudžu laikraksts bij spiests kalpot visām draudzēm.
Nevarēja neredzēt, ka šķelšanās ir neizbēgama, ja visi nepaliktu par vasarasvētku kustības piekritējiem,
jo tā sauktie atmodnieki bij cieši pārliecināti, ka nu atrasts īstais un līdz šim dzīvots nezināšanā un garīgā
nabadzībā.
To ievērojot dabīgi sākās lielas cīņas Latvijas
baptistu draudzēs starp baptismu un
vasarasvētku kustību. Baptistu kongresā,
Priekulē, 1920. gadā, bij pirmā redzamākā
sastapšanās. Tur jau iezīmējās cīņu vadoņi. Arī
man bij jābūt starp tiem.
Cīņai vajadzēja sākties ar ļoti nevienādiem
cīņas spēkiem. Baptistu pusē bij tikai – Dieva
vārds, Bībele, bet vasarasvētku kustības pusē,
kā apgalvoja, pats Svētais Gars, kas tak runājot
valodās, tā tad atklāti brīnums. Bez tam
„atmodas” lieta bij jauna, neparasta, tur bij arī
viens no redzamākiem vadoņiem, Jānis Inķis.
Un dr. Freijs pašlaik aizbrauca uz Ameriku,
Priekules kongresā nolasījis tikai kādu agrāk
laikrakstā iespiestu rakstu šinī jautājumā.
Saprotams pie tik nevienādu spēku samēra
baptistiem nebij ne domāt ar, uz ātru roku no
draudzēm atspiest atpakaļ svešinieku, par kuru
vaj katram toreiz uzmācās domas: Kad tikai tur
arī nav īstais; kad tikai, pretojoties, nesāktu
pretī strādāt Svētam Garam. Uz to aizrādīt, nē
– biedināt, pat iztrūcināt, bij čakli katrreiz
vasarsvētku kustības piekritēji.
Tomēr baptisti neizvairījās cīņai. Jelgavā, kuras
sludinātājs biju, uz manu ierosinājumu tika sasaukts garīgiem strādniekiem koncils, kas ilga trīs dienas,
no 1.-3. martam, 1921.g. Bij priekšnesumi un debates. Apsprieda jautājumus: 1) par dievbērnību, 2) par
Svēta Gara sakaru ar cilvēku, 3) par spēka kristīgumu, 4) par garīgu atmodu, 5) par valodu runāšanu un
parādīšanām pirmā kristīgā draudzē un pie mums. par šo koncilu varētu daudz sacīt, jo viņš bij nevien
ļoti valdzinošs, bet arī liels pārsteigums vasarasvētku kustībniekiem, tāpēc ka tas satrieca viņu pārliecību,
pēc kuras tie ticēja, ka viņiem esot absolūta patiesība. Un tas bij liels ieguvums. Pirmo dienu
„atmodnieki” nemaz nemēģināja savu lietu aizstāvēt. Otrā dienā Inķis turēja garu priekšnesumu priekš
savas lietas. Kad tas bij beidzis, pirms viņš spēja atstāt katedri, uzstādīju viņam kardināljautājumu:

„Kad top Dieva bērns, vaj tad, kad piedzimst no jauna, jeb vaj tad, kad dabū ātmodnieku” iedomāto
Svētā Gara kristību?” Uz brīdi Inķis it kā apjuka un neteica ne vārdu... un kluss bij arī viss koncils... Tad
nāca atbilde: „Dieva bērns top, kad piedzimst no jauna,” Inķis sacīja. „Pateicos,” atteicu, „vairāk man
nevajag.” Ar to pašu priekš domātāja bij satriekta visa „atmodas” teorija, jo Dieva bērns jau dzimst no
Svētā Gara un tā tad ir saņēmis to, tiklīdz tiek dzemdināts. Bērns tak netop vairāk bērns savam tēvam
pēc pieciem vaj 50 gadiem, nekā bijis tad, kad piedzima.
Saprotams, par „atmodnieku” valodām un parādīšanām tik aizrādīts, ka tas ir pavisam kaut kas cits, nekā
tās valodas, ko Bībele apraksta, jo Bībelē aprakstītās pirmo Vasarassvētku valodas bija dzīvē parastās
valodas, tāpēc ka tās bez tulkošanas saprata visi, ja bija „viņās dzimuši,” tas ir ja tās bij viņu mātes
valodas. Bībeles valodās teica Dievu, nevis sacīja sprediķus. Bībeles valodās runāja cilvēks savā vārdā,
nevis Svētais Gars, kā to arī Pāvils apliecina.
Bībeles valodas Vasarassvētkos neviens
netulkoja, tāpēc ka viņas pašas savā būtībā
bija tulkojums. Taisni tas tak bij šo valodu
mērķis, lai saprastu katrs „savā valodā, kurā
dzimuši.” Ap. D. 2,8. Taisni iekš tam jau
pastāvēja ļaužu brīnums un pie tam saprata,
ka Dievs taisni Jēzus mācekļiem devis savu
godību. Izņemt draudzēm vadību no rokām ar
valodām – par to nevarēja būt ne runas, jo
valodās tikai teica Dievu, nevis mācīja, vaj
pavēles deva, kā to klausītāji paši
Vasarassvētkos skaidri apliecina. Draudzes
vadība bija un palika draudzes pazīstamo
vadoņu rokās, Jēzus mācekļu rokās. Un
mācekļi vadīja, kā Jēzus bij pavēlējis – tā tad
pēc Dieva vārda.
Pirms ši koncila redzēju zīmīgu sapni: Man bija
jāsludina tā kā, vaj arī jādara cits kāds garīgs
darbs telpā, tā kā sapulcē, nedaudz ļaužu vidū,
telpā kurā degot elektriska gaisma. Es tomēr
sāku attaisīt logu slēģus. Pa logiem plūda iekšā
gaisma, jo bija tak – pilnīga diena. Elektrība
bija lietota pie aizslēgtiem logiem, gluži dienas
laikā. Tas tas sapnis no 22. uz 23. febr., tas ir,
piecas dienas pirms koncila. Un tā bij. Koncilā
bijām 24 vīri kopā – nedaudz ļaužu. Mākslīgu gaismu – elektrību gribēja dot draudzēm Dieva vārda un
Svētā Gara gaismas vietā. Un lai to spētu, tad vasarasvētku kustībai bij jāaizslēģē logi dienas laikā – bija
jānoliedz lielās patiesības par Svētā Gara darbu pie ticīgiem ļaudīm un jāizskaidro, ka tiem Svētā Gara
neesot.
Bez šī sapņa redzēju vēl trīs citus, sakarā ar „ atmodu” – tāpat skaidrus un viegli saprotamus, kuri
noteikti noraidīja jauno evanģelijumu.
Kāpēc šie sapņi? tagad to zinu. Koncils Jelgavā nebij cīņas beigums, bet gan tikai viena no principlielākām
cīņām.

Galvenais vēl bij priekšā un Dievam vajadzēja mani sagatavot, lai viņa ļaudīm atvērtu acis un tie redzētu
patiesību.
Nākošā sastapšanās baptismam ar vasarassvētku kustību Latvijā bija baptistu kongresā 1921. gadā. Tur
likās, pēc kongresa, ka daudz kas zaudēts, bet patiesībā bij tikai mantots, jo nu varēja bez saistībām, brīvi
apliecināt patiesību.
Kongresā baptisti gāja ar vientiesīgu sirdi, vēlēdamies saskaņoties ar tiem, kas citādi domāja par Svēto
Garu, un galvenais, kopā strādāt. Bet viņi dabūja ļoti vilties savos „atmodas” brāļos, kas vienmēr uzsvēra,
ka viņi aizsnieguši labāku, svētāku kristīgumu. Draudžu savienības padomes vēlēšanās „atmodnieki”
nodeva balsis par savējiem, vaj arī par tiem, par kuriem domāja, ka tie veicinās viņu lietu, kamēr baptisti
balsoja arī par viņu redzamākiem vīriem. Tā Vebers, kas bij viņu galvenais vīrs, kaut līdz „atmodas”
laikiem vienkāršs draudzes loceklis, neievērots un nezināms, dabūja visvairāk balsu, cik atminos, un
padomē uz balsošanas pamata nāca iekšā pavisam jauni, līdz šim ne ar kādiem nopelniem neiezīmējušies
cilvēki, turpretī pazīstami darbinieki dabūja maz balsu, vaj palika kandidātos.
Visvairāk par to bija sašutis Freivalds, vecs darbinieks, kas daudz bij strādājis taisni pēdējā laikā un bij
līdzšinējās padomes priekšsēdētājs.

Latvijas baptistu draudžu savienības kongresa delegāti Ventspilī no 22-26. jūnijam 1924.g.
P. Lauberts pašā vidū, otrā rindā, starp Dr. J.A. Freiju un A. Bermaku.

Freivalds atteicās no amata. Abi kandidāti, kam bij jāiet viņa vietā, arī baptisti, atteicās tāpat. Es biju
ievēlēts padomē ar diezgan redzamu balsu skaitu, bet būdams solidārs ar saviem biedriem, arī atteicos –
un nevien no Padomes, bet arī no draudžu laikraksta „Saucēja balss” rediģēšanas. Togad bij draudžu
vadības pilnīga noteikšana „atmodnieku” rokās un tiem nu bij jāatbild Dieva un cilvēku priekšā par
draudžu nākošo gaitu. Un tas bij labi, lai redzētu viņu iedomāto pārākumu.
Pirmais darbs, ko tie darīja, bija izbeigt savu atsevišķo laikrakstu. Tā tiem nu vairs nevajadzēja.
Savienības laikrakstā, kuru nu sauca par „Kristīgu Balsi,” varēja rakstīt to, ko viņi gribēja. Un rakstīja arī.
Vasarassvētku kustības mācības tur nu bija visā spilgtumā. Bij arī nu līdzekļi draudzēm, jo no Amerikas un
Anglijas baptistiem tika sūtītas milzu naudas sumas mūsu draudzēm pabalstam. Bija iespējams izsūtīt
veselu pulku „atmodas sludinātāju” pa draudzēm un tie dažs labs sludināja brīnumu lietas – par
žēlastības laika izbeigšanos, par koru un
svētdienasskolu likvidēšanu – un netraucēti
nicināja baptistu atzīšanu. Draudzēs sākās to
brāļu izstumšana no priekšniecībām un
vadošām lomām, kuri aizstāvēja baptismu,
atzīmējot tos par garīgi mirušiem, vaj arī par
Svētā Gara pretiniekiem. Un sakarā ar Inķa
aizceļošanu uz Brazīliju „valodas” un
„parādīšanas” sāka mudināt ļaudis uz
izceļošanu uz Brazīliju, lai glābtos, kā sacīja,
no sarkanā pūķa.
Man dega sirds, visu to redzot. Vaj tā atdot
tēvu mantojumu? Savu draudzi biju turējis
skaidru ar cietu roku un tur pat nezināja īsti,
kas ir valodas un parādīšanas un jaunā
mācība. Bet pārējās draudzēs? Un tad –
darīju. Trīs mēnešus no vietas sastrādāju pie
grāmatiņas „Mūslaika jautājumi par Svēto
Garu” un kopā ar brošūriņu „Mūsdienu
valodas un mūsdienu spēks,” izdevu,
nezaudēdams no savas kabatas 15,000
rubļus.
Tā grāmatiņa bija cēlusēs no ugunskristības
un arī bija kā uguns. Viņu „atmodnieki” slēpa,
nedeva lasīt, smādēja par nesaprotamu,
izkliedza par Svētā Gara pulgošanas grāmatu
un mani pašu par Svētā Gara pretinieku, bet
mazā, sarkanā grāmatiņa darīja savu darbu. Tā bij kā vēteklis, kas pelavas šķir no graudiem. Katrs, kas
viņas saturā iedziļinājās ar vientiesīgu sirdi, dabūja skaidrību par sajaukto Svētā Gara jautājumu,
valodām, parādīšanām un slavēto „spēku.”
Un tad otreiz manai Jelgavas draudzei vajadzēja tapt par atbalsta vietu cīņai pret vasaras svētku kustības
bīstamām sekām. Februāra sākumā, 1922. gadā, Jelgavā tika noturētas kristīgas dzīves izkopšanas
sapulces. Sapulcējušies brāļi pārsprieda draudžu klātbūdamo stāvokli un iznākums bija

kāds iesniegums, 12. febr. 1922. gadā, baptistu draudžu savienības padomei no vesela pulka draudžu
sludinātāju un citu redzamāku darboņu, kurā tika pieprasīts, lai izstātos no Savienības padomes Vebers,
Kraulis, Arv. Sīmanis, tā sauktās garīgās atmodas un Brazīlijas kustības galvenie aizstāvji un lai viņu vietas
ieņemtu kongresā atzīmēti vadoņi, kam baptistu atzīšana. Iesniegums balstījās galvenām kārtām uz tam,
ka „atmoda” caur valodām un parādīšanām sagatavoja draudzes uz izceļošanu uz Brazīliju. Iesniegumam
bija kārotie panākumi. Draudžu vadība atkal pārnāca baptistu rokās. Man uzspieda galveno vadību. Sāku
ceļot pa draudzēm. Vispirms trīs nedēļas pavadīju Vidzemē, kur pēdējā laikā priekš baptistu atzīšanas bij
bijušas durvis galīgi ciet. Atklājās kautkas pavisam neiedomājams. Nekad nevaru aizmirst sapulces
Jēkabpilī. Tur bij sapulcējušies visi galvenie „atmodas” vadoņi. Tur bij galvenās slepenās sarunas par
aizbraukšanu uz Brazīliju. Vietējais sludinātājs E. Kaktiņš bij mani uzaicinājis pats no sevis, saviem
biedriem par lielām nepatikšanām. Pārpildītās
sapulces, likās, itkā strādātu vairāki motori – ar
valodu garu pildītie raustījās, burtiski – spukšķeja.
Es noklausījos viņu runās ar ziņkāri, gribēdams
novērot viņu izslavēto spēku. Bet drīz vien
nopratu, ka viņu runas, atskaitot sajūsmu un
iedomību, ir tukšas, mazvērtīgas, tāpēc ka tām
trūka pareizas domāšanas un satura. Skubināja
nomirt. skubināja pilnīgi atdoties Kristum, bet
nesacīja, kā to izdarīt. Atlika vienīgi pieņemt, ka tā
ārīgā darīšana, ko „atmoda” dara, ir tā nomiršana
un pilnīga atdošanās. Tā tad, kas tapa
„atmodnieks,” tas bija „pilnīgi atdevies” un
„nomiris.”
Un tad, pēc dažu mēnešu noslēpumainas
klusēšanas, piepeši iesākās „atmodas” aprindās
pazīstamā Brazīlijas kustība visā savā kailumā.
Simtiem pieprasīja pases uz Brazīliju, pārdeva
savu mantu, saimnieki savas mājas un namus,
draudzes pat gatavojās pārdot savas baznīcas.
Smiltenes draudzes vadoņi, „atmodnieki,”
pārdeva savu tik vērtā vietā esošo, miljoniem
vērto lūgšanas namu par smiekla naudu, 12
tūkstošiem rubļiem, Kokorevas lūgšanas namā,
„atmodniekiem” aizbraucot, ievietojās krogs, Lielzalvi tikai ar lielām pūlēm izdevās nodrošināt
pakaļpalicējiem no „atmodnieku” gribas, namu pārdot. Vesels bars bagātāko draudzes locekļu,
priekšniecības brāļu, vērtāko dziedātāju un svētdienas skolotāju „atmodnieku” bij prom. Valmieras
draudzei, „atmodniekiem” aizbraucot, pat nebij vairs brāļu, ko vēlēt draudzes priekšniecībā. Pēc vētras
priekšniecību vajadzēja pagaidām sastādīt no māsām. Pāri par 800 derīgāko draudzes locekļu valodu un
parādīšanu gars bij izrāvis no draudžu vidus – bieži vien mātēm viņu sirds lolojumus, bērnus, kuri bij
aizmirsuši visu, ko Bībele teic par pienākumiem pret vecākiem, draudzi, dzimteni un tā Kunga darbu. Un
ja nebūtu izdevies dabūt, mēnešus sešus atpakaļ, draudžu vadību baptismam uzticīgo brāļu rokās un ja
nebūtu izdarīti daudzi pārdroši un morāliski ārkārtīgi grūti ceļojumi no vadošajiem brāļiem un draudzēm,
tad posts būtu vēl lielāks, jo 6000 bij reģistrēti aizvešanai uz Brazīliju.

Prese un valdība bij uztrauktas vislielākā mērā. Prese prasīja baptistu organizācijas slēgšanu un zobojās
dažnedažādi par baptistiem un šoreiz aiz dibinātiem iemesliem – un valdība ar dziļu nicinājumu aizliedza
baptistiem izdot pases uz ārzemēm un varēja manīt, ka tā izpildīs preses draudus.
Bij atkal pēdējais laiks kautko darīt, lai novērstu no draudzēm postu. Un draudžu savienības vadība
darīja. Tika valdībai iesūtīts paskaidrojums, ka ne visi baptisti ir Brazīlijas braucēji, bet gan tikai tie, kas
ļāvušies iespaidoties no baptistiem svešā „atmodas” gara un viņa valodām, ar tik derīgo aizrādījumu, ka
no Savienības Padomes 13 locekļiem tikai divi ir brazilnieki. Tika dots presei apgaismojums; tika izsūtīts
draudzēm uzsaukums. Un tad lēnām sāka norimt viļņi, vadoņiem pastāvīgi vēl arvien esot vētrās un lietū
uz komandas tilta, bez miera un ar dvēseles bailēm.
Varētu vēl atzīmēt, ka „atmodas” ļaužu saceltā Brazīlijas trača sekas bija jūtamas jo sāpīgi, attiecoties uz
valdību. Valdība, kas līdz Brazīlijas juku laikam
ļāva baptistiem pilnu vaļu, sāka iemaisīties
baptistu draudžu dzīvē. Izdeva rīkojumu, ka
sapulces var turēt tikai apstiprināti un tikai
apstiprinātās sapulču vietās. Tūliņ uz vietējo
varu rīkojumu sāka aizvērties baptistu sapulču
durvis. Savienības vadībai iestājoties, valdība
pārmainīja rīkojumu tādējādi, ka zem
apstiprināta sludinātāja atbildības var sludināt
katrs. Otrs rīkojums bij, revidēt baptistu pases
no policijas puses, kurai pases bij jāuzrāda.
Atkal Savienības vadībai deputācijas veidā
vajadzēja doties pie ministru prezidenta, tad
pie iekšlietu ministra, lai rīkojumu atceltu.
Rīkojumu pārmainīja tādā ziņā, ka atļāva
baptistiem pašiem brīvprātīgi nokārtot pie
policijas ticības pārmaiņas lietu.
Pēc visa būtu jādomā, ka atliktu nu tikai pavilkt
strīpu apakšā vasaras svētku kustībai Latvijā un
saskaitīt zaudējumus, kuri caur viņu cēlušies.
Bet nevar vēl arvien to. Ir vēl ļaudis mūsu
Latvijā, kas aiz dažādiem iemesliem ieķērušies
šai kustībai astē un zem „atmodas” vārda
cenšas viņu turēt atpakaļ. Saprotams, tad vēl
paliek arvien turpmākie zaudējumi – galvenais,
draudžu skaldīšana.
Tomēr zināmus rēķinus var nodot jau tagad. Vispirms, baptisms Latvijā ir glābts no bojā iešanas un
vasarassvētku kustība atspiesta savās dabīgās robežās. Ja vēl ir kāds, kas ar visiem spēkiem nopūlas
atdzīvināt pamirušās valodas un parādīšanas un ja arī viņam izdotos viņas uzcelt uz kājām, tad tomēr tās
drīzāk būtu baptistu ļaudīm spoki, no kā bēgtu, nekā Dieva sūtņi, ap ko pulcētos bariem, kā agrāk.
Pareizais jēgums par dievbērnību un Svētā Gara darbu ir aiztaisījis sētu priekšā agrāk tik vilinošiem
solījumiem.

No visas sirds priecājos, ka mans pēdīgais rakstiens, viņi četri priekšnesumi par Svētā Gara jautājum iem,
zem kopīgā uzraksta „Uz gaismu,” ir, tā sakot, padarījis pēdējo darbu šajā ziņā.
Un tomēr, it kā karš, blakus šausmīgiem zaudējumiem, atnes arī zināmus labumus, tā arī vasarassvētku
kustība Latvijā atnesusi savus. Jautājums par Svēto Garu lielākai daļai mūsu ļaudīm, nav vairs, kā agrāk,
grāmata, aizzieģelēta ar septiņiem zieģeļiem. Un tas ļoti vajadzīgs, jo netrūks arī uz priekšu ļaudis, kas
piedāvās par lētu maksu Svēto Garu – kas jau tā kā tā ir ticīgiem cilvēkiem – un piedāvās savu svētāku
evanģelijumu, nekā evanģelijums ir. Tagad tiem nebūs pircēju.
Bez tam ir vēl kāds cits ļoti vērts ieguvums. Uzmanīgi mēs esam darīti uz kādu parādību baptistu
draudzēs, kura tapa un varēja tapt lieliski bīstama. Uz to man aizrādīja kāds mans jaunības draugs
Krieviņš. Tā ir: Baptistu bērni, daļa, būs gan arī ienākuši draudzēs nepiedzimuši no augšienes un tā tad arī
bez Svētā Gara. Tas nedrīkst turpmāk notikt, ja
negribam, lai draudzes ietu bojā. Vajag pilnīgu
atgriešanos pie Dieva, savienošanos ar Viņu,
Svētā Gara liecību sirdī, pirms tiek kāds uzņemts
draudzē. Tas gan arī būs bijis galvenais iemesls,
kāpēc vasarassvētku kustībai, kas piedāvāja
Svētu Garu – vaj deva, tas cits – bija tik lieli
panākumi.
Pirms beidzu runāt par šo lietu, gribu atzīmēt, ka
neticu apgalvojumiem, itkā Jānis Inķis, vaj viņa
biedri, būtu aiz negodīgiem iemesliem
padevušies viņai kustībai, vaj braukšanai uz
Brazīliju. Nē, viņi tika ierauti, labu gribot –
cīnoties pret kūtrumu, vieglu dzīvi, remdenību
bīstamajā vasarssvētku kustībā – iekrita
maldībā.
Tagad Brazīlijā nevien viņi, bet citi visi, bagāti
izpērk savu pārskatīšanos: Tā ir viņu Bābele,
kurp tie aizvesti, tāpēc ka dzimtenē bij kūtri
darīt to, kas jādara. Nevis notiesāt tos, bet –
bīties to Kungu, jo vai labāki mēs?

Liepājā.
Liepājas Ciānas draudzes sludinātāji Alberts
Eihmanis un Andrejs Pinčers, viens pēc otra, 1922. gadā bij aizbraukuši uz Brazīliju, sakarā ar „atmodu,”
pametuši bez sludinātāja draudzi, kurā bij savākts viss, ko tik varēja dot Latvijā tā sauktā pazīstamā
„garīgā atmoda.” Biju toreiz draudžu savienības priekšnieks. Kārtojot Ciānas draudzes lietas, apstākļi tā
sarežģījās, ka nevien vajadzība draudzes dēļ, bet pat arī kristīga vadoņa pienākumi pret Savienību un
paša cieņu prasīja dzīves pārcelšanu uz Liepāju. Tā tapu Ciānas draudzes sludinātājs.
Nevajadzēs gan vēl sacīt, ka darbs sākumā bij ārkārtīgi grūts. Daži no draudzes vēl aizbrauca uz Brazīliju,
bēgdami no „sarkanā pūķa,” uz „valodu” pamata, daži – pa lielākai daļai tie, kas nespēja

Plūme, svētd. sk. pr. Liepājas Pāvilos.

H. Landers, svētd. sk. pr. Liep. Ciānas dr.

aizbraukt – nevarēdami tik drīz samierināties ar sludināto skaidro dievvārda atzīšanu un galvenais,
neatlaidīgi dažādi musināti no cilvēkiem, kuriem nav pirmā vietā Kristus un Viņa valstība, kaut to
apgalvo, sāka pulcēties tā sauktā Rumberga draudzē, Liepājā, kamēr draudze pate savā visumā pamazām
atbrīvojās no svešām mācībām un iespaidiem.
Tā ka pašlaik strādāju Ciānas draudzē, tad nav ērti, minēt tur personas, vaj kopot panākumus un
zaudējumus.
Jelgavas draudze mani izvadīja ar lielu mīlestību, kuru pieskaitu arvien savu augstāko mantu krājumam.
Piemiņai draudze man pasniedza, šķiroties no tās, zelta pulksteni un rakstāmo pildspalvu. Nevaru arī vēl
arvien aizmirst kādu Dieva bērnu, kas pēc lielas pierunāšanas mani piespieda pieņemt viņas glabāto
krievu laika zelta piecnieku, kaut pašai bagātības nekādas. Karsts top tāds piecnieks rokā, bet vēl
karstāka top sirds... . Un tā jau sludinātāja īstā alga. Tad jāsaka, kā tam Kungam uz Mariju: „Tā labu
darbu pie manis darījusi.”
Liepājā pabeidzu vienu no saviem lielākiem rakstniecības darbiem „Tuksneša Sprediķus.” Tur arī izdevu
rakstieniņus: „Latvijas pagāniem,” „Uz Latvijas baptistu 1927.g. robežām,” „Uz Gaismu.”
1923. gadā, 25 sept.,taisni kāzu dienā, tas Kungs aicināja pie sevis manu laulāto draudzeni, ar kuru biju
pavadījis 16 gadus nevien laimīgā laulības dzīvē, bet kurai ir neizsakāmi nopelni pie darbiem, ko esmu
padarījis. Viņa man atstāja septiņus bērnus, jaunāko nepilnus divus gadus vecu.
Mana nasta, kura jau tā nebij viegla, bij tapusi vēl smagāka. Bet tas Kungs zināja manas acis vērst uz
palīgu, kas „ap mani būtu.” Un tā 26. maijā, 1925. gadā, Viņš man atkal dāvināja laulātu draudzeni – Idu
Krautman.

Dieva plašā druva.
Pastāv un ar lielām sekmēm darbojas Vispasaules Svētdienas Skolu Savienība, ar kuru savienotas ir arī
Latvijas svētdienas skolas. 1923. gadā man vajadzēja tapt par sekretāru no Latvijas puses šinī
organizācijā, kura caur savu Eiropas sekretaru Džemsu Keliju pabalsta mūs, tā ka mēs varam izsūtīt
svētdienas skolu evanģelistu un esam varējuši sarīkot vairākus kursus svētdienas skolotājiem.

Stefens S. Bēlijs (Stephen C. Bailey), Čarls Voterss (Charles Waters),
Starpt. Bīb. Las. Biedr.
Starptautiskās Bībeles Lasīšanas
tagadējais galvenais jeb
Biedrības dibinātājs.
goda sekretars.

Džeimss Kelijs (James Kelly),
Vispasaules Svētdienas Skolu
Savien. Britijas nod.
galven. sekretars.

Pagājušā gadā, caur Džemsu Keliju man izdevās nodibināt ciešus sakarus ar Starptautisko Bībeles
Lasīšanas Biedrību. Viņas sekretārs Stefens S. Bēlijs vēlējās, kaut tiktu iesākts še viņa biedrības darbs pēc
Anglijas parauga, reģistrējot katru, kas apņemas lasīt Bībeli katru dienu pēc Starptautiskās Bībeles
Lasīšanas Biedrības karts. Šī personīgā Bībeles lasīšana tika iesākta ar 1928. gadu zem slud. A. Metera un
manas vadības un ir izrādījusēs par vienu no pozitīvākiem un sekmīgākiem darbiem, kādi apsākti priekš
tautas pēdējā laikā. Šī darba veicināšanas dēļ tiek izdota avīze „Bībeles Vēstnesis,” kuru rediģēju, kā arī
Bībeles lasītājiem atsevišķa lapiņa „Mājieni,” ko tulkoju no angļu valodas. Tāpat visus sakarus ar Angliju
šajā darbā caur korespondencēm ir nācies uzturēt man.
Gribētu vēl atzīmēt divas raksturīgas sapulces, kuras noturēju Rīgā. Ģildes lielā zālē – pirmo sakarā ar
pastardienu, otro sakaraā ar „Latvijas pagāniem.”
Kāda Margareta Roven, sabatistiene, bij izsludinājusi tā Kunga atnākšanu, „pastardienu,” uz 6. febr.
1925. gadā. Bij viņai arī savi piekritēji, kaut nedaudz. Tomēr galvenais bij, ka nu bij iemesls neticībai un
pat visādiem spekuilantiem, izmantot gadījienu sev par labu un – iedurt kristīgumam. Tika sarīkotas
visādas sensāciju sapulces, kurās pat liberālā teoloģija spēja teikt savu vārdu par pastardienu – kas
Bībeles mācībai tāpat pretī, kā liberālās teoloģijas mācības par Dieva Dēlu un Bībeli pašu – un kurās
dievliedzība un pat Budas priesteris atklāti zobojās par to, kas kristīgiem svēts. Dienas laikraksti bij pilni
visāda izsmiekla un zobošanās un tie, kas visvairāk dabūja, bij „sektanti.” saprotams, tas viss varēja tikai
mazināt ticību tā Kunga atnākšanai un sajaukt jēgumus par to un pastardienu.

J. Daugmanis, Uguņciema slud.
un svētd. sk. evanģelists.

Pēteris Grauze, Rīgas Iļģuciema
un Jelgavas dr. slud.

Andr. Lukševics, Latv. Bapt.
Draudžu Sav. evanģelists.

Bet no kristīguma paša puses netika sarīkota neviena sapulce. Tad parādījās laikrakstos sludinājumi, kas
aicināja Latvijas centrā, Rīgas Ģildes lielā zālē uz pastardienas – balli. Tā tika sarīkota to vakaru pirms
„pastardienas” un tādēļ tika reklamēts, ka dejošot līdz pašai pastardienai. Man nu dega kaulos. Bij
diezgan klusēt un nenodot liecību par savu Kungu. Lai pierādītu, ka kristīgumam, ne arī „sektantiem”
visumā, nav nekā kopīga ar Margaretas Roven murgiem un ka pastardiena nav vis smejama un nāks gan
reiz, tikai mums pilnīgi nezinot, tad sarīkoju sapulci turpat Rīgas Ģildes lielā zālē, trīs dienas pirms
„pastardienas,” tas ir, 3. febr., 1925.g. Risks nebij mazs, jo zāle maksāja daudz. Sapulcē, saprotams,
nostājos pret 6. febr. un sakarā ar ļaužu uztraukumu devu pamatīgu priekšnesumu par Kristus
atnākšanu, kā arī par citiem jautājumiem, sakarā ar to, un izdalīju ļaudīm 500 „Pasaules pēdīgās dienas”
un 600 brošuras pret sabatismu. Šī sapulce bij pārpildīta un izdevās labi, jo liecība bij skaidra, tiklab caur
vārdu, kā arī izdalītiem rakstiem.
Otru sapulci noturēju 19. janv., 1926. gadā, turpat Ģildē priekš Latvijas „pagāniem,” sakarā ar bīskapa
Irbes rīkojumu, neuzskatīt tos vairs par kristīgas draudzes locekļiem, kas nemaksā nodokli. Mani nebūt
nevaldzināja nodokļu lieta, bet gan tas fakts, ka pēc 400 gadiem reiz luterāņi oficiāli atzina, ka visa tauta
nav vis kristīgi cilvēki. Šim atzinumam bij milzīga nozīme, jo līdz šim luterāņi uzskatīja par nepieklājību –
par propagandu, nevis misioni – ja kāds gribēja kādu atgriest pie Dieva, sūtīja tūliņ uz pagānu zemēm, jo
„pagānu” tak šeit neviena neesot. Šiem jaunajiem „pagāniem,” kuru kā statistika teic, ir vairāk nekā
„kristīgo,” nu bija mans priekšnesums, kurā pasludināju – evanģelijumu. Šo priekšnesumu arī esmu
izdevis brošūrā, sakarā ar uzbrukumiem man no „Latvja” puses.

Sapulce bija atkal stāvgrūdām pilna un daudzi aizgāja atpakaļ, netikuši iekšā, bez tam katrs dabūja trīs
manus drukātos sprediķus uz mājām līdz. – Saprotams, mans nolūks nebūt nebij, ieņemt naidīgu stāvokli
pret luterāņu draudzi, bet gan atzīmēt bīskapa paša konstatēto faktu, ka tauta savā visumā nav vis visi
kristīgie.
Sirds dzen atzīmēt šeit divus evanģelijuma sludinātājus, kuri man iespiedušies atmiņā no lielo cīņu un
grūto darbu laikiem. Tie ir – Andrejs Bermaks un Pēteris Grauze. Viņi arī nav taupījuši sevi, kad bij jāiet
pirmās pozicijās...

Vēstules.
Savā mūžā esmu saņēmis neskaitāmas vēstules,
bet te nedomāju tās vēstules, kuras izlasa, atbild,
iznīcina, vaj vienaldzīgi noliek pie malas. Vēstules,
kuras domāju ir tādas, kas top izlasītas un tad tiek
atliktas sevišķai uzglabāšanai, vaj arī, kad viņas
tiek iznīcinātas, tomēr saturs, kas bijis viņās, vēl
ilgi paliek atmiņā.
Kas tās par vēstulēm? Nu, vispirms tur ir vēstules,
kurās mani – bar un māca. Dažas no viņām ir traki
valdzinošas, sevišķi, kad viņas ir rakstītas no
jauniem cilvēkiem, kuri iedomājas, ka tie visu
labāki zin un saprot un ir daudz daudz dievbijīgāki
par veciem ticīgiem ļaudīm. Tāds jauns cilvēks tur
apgriež savai dvēselei oderes pusi uz āru un ļauj
redzēt savu dvēseli visā kailumā. Saprotams, tāds
jauns cilvēks aizmirst tikai vienu lietu, to, kāds viņš
pats izskatīsies, kad būs aizsniedzis gadus un
padarījis tik daudz priekš sava Kunga, kā tie, par
kuriem viņš šķēpu lauž. Kas vēl uz mūrīša sēž, tam
rokas arvienu baltas...
Tad tur ir vēstules, rakstītas visvairāk no ceļa
gājējām uz debes Kanaanu. Vaj viņas tur kāreiz
nonāks, par to ir jābūt nopietnām bažām, tikai par
žēlumu šīs bažas trūkstviņām pašām. Turpretī viņas ir šausmīgi nobažījušās par manu dvēseli, biedina
mani ar elles sodu visā nopietnībā, atklāj man Dieva noslēpumus, kā viņas domā, un par visām lietām
sargā savus – „svētos.” Kāda vēstule man pat rakstīta Visaugstākā uzdevumā, pravieša vārdā un – žīdu
mēlē – „mīļe brāle Lauberte.”
Viena vēstule man draudē ar nāvi, ja es neatstāšot Liepāju. Kad viņu saņēmu, dažus gadus atpakaļ, es
viņu tūliņ nolasīju sapulcē un pateicu, ka par savu Kungu arvien esmu gatavs mirt un ne soli nekustēšos
no vietas tikmēr, kamēr man nebūs pārliecība, ka tas Kungs mani no maniem pienākumiem atbrīvo.
Tad tur ir vēstules, kurās mani – slavē, iestiprina. Neesmu licis svaru kausos vienas, vaj otras, tāpēc ka
cilvēku svari nav apzīmogoti no Dieva rokas un tādēļ tiem maz vērtības, bet man liekas ka abu šķiru
vēstules būs tā – vienādi.

Tomēr šinī vietā no sirds pateicos tiem, kas man ir rakstījuši iestiprināšanas vēstules grūtības brīžos. Tās
arvien ir darījušas man daudz laba.
No šīs šķiras vēstulēm – tiem otrās šķiras vēstuļu rakstītājiem par atbildi – atzīmēšu šeit pašu pirmo un
pašu pēdīgo šis man rakstītās vēstules. Pirmo vēstuli saņēmu, kad biju vēl jauns sludinātājs Ventspilī.
Man raksta: „Dārgais brāli ieks Kristus! Nepagurstat šinī lielā Dieva darbā. Par to priecājas visas debesis.
Lai Jūsu rokas nepagurst to dažādo spriedelēšanu dēļ, ar ko neticība pretojas. Šovakar nevaru būt
sapulcē, bet es lūdzu to Kungu, lai Viņš savu žēlastību parāda visiem sapulcētiem. Jūsu līdzcīnītājs iekš
Kristus.” Vēstules rakstītājs jau ir aizgājis tā Kunga priekā. Ziņkārīgiem par patikšanu varu arī pasacīt viņa
vārdu. Tas ir – J. Veiķenieks, bijušais Ventspils draudzes poadomes loceklis.
Pēdīgā vēstule šāda: „Mans dārgais brāli! Ļoti pateicos Jums par ielūgumu uz Jūsu garīgā darba 25 gadu
svinībām. Šo ielūgumu uzskatu par godu un,
zināms, ierastos, ja tas būtu iespējams.
Nelaimīgā kārtā līdzīgas saistības to dara
neiespējamu. Atļaujat man tomēr savā paša
vārdā, to misiones padomju vārdā, kuras strādā
Latvijā, kā arī Baptistu Vispasaules Savienības
vārdā Jūs sirsnīgi sveicināt uz ceturkšņa gadu
simteņa kalpošanu, ko esat pabeiguši. Jūs esat
droši vien caur Dieva žēlastību padarījuši
ievērojamu darba daļu un neviens nebūs varējis
Jūs pārspēt enerģijā un dedzībā. Es droši ticu, ka
būs iespējams Jums reprezentēt Jūsu draudžu
savienību baptistu vispasaules kongresā,
Toronto. Lūdzu, esiet pārliecināti par manām
aizlūgšanām un sirsnīgiem laba novēlējumiem
priekš nākotnes Jums un Jūsu draudzei. Ļoti
sirsnīgi Jūsu...” Šīs vēstules rakstītājs ir J.H.
Rušbruks, teoloģijas doktors, mākslu maģistrs,
Vispasaules Baptistu Savienības Eiropas
sekretars.

IV. Dzīves pavasars.
Esmu dzimis 7. jūnijā, 1875. gadā, Pitņu mājās,
Mores pagastā, Rīgas aprinķī. Man trīs māsas, esmu jaunākais saviem vecākiem.

Garīgais mantojums no tēva un mātes.
Laicīgais mantojums, ko vecāki dod saviem bērniem, nav daudz vērts. Dažreiz tas pat top par lāstu
bērniem. Garīgais mantojums turpretī, ja viņā ir patiesas vērtības, ir neaizmaksājams un dara cilvēkus
bagātus ar bagātībām, kas dara viņus laimīgus un nes svētību citiem arī.

Laicīgu mantojumu no vecākiem neesmu saņēmis gandrīz itin nekādu, ja neskaita tur iekšā kopšanu un
audzināšanu bērna dienās un četrus gadus pagastskolu, ko dabūju pēc pirmklasīgas mājasmācības.
Turpretī garīgais mantojums no vecākiem man ir ļoti liels. Un tādēļ dārgas atmiņas saista mani ar tiem.
Mamma man mācīja jau mazam Dievu lūgt, kā nu viņa to saprata. Vakaros es arvien lavījos pie viņas
gulēt. Tad viņa, kopā ar mani, skaitīja gultā „Mūsu Tēvs,” baušļus, dziesmu pantiņus, līdz aiz noguruma
aizmiga. Arvien man bij jāskaita līdz – saliktām rociņām. Viena dziesma arvien atstāja uz mani lielu
iespaidu un darīja mani ļoti domīgu. Nevarēju nemaz saprast, kā ļaudis var tik slikti izturēties pret
Pestītāju. Tā dziesma bij tāda:
Pestītājs ikkatru rītu
Pie mums atnāk izraudzītu,
Vaj kāds pēc Tā neilgojas?
Iet Viņš pirtīs, iet Viņš mājās,
Redz un dzird, kā kuram klājas,
Viņu vaj ar atminas?
Vaj tur neskan pielūgšana,
Vaj tur Dieva godāšana,
Vaj kāds pateicas?
Ja nu maz no tam Viņš mana,
Bet gan vella dzismas zvana,
Tad Viņš atkāpjas.
Robeža tur – Viņš vēl gaidīs,
Vaj tam vēsti pakaļ raidīs,
Kam bij durvis ciet.
Stāv un skatās žēli, žēli,
Ilgi paliek, paliek vēli,
Izgaidas – prom iet.

Lai dziesma varētu tikt sekmīgi lietota arī tagad, tad neesmu viņu uzrakstījis burtiski, kā man to mācīja,
bet gan esmu devis viņas prātu. Mani ļoti sāpināja dziesmas pēdīgie vārdi: „Izgaidas, prom iet.” „Vaj tā
darīt ar mīļo Pestītāju?” domāju. Šī dziesma man darīja Pestītāju mīļu un es sapratu, cik pareizi ir, ka es
kopā ar mammu lūdzu Dievu – tas ir, kā mēdza sacīt, „skaitu pātarus,”
Mans papus daudz nerunāja, bet viņam bij ieradumi un paņēmieni, kas mūs, bērnus, ļoti valdzināja. Viņš
bij liels grāmatu mīļotājs un zināja daudz skaistu stāstu. Pa ziemas vakariem viņš mums tos stāstīja. Bet
kā stāstīja? Pat sākums jau bij originels. Papus pateica kādu zīmīgu teikumu no stāsta un tad – piepeši
apklusa un neteica vairs ne vārda. Piemēram tā: „Tas bij toreiz, kad es vēl puika biju.”

P. Lauberta vecāki, zemnieki, Jānis un Jūle.
Saprotams, mēs tad mācamies viņam virsū un lūdzamies, lai viņš tak stāsta, kas tad bij, kad viņš vēl bija
puika. Galu galā viņš jau stāstīja arī. Un kad viņš stāstīja, tad bij jāklausas vien, tik labi viņš mācēja stāstīt.
Un kad viņš nestāstīja, tad viņš zināja citādi saistīt mūsu uzmanību. Piepeši, negaidīti, viņš pārtrauca savu
klusēšanu un sāka dziedāt. „Dieva dziesmas,” kā viņš tās sauca, dziedāja. Viņa vismīļākā dziesma bij:
„Kad grēki mani biedē, Mans mīļais Jēzu Krist!” vaj atkal: „Kad es nākšu, kur tie dzīvo.” Dziedāja arī citas
dziesmas. Turēja par lepnumu, mācēt arī visnepazīstamākos un grūtākos meldiņus. Kā papus uzsāka
dziesmu, mamma, vērpdama, pie ratiņa, tūliņ piebalsoja un mēs arī. Tā mēs, mazi būdami, iemācījāmies
veselu pulku meldiņu un garīga dziesma mums tapa mīļa.
Arī Bībeli papus labprāt lasīja. Svētdienās Bībeles lasīšana bij viņa mīļākais darbs. Lasīja viņš katrreiz balsī.
Vaj ar nodomu, lai mēs dzirdētu, nezinu, bet laikam bija tā. Viņa veids parasti bij nevis mācīt, kā jādara,
bet darīt, lai mēs redzētu un darītu tāpat. Kad papus lasīja, mēs klausījāmies un neklausījāmies arī, bet
dažreiz papus lasīja tik skaistus stāstus no Bībeles, ka bija vien jāklausas. Vienu tā papus panāca pilnīgi:
Bībele tapa mums mīļa un ierasta, tāpēc ka redzējām, ka papum viņa bij mīļa un vajadzīga, jo citādi tak
viņš to vienmēr nelasītu. Tā mēs to sapratām. Vaj arī viņš to nedarīja visvairāk mūsu dēļ, to nezinu, bet
to gan zinu, ka mūsu bērnu labad vien arī mūsu dienās mums vajadzētu lasīt Bībeli katru dienu un lūgt
kopā ar tiem Dievu. Citādi visas mūsu labās mācības neko nelīdzēs.
Un vecāki mūs ļoti biedināja no grēka un paši sargājās no tā. Un ja esmu izbēdzis jaunības grēkiem un ar
28 gadiem iegājis laulības dzīvē šķīsts un neapgānīts, tad par to varu pateikties vienīgi vecākiem, kas
mani bij mācījuši, sargāties no grēka kā no čūskas ar savu pašu priekšzīmi. Man bija bailes, no pat bērnu
kājām, grēku izdarīt. Ar lielu prieku atzīmēju to še. Un tas gan arī būs vislabākais līdzeklis arī mūsu
dienās, paturēt jaunību šķīstu.
Vecāku dzīve nevarēja palikt bez iespaida uz bērniem. Agri arī es iesāku Bībeli lasīt un dažādus stāstus,
kurus papus arvien piegādāja, no Rīgas braucot.

Arī Dieva lūgšana man nebij sveša. Atminos šādu gadījumu, kad biju vēl mazs, gadus desmit vecs, zēns.
Rotaļājāmies ar koka bumbu, mans biedrs un es. Piepeši bumba no mana sitiena ieskrēja manam
biedrim acī. Tas apklāja seju rokām un sāka neganti kliegt. Pieskrēju, atrāvu rokas zēnam no acīm un
redzēju ar izbailēm, ka zēnam virs acs sāka celties liela, nejauka pumpa. Zināju, ka mani vecāki, sevišķi
mamma, par palaidnībām man katrreiz maksāja ar – pērienu, sevišķi, ja biju noziedzies pret svešiem.
Nobijos ļoti un aizskrēju mežā. Kādā laukumiņā, mežā, metos ceļos un lūdzu Dievu, lai Dievs neļautu
izcelties pumpai no bumbas sitiena. Lūdzu no visiem bērna sirds dziļumiem. Mājās pārnācis atradu zēnu
bez pumpas – jautru un veselu. Šī bij pirmā manu lūgšanu paklausīšana un nepalika beidzamā.
Saprotams, ka lūgšanu arī biju mantojis no vecākiem.
Gribētu vēl aizrādīt, ka kad papus pa ziemas vakariem mums stāstīja stāstus un mācīja dziesmas un
meldiņus, viņš pa to laiku nebūt nestāvēja dīkā.
Tad viņš taisīja dažādas lietas saimniecībai, pat
ratus un ragavas – arī mums, gauži lūdzoties,
bērnu ragaviņas – vija auklas, grožus, virves,
taisīja karotes. Mazs kaltiņš, mazs āmurīts un
nazis bij arī man. Izlūdzos arī kādreiz zāģi,
nozāģēt. Tā dabūju mīlestību uz darbu, mācījos
laiku labi izlietot un ieguvu pirmās zināšanas
veiklību darbiem.
Zēns būdams pinu kurvīšus, vāceles, salmu
cepures, taisīju karotes, sev ragaviņas, pat
uztaisīju sev kautko līdzīgu velosipēdam. Biju
meistars savā arodā, pārdevu uz tirgiem un man
kā zēnam bij jau, paša nopelnītas naudas, pieci
zelta rubļi. Ganīju cūkas, vēlāk govis. Nekad
nepavadīju cēlienu bez darba. Gana kulītē bij
arvien līdz darbs, ja ne cits, tad kāda mācības
grāmata. Un visam tam pamatus bij likuši mani
vecāki.
Biju jau jauneklis un pelnīju pats sev maizi. Biju
atbraucis no Rīgas ciemā pie sava papus, kurš jau
bij vecs un nevarīgs. Viņš gulēja gultā. Kluss –
nerunāja, kā parasti. Es sēdēju pie galda un
kautko lasīju. Piepeši pametu acis uz papu un
redzu, ka viņš raud, klusi raud. Pielecu pie viņa
un prasu: „papiņ, vaj Tev kas trūkst?” Pēc brītiņa klusēšanas viņš sacīja: „Netrūkst nekas. Raudu, tāpēc
ka neesmu spējis tevi skolot un nespēju tev dot nekādas mantas līdz dzīvē.” Dziļi kustināts noskūpstīju
savu papu un sacīju: „Tu esi man devis visaugstāko skolu un vislielāko mantu – dievbijāšanu.” „Tā Kunga
bijāšana ir gudrības iesākums. Dieva bijāšana der pie visām lietām.” Dāv. 111,10; Tim. 4,8. „Tas ir liels
mantojums, ja kas ir dievbijīgs.” 1. Tim.6,6.
Tā tad jau pašos manas dzīves pamatois ieraugu Dieva roku. „Kad Dievam patika, kas mani no mātes
miesām izredzējis...” Gal. 1,15. Bijāšanā skūpstu Dieva roku par to.

„Bez pagātnes” – bez vecāku dievbijāšanas iesākt dzīvi ir šausmīgi, kaut vaj miljonus būtu mantojis!

Mana atgriešanās.
Kaut biju dievbijīgu vecāku bērns un kaut neskrēju pa tā sauktiem pasaules ceļiem, tomēr man vajadzēja
kā kuram katram citam personīgu savienošanos ar Dievu – atgriešanos pie viņa. Un Dievs ļāva man šo
žēlastību piedzīvot, kaut Viņam bij pie manis varbūt vairāk darba, nekā pie tā sauktiem lieliem
grēciniekiem.
Dievs mani bij novedis pie Sava vārda – Bībeles – jau bērnībā. Bībeles lasīšana atstāja uz mani dziļu
iespaidu. Kad lasīju Jāņa Parādīšanas grāmatu, tad
man bij ļoti bailes no elles un Dieva soda un ļoti
gribēju tikt, kad miršu, tajās jaukajās debesīs, par
kurām Bībelē lasīju. Bet es nekādi nezināju, kā var
debesīs tikt. Ne vecāki, ne mans neaizmirstamais,
tik ļoti spējīgais un cienījamais skolotājs, ne kāds
mācītājs man nebij devis apmierinošu atbildi uz
manu jautājienu: „Kā lai tieku debesīs.”
Biju lasījis Bībelē vārdus: „Kam manis dēļ dzīvība
zūd, tas to atradīs.” Domāju, kad būšu izaudzis
liels, iešu uz pagānu zemēm par misionāri un lai
pagāni mani nokautu, ka spēju tikt debesīs, jo tad
tak būtu zaudējis dzīvību Jēzus dēļ. Kad biju lasījis
Bībelē vārdus: „Kas manu miesu ēd un manas
asinis dzer, tam ir mūžīga dzīvība,” tad ļoti
vēlkējos drīzāk izaugt liels un iet pie svēta
vakariņa, lai man būtu mūžīga dzīvība, jo domāju,
ka vakariņā ēd Jēzus miesu un dzer Viņa asinis.
Bet vēlāk arī šī ieprieca zuda, jo iedomājos, ka
vakariņš gan varētu piedot pagājušos grēkus, bet
ne tos, ko padara pēc vakariņa. Bet pēc vakariņa
jau tūliņ nemirst, kaut gan pēc vakariņa tūliņ var
apgrēkoties. Lūk, tā bērna dvēsele cīnījās, kā
dabūt zināt, ka tiks pēc nāves debesīs, bet
nezināja, kā to izdarīt.
Varbūt varētu sacīt, kas bērnam par grēkiem? Nedomāju vis, ka man būtu bijušu vairāk grēku nekā
citiem bērniem, bet to gan es zinu, ka bērniem ir grēki, kuri tos nāves brīdī baida un šķir no debesīm un
Dieva, ja grēki nav salīdzināti un ja nav dabūta piedošana no Dieva. To es pats kā bērns piedzīvoju. Bērns
būdams iekritu akā un biju tuvu noslīkšanai. Tai brīdī apziņā uzliesmoja milzīgs grēku pulks un nežēlīgi
pazudināja mani. Kad gars sāk šķirties no miesas, tad viņš labāki redz.
Divpadsmit gadus vecs pirmo reizi dzirdēju, kā debesīs tikt. Līdz tam laikam neviens mans nebij to sacījis,
gan biju dzirdējis, ka neviens to nevarot zināt, bet katram jācenšoties, lai tiktu, jo tikšot tie, kas būšot to
izpelnījušies. Bet zināt, kad izpelnījies, neviens nevarot. To zinot tikai Dievs.

P. Lauberta māsas: Karline Augstroze, Matilde Legzdiņ, Emma Peterson.
Tas bij Dr. J.A. Freijs, jauns būdams, kas sludināja, kā debesīs tikt, atbraucis Ķigaros, kur es dzīvoju.
Saprotams, ka tādu puiku neviens neievēroja, bet to nakti pēc sprediķa biju ļoti laimīgs, jo man bij tā
pārliecība, ka arī man ir tiesība ticēt Kristus darbam un būt salīdzinātam ar Dievu caur ticību uz Kristus
vietniecisko darbu. Par žēlumu šī bērna ticība tika nomākta un izravēta jau otrā rītā. Mani vecāki bij
luterāņi un „baptistu pestīšanai” tie nepiekrita un sacīja, ka luterāņu ticība esot labāka un ļoti biedināja
no baptistiem, sevišķi mana māte. Galu galā sapratu, ka man jābūt labam luterānim, jādzīvo dievbijīgu
dzīvi Lutera ticībā un gan tad viss būs labi un pat labāki, nekā klausot baptistiem, vaj pat pārejot pie
viņiem. Es nezināju vēl, ka ticību Kristus asins taisnībai vajag abiem, tiklab luterim, kā baptistam, abiem
jāpiedzimst no jauna, nopietni jāatgriežas un jādabū liecība par grēku piedošanu un Svētā gara
iemājošanu sirdī.
Tā dzīvoju dievbijīgu dzīvi un sargājos no grēka. Bet miera sirdī man nebij; grēku piedošanas liecības sirdī
man nebij. Tā pagāja gadi.
Un tad varēju būt septiņpadsmit gadus vecs, kad kādā svētdienā nogāju uz baptistu sapulci, kurā toreiz
sludināja Aleksandrs Kļaviņš. Sprediķis mani padarīja ļoti nemierīgu. Sāku saprast, ka esmu pazudis ar
visu savu svēto dzīvi – „svētāku vēl nekā baptistiem” kā biju domājis. Man tak nebija piedošanas liecības
sirdī un manīju arī, ka ar varu tieku rauts uz pasaules pusi un nespēšu vairs ilgi pretoties, gadiem
pieņemoties. Tad sākās grūts dvēseles cīņu laiks. Gulēt ejot drusku mierīgāka tapa sirds, kad biju klusu
zem segas pielūdzis Dievu. Lūgt pie gultas ceļos bija kauns, jo tā tik darīja baptisti un es tas arī negribēju
būt. Man likās toreiz, ka zobins karātos pār mani un biju pārliecināts, ka ja tas nokristu un mani nokautu,
būtu tikai pareizi. Es tak biju pretojies Kristus pestīšanai, mēģinādams pats ar savu svētumu debesis
nopelnīt.

Kārlis Paucitis, grāmatrūpnieks. Kārlis Augstroze, korvadonis, zemturis.
Es biju pretojies Svētā Gara darbam savā sirdī, tā domāju, un mana pazušana man nu bija skaidra. Un
noteikti gribēju tikt pestīts, bet nesapratu, kā tagad pestīšanu iegūt.
Kādā svētdienā aizgāju ciemos pie savas māsas uz Ķigariem. Manas māsas vīrs, Kārlis Augstroze, turēja
vakardievvārdus un runāja par vārdiem: „Jēzus Kristus, Viņa Dēla, asinis mūs šķīsta no visiem grēkiem.”
Pēc sapulces viņš pienāca man klāt un prasīja: „Nu, kā ir ar tevi? Vaj mīli Pestītāju?” Teicu ka mīlu un
gribu tikt pestīts. „Nu, tad jau tu esi pestīts,” sacīja viņš „jo tādam tak tiek apsolīta pestīšana – tādam,
kas gaišumā staigā.” 1. Jāņ, 1,7. Man itkā apustulim Pāvilam nokrita kā zvīņi no acīm. Ap. D. 9,18.
Sapratu, ka man ir tiesības ticēt, ka Jēzus ir mani pestījis, jo es tak mīlēju Viņu, bēgu no grēka – biju
patiesi atgriezies – prātu mainījis, „atjaunojies savā prātā,” Ap. d. 3,19., nepaļaudamies vairs uz savu
taisnību un iedomāto svētumu, bet ticēju, ka Kristus vien mani spētu pestīt, ja Viņš to gribētu.
Ejot uz mājām sirds bija pilna gavilēm un prieka par iegūto pestīšanu, par apzināšanos, ka grēki piedoti
un tikšu debesīs caur ticību uz Krustā Sisto. Gāju gar mežiņu. Sirds skubināja ieiet tur un pielūgt Dievu.
Kad biju nometies ceļos, pirmie vārdi, kas plūda man pār lūpām, bija šie: „Abba Tētīt! Es Tev pateicos, ka
esi man piedevis.” Brīnījos pats, ar kādu sirdsmieru varēju izrunāt šos vārdus. Agrāk nekad nebiju spējis
uzrunāt Dievu ar vārdu „Tēvs.” Sirds baidījās to darīt. Tagad Svētais Gars bij ņēmis mājas vietu manā sirdī
un bija tas, kas lika šos vārdus man mutē, Kā rakstīts Gal. 4,6: „Kad nu jūs esat bērni, tad Dievs sava Dēla
Garu ir sūtījis jūsu sirdīs, tas auc: „Abba Tētīt!” Arī es biju tapis – Dieva bērns. Tas notika vasarā, 1898.
gadā, kad biju astoņpadsmit gadus vecs. Tagad no tā laika jau pagājuši 35 gadi, bet apzināšanās par
pestīšanu un Svētā Gara iemājošanu dvēselē mani ir pavadījusi vienmēr. Turu to par visvērtāko
ieguvumu kristīgā dzīvē, jo tas ir īstais dzinējspēks, dzīvot kristīgi, lai iegūto nepazaudētu. Tad mīlestība
spiež kalpot tam Kungam Jēzum aiz pateicības par dabūto grēku piedošanu, bet nevis kalpot, lai pēcgalā,
vaj nu tikai dabūtu to.

Mājās pārnācis pirmo reizi locīju savus ceļus pie gultas Dieva priekšā, pirms gulēt iešanas un otrā dienā
saliku savas rokas pie galda, pirms ēšanas. Man jāsaka, ka tas man maksāja lielu iekšēju cīņu manas
mammas dēļ, kura to uzskatīja par zīmi, ka atstāju savu ticību un gribu pāriet baptistos. Tādas domas,
atstāt luterāņu ticību, man pavisam vēl nebij, bet es sapratu, ka ticīga cilvēka pienākums ir tā darīt, ja
negrib aizliegt savu ticību, tas ir, ticīga cilvēka ticību – to Kungu pašu. Tāpat bij ar sapulcēm turpmāk.
Gāju uz baptistu baznīcu, lai satiktos ar ticīgiem ļaudīm, tādiem, kāds es nu biju – pestītiem.
Saprotams, ar laiku mammas bažas piepildījās. Sirds meklēja ticīgu ļaužu biedrību un tā tiku kristīts pa
Ziemassvētkiem, 1893. gadā, Paltmales baptistu draudzē un pievienots baptistiem. Man tak vajadzēja
turēt to ticību, kas man no tā Kunga bija dota, pirms nebiju baptists, bet kurai sekojot, pēc savas
pārliecības, tiku ievadīts baptistos. Ja Dievs citus ticīgos, savus bērnus, vada citādi un tie pēc savas
pārliecības seko tam Kungam, es atzīstu, ka arī viņi
dara pareizi un nemaz citādi nedrīkst darīt. Bet
mana sirds bij atradusi, ko tai vajadzēja.

Pirmie soļi Dieva darbā.
Pirms spēju spert pirmos soļus Dieva darbā,
Dievam vajadzēja mani laist Savā skolā. Tas tā gan
bij ap manu piecpadsmito gadu, pēc tam, kad biju
ar vislabāko liecību, „ļoti labi,” kā pirmais skolēns
mācībās, pabeidzis pamatskolu. Vecāki gribēja, lai
mācos kādu amatu un gribēja mani padarīt par
drēbnieku. Es no tam negribēju ne dzirdēt.
Gudroju par mežkopību un citām labām lietām.
Tad dabūjām zināt, ka Inčukalnā esot kāda lielāka
muižas atslēdznieka un kalēja darbnīca, kas
pieņemot mācekļus. Aizbrauca turp jau kāds
paziņa un tika pieņemts. Man tas bija kā uguns
pakulās. Nelikos tikmēr mierā, kamēr arī mani
laida turp. Arī es tiku pieņemts. Bet tā kā es biju
maza auguma un sīks, tad mani nosūtīja uz muižu
alus brūža mašīnistam par zēnu. Mans uzdevums
dien no dienas nebij nekas cits, kā spodrināt
misiņus un ieeļot mašīnu, kā arī sviest krāsnī
malku. Mašīnists bij kluss, labs cilvēks, bet jau krietni apaļš no alus dzeršanas. Arī man tas ar devīgu roku
piedāvāja savu prāvo alus krūzi, kuru arvien no jauna piepildīja bez naudas un maksas, kad tā bij tukša.
Pēc trim mēnešiem biju galīgi apnicis šo dzīvi un ilgas pēc mājām neatturami māca dvēseli. Nezinu, kā tas
īsti bij, bet kādā svētdienas rītā piecēlos agri, sabāzu visu, kas man bij, maisā un braucu uz mājām.
Atpakaļ braukt vairs ne par ko negribēju. Biju izārstēts galīgi no „augstām domām.” Vecāki arī nespieda
mani atpakaļ braukt. Un ar to biju šo skolu pabeidzis.

A. Bermaks un P. Lauberts kādā evanģelizācijas sapulču izbraukumā.
Un tad iesāku garīgo darbu. Sāku pārdot kristīgus rakstus, pienesot klāt mājās. Astoņus gadus esmu
darījis šo darbu ar vislabākām sekmēm un nav gandrīz neviens Latvijas stūris, kuru es nebūtu
pārstaigājis. Kamēr citi meklēja draudžu aprindas savā darbā, es bēgu no tām, jo jutos visbrīvāks tautā.
Kamēr citi pārdeva par trim rubļiem dienā, es par pieciem. Dažas dienas pat atzīmējās divtikdaudz, viena
pat 20 rubļiem zeltā. Un kamēr daži mani darba biedri nespēja sev maizi nopelnīt, tikmēr es pa gadiem
biju iekrājis sev 800 rubļus zeltā, kurus izlietoju vēlāk, maksādams sev semināru Hamburgā un gādādams
sev tad vajadzīgo. Tomēr tikai kristīgi raksti bij tie, ko izplatīju. Sapņu un „ziņģu” grāmatas, pēc kurām
ļaudis vienmēr pieprasīja, man nebij.
Tajā pašā laikā turpināju savu izglītību. Mācījos vācu valodu galvenām kārtām. Ulmaņa un Brašas lielo
vācu vārdnīcu norakstīju uz plāna, plāna papīra un mazā formātā, izlaižot maz lietojamos vārdus, lai to
varētu kabatā nēsāt. Pa vakariem, svešās mājās to darīju. 680 stundas izlietoju šim darbam no sava
atpūtas laika. Kad tagad iedomājos tās vietas, kur rakstīju, tad brīnums man pašam, kā tas bij iespējams.
Zemās būdiņās, dažreiz nelaipnu ļaužu vidū, mazas uguntiņas gaismā. Bet gribējās dzīvē tikt augstāk un
enerģijas – tās jau man nekad nav trūcis. Bez šīm pūlēm man gan nekad nebūtu atvēries ceļš uz Vāciju.
Pievienojies draudzei, tūliņ nodibinājām jauniešu biedrību. Savu pirmo runu sacīju kādos draudzes
svētkos pa Ziemassvētkiem, gan gadu vēlāk, un runas vidū apstājos, sajuka domas, nespēju turpināt uz
brīdi. Tas bij Paltmalē. Otro runu Jaunjelgavā pabeidzu laimīgi un pāris gadus vēlāk Novgorodā izpildīju
uz pāris mēnešiem vietu kādam draugam turienes draudzēs kā sludinātājs.
Pāris gadu biju Daugavgrīvā, kādā pārtikas veikalā, par kasieri. Tur iemācījos pa vakariem vijoli spēlēt un
rosīgi piedalījos draudzes dzīvē kā darbonis. Kādu vasaru mēs, daži jauni cilvēki, katrā svētdienas rītā agri
ar laiviņu devāmies Daugavas grīvā, lai apmeklētu noenkurojušos kuģus, izdalītu tur traktātus, pārdotu
tur Bībeles. Darbs veicās labi. – Draudzi vadīja Jānis Inķis; kori – Kārlis Inķis. Ja ne cits, tad Dievs redzēja,
ka manī ir enerģija un darba spēks, kuru varēja lietot. Atlika tikai jautājums, kas viņu izlietos.

Kā es dzejnieks un rakstnieks tapu?
Dzīvoju Rīgā tā ap savu divdesmit trešo gadu un biju pārdevējs kādā grāmatveikalā. Tajā laikā mani
lieliski aizrāva Zvārguļa Edvarta (Treumaņa) dzejoļi. Uzrakstīju savus pirmos dzejoļus „Vētrā šausmīgā,
Dzīves negaisā,” „Gurdā sirds, jel gaidi” un iesūtīju savam dzejniekam, pieliekot klāt savu adresi.
Zvārgulis mani tūliņ uzaicināja pie sevis. Paņēmu vēl kādus savus dzejoļus līdz un devos turp, uz Ganību
dambi, kur Zvārgulis toreiz dzīvoja.
Tiku saņemts kā vecs paziņa. Mani dzejolīši tūliņ tika „nodreijāti” un dabūju savu pirmo dzejas stundu no
labākā dzejas formas meistara mūsu tautā. Gribēju maksāt, bet Zvārgulis ne par ko pieņemt.
Jāpalīdzoties tak esot mums. Tā gāju bieži turp.
Mans meistars skubināja mani, iesūtīt arī manus
dzejoļus laikrakstiem. Es baidījos. „Ko niekus, tādi
paši visiem ir!” noteica Zvārgulis. Nosūtīju tad arī
„Austrumam” un „Mēnešrakstam” zem pieņemta
vārda un biju ļoti pārsteigts, kad redzēju abos savus
dzejoļus iespiestus. Vēlāk vairākus manus dzejoļus
iespieda zem Lapukalna vārda „Baznīcas Vēstnesis,”
arī stāstiņus „Mīlestība, vaj tu mājo būdiņā,”
„Jonatans.” „Apskats” iespieda „Laime precoties,”
„Māte.” Lielu daļu manu dzejoļu iespieda „Amerikas
Latvietis.” Vēlāk, pēc maniem Hamburgas laikiem,
kad radās pašu laikraksti, tiem visiem mani dzejoļi
un rakstieni bij labi. Togad daļa manu dzejoļu
iespiesta mūsu „Dzejas dārzā” un dziesmas „Mūsu
Dziesminiekā.”

Garīgā skolasizglītība.
Vācijas baptistu sludinātāju seminārs Hamburgā bij
toreiz tas kalna gals, kurā gribēja uzkāpt mana tā
laika censoņi jaunekļi, kuriem sirds tvīka strādāt
garīgo darbu mūsu tautas vidū pēc tās pārliecības,
kas vadīja baptistu draudzes. Arī mani skatieni
vērsās turp. Uz manu lūgumu mani pieteica semināram Kārlis Ruševics, sludinātājs, tas pats to bij
pabeidzis.
Pienāca ilgi gaidītā semināra audzēkņu uzņemšanas diena. Uzņēma pazīstamo sludinātāju J. Svaru no
Rīgas Āgenskalna draudzes, bet mani ne. man trūka ieteikuma, kāds Svaram bija, kaut gan biju padarījis
jau labi daudz garīga darba kā kristīgu rakstu izplatītājs veselus astoņus gadus, strādājis svētdienas skolā,
Rīgā, pie Jāņu vārtiem, piedalījies rosīgi misiones un draudzes darbā Daugavgrīvā, turējis garīgas runas
ne vienreiz vien. Viena „vaina” man jau toreiz bij. Biju atklāts, nemēģināju iztapt cilvēkiem, no kuriem
varēju sagaidīt sev labumu, runāju un darīju pēc savas labākās pārliecības, neprasot, vaj tas man
nevarētu kaitēt. Tomēr visā manā mūžā man ir bijis viens aizstāvis – ļoti uzticams, kas pareizi redzējis
manus darbus, mani ir sapratis dvēseles dziļumos,

nav tiesājis pēc tā, ko pavirši cilvēki redz, vaj iedomājas. Tas bij – mans Dievs. Saprotams, tad bij atkal
liels dvēseles cīņu laiks lūgšanās ar Dievu. Šis cīņu laiks manai koklei ir izvilinājis šo dziesmu 31. maijā,
1899. gadā:
Visapkārt tik miroņu kauli, Gaiss, kurā viss balē un vīst...
Bet – tāļumā saistoša gaisma Pār skaistāko ziedoni līst.
Kā ārprātā izstiepju rokas: Priekš manis jau saulīte riet...
Sirds ilgojas grēcīgā tvaikā Un – pamazām bojā iet...
Un kad bij uzvara.
Zīda kurpītēs, klusi, klusi, tā bij atnākusi, lai spiestu savu karsto skūpstu uz sava izredzētā lūpām...
pavisam vēlu, kādā papilduzņēmumā, man pilnīgi nezinot, arī es biju ticis pieskaitīts tam laimīgam
audzēkņu pulkam, kam četrus gadus bija lemts sagatavoties priekš garīgā darba cienījamu, spējīgu un
labi sagatavotu audzinātāju vadībā. Galvenie mācības spēki tur toreiz bija Džordžs Fecers un Jazeps
Lēmanis, pirmais sagatavojies Amerikā, kādā koledžā, otrais universitātē, Vācijā. Man paziņoja
uzņemšanu, kad biju aizbraucis misiones darbā uz Novgorodu. Var iedomāties, ko sajuta sirds cilvēkam,
kam gandrīz nekad neviens neko nav nesis pretī, kam vajadzējis paša spēkiem atrast vietu lielajā dzīves
koncertā. Šis brīdis atbalsojās šinīs manās rindiņās:
Bija uzvara – tas tiesa – Dievs pie tās ir vadījis,
Tomēr vēl uz priekšu cīņā, Nedomā: nu sasniegts viss.
Lēnām – solīti pa solim – Tālu, tālu vēl ir rīts:
Mūsu ideals, sirdmīļais, Vēl ir miglas autā tīts.
1899. gada otrā pusē braucam, Svars un es, uz Hamburgu. Kaut ar pašmācību biju aizsniedzis labi daudz
vācu valodā, tomēr klausīties lekcijas un visu saprast bij grūti. Trīs pirmie mēneši bij mēģinājumam. Tad
tikai uzņēma galīgi.

Vācijas baptistu teoloģiskais seminārs Hamburgā, kur izglītojās P. Lauberts.

Mācībās, kas prasīja pilnīgu valodas prašanu, biju sākumā citiem iepakalis, neievērots, pat uzskatīts kā
„vājš,” bet drīz vien vērsu savu audzinātāju uzmanību uz sevi ar to, ka biju angļu un grieķu valodās pirmais. Diktātus rakstīju bez kļūdas, liels bij viena, vaj divas. Drīz panācu arī citus citās mācībās. Pēc
diviem gadiem jau braucu brīvdienās uz Hagenu, kalpot draudzei un sludināt vācu valodā dievvārdus.
Bet tas nenāca bez piespiešanās. Kamēr citi izlietoja brīvlaikus atpūtai, brauca uz pilsētu izklaidēties, es
mācījos un vēl reiz mācījos. Sāka mani gaiņāt mājasmāte, tapa uzmanīgi un rāja mani par to audzinātāji.
Paslepus mācījos tā kā tā. Vislabāki man patika savienot kopā svaiga gaisa iegūšanu ar mācīšanos. Aiz
mūsu semināra bij kluss ceļš, apgaismots laternām. Tur galvenām kārtām mācījos valodas. Paskatījos
grāmatā pie laternas staba un tad pa tumsu līdz nākošam stabam, no galvas atkārtodams redzēto. kaut
rāts, tāpēc ka neizlietoju atpūtas laikus atpūtai, tomēr izpelnījos gatavības apliecībā atzīmi” „Iezīmējies
caur uzcītību.”
Vēlāk, kad pārvaldīju pilnīgi valodu, man piesitās
cita kaite. Iemīlejos – semināra plašajā bibliotēkā.
Un pārdrošs biju. Lasīju visu, kas tur bij. Taisni
gribējās iespiesties visos teoloģijas noslēpumos.
Mūsu seminārā noteicošā bij pozitīvā –
apstiprinošā teoloģija, bet bibliotēkā bij arī
negatīvā – noliedzošā. Manās rokās nāca vācu
ķeizara pilsētas Berlīnes profesora un teoloģijas
doktora Gunkeļa komentārs par Genesi – pirmo
Mozus grāmatu. Savā grāmatā viņš teic pašā pirmā
teikumā” „Pirmā Mozus grāmata ir teiku krājums.”
Tālāk viņš kādā vietā teic: „Tādas lietas mēs varam
saprast kā vecu laiku cilvēku bērnišķas iedomas,
bet mēs liedzamies tādiem atstāstiem ticēt.”
Gunkelim pievienojās citi tā sauktās liberālās
teoloģijas sludinātāji. Dr. Jilichers savā ievadījumā
Bībeles grāmatās runāja pavisam citu valodu nekā
doktors un teoloģijas profesors F. Godē (Godet),
kura ievadījumu mēs lietojam klasē. Bez tam pirku
pilsētā arī pa grāmatai, lai iepazītos ar
aizkustinātiem jautājumiem.
Un kāds bij iznākums? Tāds pats, kāds ir, kad
iemīlas bez vecāku ziņas un piekrišanas. Pats
izbauda labu un ļaunu un ar laiku iegūst paša pārliecību par vērtībām. Mana, citu dotā, ticība tika galīgi
satricināta. Ai, kā gribējās viņu turēt, kā neatdot to! Bet lepnās bruņās kalti vīri neatturami gāzās uz
manu cietoksni, kuru sargāja pa lielākai daļai citu celta un tādēļ parastā koku sētiņa ... Atminos kādu
brīdi, kad nometos kā parasti ceļos pie savas gultas vakarā, lai runātu ar Dievu, ka vārdi nenāca pār
lūpām... Vaj maz ir tāds Dievs, ko pielūdzu? Vaj Bībele var būt Dieva vārds, ja viņas sarakstītāji
apšaubāmi un viņas saturs nav noteicams, kā to tik noteikti apgalvo negatīvā – noliedzošā teoloģija nevis
savā, bet vispārīgās zinātnes vārdā?

Bet kad ir karš, tad ir jākaro. Esmu bijis pretinieks arvien tam, kas kara laikā savu zobinu bāž makstī un
atdod Tēviju – verdzībai, taisnodamies kaut dažādiem iemesliem. Šie principi mani ir vadījuši visur dzīvē
un ir izrādījušies par vislabākiem. Viņi man ir devuši gandrīz katrreiz uzvaru pār pretinieku un droši
katreiz ir devuši labu apzināšanos, nav bijis kauns pašam no sevis, esmu varējis mierīgi gulēt un sēsties,
kaut pie trūcīga, vaj trūcīgāka galda, bez sirds pārmetumiem. Un tā bij arī šoreiz, cīņā pret neticību un
pusticību – negatīvo teoloģiju.
Kas tic, ka pretiniekam ir vairāk taisnības, nekā pašam, tas jau ir tikpat kā kauju zaudējis. Nav tāda
pretinieka, kas sevi smādētu un tevi teiktu. Lietas pareizi redz, kad aplūko tās no visām pusēm.
Dzīvi ar Dievu pazinu. Tā bij laba un laimīga, cik arī viņu nepeltu. Bet kāda tad ir dzīve bez Dieva, bez
dzīvā Dieva? Man ne prātā nenāca tādu dzīvi izbaudīt, kā dažs to dara, kas pazaudējis bērnišķo ticību.
Man arī nevajadzēja viņu redzēt, lai to spētu
saprast. Kurš tad ļauj čūskai, lai tā tam iedzeltu,
gribot zināt, kādas sekas ir čūskas dzēlienam.
Kurš ēd tikai to maizi, kuru redzējis, kā to cep.
Pilnīgi pietiek, ja ir uzticami liecinieki, kas
pastāsta, ko padara čūskas nāveklis, lai no
čūskas sargātos; pietiek, ja zin, ka tā ir maize, ko
ēd.
No semināra bibliotēkas iznesu divus sējumus
par pagātnes, tagadnes un nākotnes kultūru.
(Die Kultur – von Otto Henne am Rahn.”) Ieguvu
Minkvica „Visu tautu mitoloģiju.” Un tad sāku
studēt, kāda bijusi dzīve bez dzīvā Dieva vecām
kultūras tautām – ēģiptiešiem, asīriešiem,
persiešiem, babiloniešiem, arī slavētiem
grieķiem un romiešiem, par kuriem nevien Šillers
tik sajūsmināti teic:
„Gluži cita, cita dzīve bija tā,
Kad vēl tavus tempļus appušķoja,
Venus Amatusija!...
Skaistā pasaule, kur esi tu?
Griezies atpakaļ, tu dabas cēlais ziedu laikmet!”
Kāda viņu reliģiskā dzīve, ģimenes dzīve,
vispārīgā dzīve? Un kad es biju mācījies pazīt tās aplamības, tās bezkaunības, tos netīrumus, to
māņticību, to nezināšanu, tās bailes, tās šausmas, kas bija vecā pagānismā un ir jaunā, mūslaika
pagānismā, tikai tā drusciņ smalkākā veidā, tad es atdabūju atpakaļ savu ticību dzīvajam Dievam. Ja
evanģelijums, vēsts par dzīvo Dievu un Viņa mācību, varēja cilvēci izvest no pagānisma melnās tumsas
un ievest kristīguma saules gaismā, tad ir Dievs. Un ja Jēzus varēja padarīt tos darbus, ko Viņš ir padarījis,
tad Viņš nav cilvēks, ir pārcilvēks, ir Dievs. Ja nu viņš ir Dievs, tad tak nav grūti Viņam savā dievišķīgumā
pasargāt un dot Bībeli tādu, ka lai tā būtu Viņa gribas izpaudēja.

Šie tak ir katram saprotami – loģiski slēdzieni
un var dot tikai pozitīvu – apstiprinošu atbildi.
To viņi deva arī man. Un tā es biju uzvarējis
savus lepnās bruņās kaltos vīrus ar Dāvida
lingu – savu veselo prātu, kuru vadīja Dievs –
un cēlis koka sētas vietā ap savu cietoksni
visstiprākā materiāla nocietinājumus. Kas vēl
trūka aizsargāšanās dēļ, to ieguvu maz pa
mazam, rokoties semināra bibliotēkā. Šo
rakšanos bij pamanījuši arī semināra vadoņi un
tādēļ rakstījuši manā semināra beigšanas
apliecībā šos vārdus: „Varam viņu ieteikt, kā
dedzīgu pētītāju un sirsnīgu evanģelijuma
sludinātāju.”
Šī cīņa deva ieguvumus. Vēl Hamburgā esot,
varēju savas zināšanas un personīgus
piedzīvojumus labi izlietot. Atminos kādu
zīmīgu gadījienu. Liberālās teoloģijas aizstāvji
noturēja veselu priekšnesumu ciklu Hamburgā
tautai, noliegdami brīnumus, par ko stāsta
P. Lauberts ar laulāto draudzeni Idu, dzimušu
Bībele un lietodami kristīgās draudzes jēgumus
Krautman.
par Dieva Dēlu un Dieva vārdu citādā nozīmē,
nekā Bībele pate lieto. Pēc priekšnesumiem bij
debates. Bet neviens jau viņiem pretī
nerunāja. Bet tad kādā vakarā, kad atkal
uzaicināja jo lepni uz debatēm, es kāpu katedrī un apliecināju ar lielu sajūsmu savu Kungu, saprotams,
arī no tā sauktā stingri ziniskā stāvokļa, tikai pamatodamies uz pozitīvās teoloģijas. Pēc manas runas
pieskrēja man klāt kāds no viņu galveniem vīriem, kāds teoloģijas doktors, sveicināja mani jo cienīgi un
lūdza man, kur es esot studējis, vaj Tērbatā?

Ida, Agnese, Pēters Lauberti.
To viņš domāja vērodams manu ārzemnieka akcentu. Redzēju, ka biju savu disertāciju labi izturējis. Man
bij sirdī jāsmejas. Biju patiesi studējis, nevis studiju laiku pavadījis bezdarbībā, vaj pat teologam
necienīgās gaitās, kā tas parasti bieži vien toreiz notika arī teoloģijas fakultātēs. – Dzimtenē pārnācis
sarakstīju divus ziniskus darbus, vienu pret neticību „Pasaule bez dzīvā Dieva,” otru pret noliedzošo
teoloģiju „Bībele kritikas ugunīs.” Tās grāmatas ir darījušas daudz laba, par žēlumu nav vairs dabūjamas,
jo sen ir izpirktas.
Atminos, ka mana grāmata „Bībele kritikas ugunīs” man sagādāja valdzinošu piedzīvojumu. Kāds
luterāņu mācītājs, pozitīvs teologs, kura tēvs, arī teologs, ir sarakstījis vienu no pirmiem komentāriem
par Bībeli mūsu valodā, bij redzējis manu grāmatu kādā skatu logā, Valmierā, nopircis to un atradis tik
labu, ka pasūtīja sev tūliņ 10 eks. un rakstīja man skaistu atzinības vēstuli, uzrunādams mani par
amatbrāli. Viņš domāja, ka arī es esmu luterāņu mācītājs. Vēlāk viņš dabūja zināt, kas esmu un, kā
parasti, bij – pārsteigts. Tomēr mēs palikām draugi. – Par manu grāmatu „Sabatisms” man raksta 13.
maijā, 1918.g., kāds cits ļoti mīlēts un cienīts luterāņu mācītājs, pats rakstnieks, šādus vārdus: „Ļoti
priecājos lasīt Jūsu skaidro un ievērojamo mūsu latviešu garīgās rakstniecības rakstu pret sabatismu.” –
Atmaksu no tautas, no lasītājiem, esmu saņēmis arī par savu darbu „Pasaules pēdīgās dienas.” Kāds
skolotājs, kas daudz lasījis, raksta man, ka tik skaidru, pārliecinošu izskaidrojumu par Jāņa Parādīšanu,
kāds mans, neesot bijis lasījis. Redzu ka nestrādāju velti.
Un tad pienāca studijām beigas. Pagājis bij laiks, no 1899.-1903. gadam. Atlaišanas svētkos, kad

Dieva draudze lielā pulkā pulcējās no visām Vācijas malām kopā seminārā, apsveikt Dieva armijas jaunos
sagatavotos draudžu vadoņus, tad arī es, kaut ārzemnieks, biju to nedaudzo vidū, kam vajadzēja
attaisnot upurus, ko draudzes nesa priekš semināra, to uzturēdamas, kam arī vajadzēja turēt zinisku,
tomēr tautai piemērotu priekšnesumu. Mans priekšmets bij: „Misione vaj propaganda.” Neapzinājos
pats, bet šī priekšmeta brīvprātīgā izvēle jau toreiz zīmēja to ceļu, ko iešu savā darbā. Mans ceļš ir bijis
aizsargāt mūsu tēvu ieguvumus – stāvēt pie karoga...
Un piepildījies ir arī tas, ko teica mums, aizejošiem, viens no mūsu galveniem audzinātājiem viņos
atvadīšanās svētkos:
„Jums jābūt, brāļi, mācītājiem, ganiem un –
praviešiem. Visvieglākais ir mācītāja darbs, grūtāks
jau gana darbs, bet visgrūtākais ir pravieša darbs –
apliecināt patiesību, sargāt Dieva ļaudis no
briesmām, vest pa pareizo ceļu tos, kaut grūti tas.
Praviešus nomētā ar akmeņiem. Esat pravieši
tomēr, Dievs prasa asinis no pravieša galvas.”
Tagad es arī zinu, no piedzīvojumiem zinu, ka
visgrūtākais ir pravieša darbs...
Jaunībā jau kādreiz dzejoju un tagad, pēc daudz
gadiem nevaru citādi, kā tikai apstiprināt to, kas ir
dzejots:

Attēlā: P. Lauberts jaunībā.

Kur bērnības sapņi, kur jaunekļa gaidas:
Daudz strādāt, būt daiļam un laimīgam kļūt?
Ir darba bezgala, sirds cenšas būt daiļa,
Bet „laimi” sirds sevim nav spējusi gūt!
Nu zinu, kas šeitan priekš citiem grib strādāt,
Tam pašam šeit „laime” nav iegūstama!
Nu tagad es zinu – par tuvāka laimi
Ar paša dzīvību jāaizmaksā.
Tas rada man spēku, tas sārto man vaigus,
Tur manas laimes burvja pils!
Es smejos par darbu, par grūtībām, nastām –
Tās mani mūžam nepievils!
---------

Ventspils baptistu draudzes baznīca, kurā P. lauberts uzsāka savu evanģelijuma sludinātāja
gaitu.

P. Lauberta rakstniecības galvenie oriģināldarbi.
Grāmatas:
1. Ak, zeme, zeme, zeme, klausi tā Kunga vārdu! Garīgs uzsaukums mūsu laikiem. (Izpirkta.)
2. Dievs un cilvēks. (izpirkta.)
3. Pasaule bez dzīvā Dieva. Rakstiens pret neticību (Izpirkta.)
4. Bībele kritikas ugunīs. Rakstiens pret pusticību. (Izpirkta.)
5. Mūsu jaunības kalendars. (Izpirkts.)
6. Mūsu jaunības rakstu krājums. 1925. (Vēl daži eksemplari.)
80 sant.
7. Antikrists. Bibliska studija Izplatīts lielā vairumā. (Izpirkts.)
8. Bībeles Dieva reliģija XX. gadu simteņa gaismā...
60 sant.
9. Garīgais darbs garīgās sapulcēs. Homiletika – runasmāksla
80 sant.

10. Jaunā derība ar paskaidrojumiem. Abu tesaloniķiešu un Galatiešu grāmatas izskaidrojums. Īss ievads
Jaunā Derībā un apust. Pāvila dzīve. Maksā 3 lati uz laba papīra un 1 latu uz parasta.
11. Sabatisms Bībeles un prāta gaismā. Aizstāvēšanās pret sabatismu...
50 sant.
12. Latviešu baptistu 50 gadu pastāvēšanai par piemiņu. Vēsturiski rakstieni četrās daļās. Pa daļai
dabūjami. Katra daļa
10 sant.
13. Evanģelijuma dziesmas. Dziesmu krājums ar notīm. 300 dziesmas. Nav dabūjams vairs.
14. Mūsu dziesminieks. 482 garīgas dziesmas. 7. izd. Pie izdevēja paša noņemot 20. sant. aploksnītē, 1
latu cietos vākos.
15. Un tad Tu dzīvosi. 1913. Nav dabūjama vairs.
16. Bez pagātnes. Atkritēja. Divi stāsti...
40 sant.
17. Jaunas reformācijas priekšvakarā. Stāsts „Atjaunotā Latvijā” iespiests. Daži eksemplari dabūjami par
2 latiem gabalā.
18. Laime precoties. Stāsts. (Nav dabūjams.)
19. Jonatans. Stāsts (Nav dabūjams.)
20. Pasaules pēdīgais periods ...
10 sant.
21. Pasaules pēdīgās dienas. Jāņa parādīšanas grām. izskaidr.
40 sant.
22. Tie, no katakombem. Stāsts
10 sant.
23. Tuksneša Sprediķi. 78 spred. visām svētd. gadā. Maksā sieti 3 lati.
24. Sabatisms un kristīgās pamatpatiesības.
10 sant.
25. Latvijas „pagāniem.”
20 sant.
26. Zeme, kur piens un medus tek. Palestīnas ceļojuma apraksts. (Nav dabūjams.)
27. Mūslaika jautājumi par Svēto Garu. Rakstiens pret vasaras svētku kustību...
30 sant.
28. Mūsdienu „valodas” un mūsdienu spēks.
10 sant.
29. Vaj V. Fetlers ir baptists?
40 sant.
30. Uz Latvijas baptistu 1927.g. robežām.
20 sant.
31. Uz Gaismu. 4 priekšnesumi par Svētā Gara jautājumiem.
10 sant.
32. Dieva roka manā dzīvē. Maksā
1 latu.

Tulkojumi:
- Viņa pēdās – ko gan Jēzus darītu? Stāsts. Tulkots no angļu valodas
- Divpadsmit apustuļu mācība. Apokrifs. Tulkota no grieķu val.

Ls 1.20
10 sant.

Laikraksti:
- „Kristīgs Vēstnesis,” agrākais, no 1905. gada sākot, līdz 1913.
- „Labā Vēsts,” bērnu laikraksts.
- Atjaunotā Latvija.”
- „Saucēja Balss.”
Pirmie trīs rediģēti un izdoti, pēdīgais rediģēts. tagad rediģē Starptautiskās Bībeles Lasīšanas Biedrības
laikrakstiņu „Bībeles Vēstnesis” līdz ar viņa pielikumu Bībeles lasītājiem „Mājieni.”

