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Sundar Singhs.
Apustulis ar asiņainām kājām.

Viens no Indijas lielākiem evanģelistiem. Viņa dzīves un darbības apraksts un daži
viņa piedzīvojumi „aizliegtās” zemēs, pēc viņa personīgiem atstāstiem.

----------------

„Pusnakts zemes cauri staigāt
Man no Kristus uzticēts,
Un no caurnaglotām rokām
Esmu ordinēts.”
Pēc Lois M. Bud – V. Fetlers.

----------------Rīgā.
Derīga Rakstu Apgāde, Lielā Miesnieku ielā Nr.4.
1926.
Iespiestuve „Atmoda” Rīgā, Lielā Miesnieku ielā 4.

Priekšvārds.

Lasītājs ievēros, ka Sundara Singha dzīvē stipri parādas pārdabīgais elements. Visu šeit uzrakstīto
viņš pats atstāstījis misionāriem Indijā. Dažs mēģinās varbūt atrast īpatnējus izskaidrojumus šeit
uzrakstītiem notikumiem; bet Sundara Singha raksturs un veselais prāts ir neapšaubāmi, kā to
apliecina viņa pazinēji. Viņa piedzīvojumi bijuši ļoti brīnišķīgi, bet tādi piedzīvojumi bija arī
apustuļiem Pēterim un Pāvilam. Vieglākais un turklāt labākais paskaidrojums ir paša Sundara
Singha liecība, ka dažos gadījumos viņa piedzīvojumu bagātā dzīvē Dievs izstiepis savu roku viņam
palīdzēt. Nekas cits nepalīdzētu Sundaram Singham tik ilgi iet un sludināt evanģeliju Nepalā (Indijā)
un Tibetā.
Sundara Singha dzīves apraksts atstājis dziļu iespaidu Indijā, kā starp kristīgiem, tā arī starp
pārējiem ļaudīm, tāpat arī Amerikā, Anglijā, Zviedrijā utt. Tas bez šaubām, nepaliks bez nozīmes arī
Latvijā. Lai Dievs dod, ka tas tāpat, kā Indijā, aizkustinātu sirdis, vestu pie lielākas pašaizliegšanās
Dieva darbā un radītu lielāku mīlestību pret Pestītāju.
Lūdzat par Sundaru Singhu, „apustuli ar asiņainām kājām”, kurš varbūt pašreiz kāpj pa kristīgai
ticībai pretīgās Tibetas kalniem, kur, kā viņš pats domā, kādreiz viņam arī būs varbūt jāizcieš
mocekļa nāve.

1. Sundara Singha priekšā stādīšana.
Pirms mēs aprakstam viņa atgriešanos un kristību, viņa brīnišķīgos panākumus darbā, vairākkārtīgo,
prātam neaptveramo izbēgšanu no nāves un ienaidniekiem, jāpaskaidro, ka Sundars Singhs ir
kristīgs Sadhu jeb ceļojošs mūks, tagad 37 gadus vecs. Viņš ceļo apkārt pa visu Indiju – basām
kājām, ģērbies plānā audekla mētelī, kurš aizsniedz viņa kāju krumšļus, mazu turbānu galvā, plānu
segu pār plecu un jaunderību rokā. Tā Sundars ģērbjas cauru gadu visos Indijas apgabalos. Audekla
tērpu viņš nepārmaina pret siltāku apģērbu ziemā, nedz apvelk kurpes, kad jāiet caur biezumiem
un ērkšķiem. Viņš nepieņem vairāk drēbes, nedz labākas, un nevalkā arī kurpes, jo pat ar savām
asiņainām kājām viņš grib liecināt par Kristu. „Tai dienā, kad es kļuvu par „sadhu”, mani salaulāja ar
šīm drēbēm,” tā viņš reiz sacīja, „un es nekad negribu no tām šķirties.”
Viņš ir slaika auguma, kalsens, lunkaniem locekļiem un vienmēr brīnišķīgi vesels un priecīgs. Viņa
seja patiesīgi atspoguļo viņa skaidro sirdi: mierīga, rāma un aukstasinīga.
Viņš kļuva par sadhu būdams vēl zēns, 16 gadus vecs, un līdz šim laikam kalpo tam Kungam taisni
tai pašā nopietnā, dedzīgā, pazemīgā un pašaizliedzīgā garā, kā sācis. Jautājumu, cik ilgi viņš domā
turpināt šādu dzīvi, viņš negrozāmi atbild: „Tik ilgi, cik es būšu šai pasaulē. Savu dzīvību esmu
Viņam apsolījis un ar Viņa žēlastību es nekad nelauzīšu šo solījumu.” Hindusu sadhu dzīve ir ļoti
stingri un pašaizliedzīgi disciplinēta, pilna briesmu un visādu kārdināšanu. Tā ir dzīve, kur ikdienas
nāk priekšā grūtības, pašuzupurēšanās un pazemošanās. Miesai un smadzenēm pastāvīgi jāiztur
visādi pārbaudījumi. Austrumzemēs vienkāršību ņem daudz dziļāki nekā rietumos. Austrumos
vienkāršība nozīmē gndrīz pašmocību, atsacīšanos pat no vismazākā prieka un ērtības, un pilnīgu
nodošanos Dieva gādībai. Šādu dzīvi ved arī Sundars – dzīvi, pilnīgi atkarīgu no Dieva.
Sundars varbūt nav sadhu hindusiem parastā nozīmē, jo viņš piemērojas visādiem stāvokļiem un
noteikumiem. Viņš ir patiess sadhu šai ziņā, ka ņem pretī visu – labu vai ļaunu. Rupja, sakaltusi
„čapāti” (indiešu maize) viņam tik pat patīkama, kā bagātīgs „palāo” un „parathās” (divi smalki
indiešu ēdieni); un auksta akmins gulta viņam tikpat pieņēmīga, kā mīksts dīvāns. „Visu Kristus dēļ”
– tāds ir viņa dzīves princips.
Ka Sundara dzīve ir brīnišķīga un atstāj spēcīgu iespaidu uz ļaudīm, pierāda viņa raksturs un tā
godcienība, kādu viņam parāda katrs hindusu kristīgais, kas viņu redzējis vai pazīst. Kristīgie ar
sajūsmu viņu sveicina, kur vien viņš parādās, un iesaukuši viņu par „Svami” un „Vahatma”. Šie goda
tituli nozīmē „dievišķīgas dabas dalībnieks”.
Starp citu pievedīsim dažas vēstules, iz kurām redzams, kādi panākumi ir viņa darbībai. Tās arī rāda,
ka Sundars pats nemaz neapzinas, kādu lielu darbu Dievs caur viņu strādā. Ne tikai viņa
iedvesmojošas un pamācošas runas aizkustina un iemanto cilvēku sirdis, bet viņa dziļā pazemība un
patiesā vienkāršība padara viņa vārdus iespaidīgus. Daudzi saka, ka lielāks iespaids paliek, redzot
viņu dzīvojam Kristū, nekā dzirdot viņu sludinam. Sekošās trīs vēstules rakstījuši hindusi, kuri vēlāk
kļuva par kristīgiem.

l. vēstule
Kādas nedēļas atpakaļ kāds kristīgs sadhu, vārdā Sundars Singhs, staigāja apkārt, sludinādams
evanģēliju Narkandas apkārtnes ciemos un stipri vajāts. Mēs pašreiz sēdējām un sarunājāmies ar
apkalpotāju pārzini, kad kāds zemkopis, vārdā Nandi, atnāca un sāka stāstīt: „Mūsu zemē notikusi
ļoti savāda lieta. Kādu dienu mēs pļāvām labību, kad pienāca kāds sadhu sludināt reliģiju. Mēs
sapīkām par šo mūsu darba kavēšanu, un izmetām vairāk lāstus, bet viņš maz ko ievēroja mūsu
lāstus un draudus un turpināja savu runu. Tad mans brālis paķēra akmini un iesita šim vīram pa
galvu, kurš tomēr nemaz neievēroja šo apvainojumu, aizvēra acis un sacīja” „Ak Dievs, piedodi
viņiem!”
Pēc kāda laiciņa manam brālim, kurš bija metis akmini, sāka ļoti stipri galva sāpēt un viņš vairs
nevarēja tālāk strādāt. Sadhu paņēma viņa izkapti un sāka pļaut. Mēs visi brīnejamies un teicām:
„Kas par vīru šis sadhu, ka viņš mums neatbild ar lamu un lāstu vārdiem, bet lūdz par mums Dievu!
Mēs viņu paņēmām līdz uz mājām un viņš mums stāstīja daudz jaukas lietas. Pēc viņa aiziešanas
mēs ievērojām kautko brīnišķīgu. Tas lauks, kur šis labais vīrs pļāva, nekad nebija tik daudz labības
devis, kā šogad; mēs šoreiz savācām divi mērus labības vairāk kā parasts.
Mēs lūdzam sadhu „Sundaru Singhu apmeklēt šo zemi atkal, lai mēs saņemam svētību caur viņu
sludināšanu. Mēs visi esam gatavi uzklausīt viņa svētos gudrības vārdus un vēlamies būt svētīti caur
viņa atrašanos mūsu vidū.

ll. vēstule
Kādu rītu, netālu no Riši Keš, gāju pa Gangas upes krastu, lai izdarītu savu rīta mazgāšanos, tad
ieraudzīju kādu sadhu baru un steidzos turp. Te es redzēju kādu jaunu sadhu, ar evanģēliju rokā,
sludinām sapulcējušamies ļaudīm. Kaut gan viņš valkāja melnu mēteli, bet viņa mirdzošā seja
izpauda skaidrību un sirds svētumu. Daži no pūļa likās stipri ieinteresēti viņa runā, bet daži zobojās
un smējās par viņu, tomēr nesavtīgais sludinātājs to neievēroja un turpināja savu runu. Te kāds no
pūļa paķēra pilnu sauju smiltis un iebēra sludinātājam acīs. Šis nepelnītais apvainojums sacēla manī
lielas dusmas un es to cilvēku tūliņ nodevu policijai, bet patiesais Jēzus sludinātājs mierīgi piecēlās,
nomazgāja savu smilšaino seju un acis upē, atnāca atkal atpakaļ vecā vietā, lūdza lai atlaiž brīvā
viņa ienaidnieku, un sāka atkal sludināt. Šo redzēdams Sita Ram (tas, kas meta smiltis) nokrita pie
sadhu kājām un raudādams lūdzās piedošanu, sacīdams: „Es nezināju, ka dārgakmeņi paslēpti zem
šī mēteļa. Vai man! Pirms es bēru tev smiltis acīs, velns bij piekaisījis smiltīm manas acis un mani tā

apstulbojis, ka nevarēju redzēt tavu mīlējošo sirdi, nedz saprast to Kungu Jēzu, kurš tur iemājo. Es
jau ilgi meklēju kādu guru (reliģisko skolotāju), kurš varētu nomazgāt grēkus no manas sirds un
piepildīt to ar debess svētlaimi. Nu es viņu esmu atradis! Atradis! Atradis!”
Līdz šim man bij tāds iespaids, ka ļoti maz dižciltīgo no augstākajām kārtām piekrīt kristīgajiem, un
ka starp viņiem nav neviena, kuru patiesi varētu nosaukt par mācītu cilvēku; bet kamēr esmu
redzējis svami (augsts tituls) Sundar Singhu, saprotu, ka esmu kļūdījies, jo tagad zinu, ka starp
kristīgajiem ir tādi vīri, kādus velti meklēt citās reliģijās. Ja tāds vīrs būtu radies pie hindusiem vaj
muhamedāņiem, tie būtu lielas lietas ar viņu izdarījuši, bet, par nelaimi, kristīgajiem vēl nav šī
atzinības spēka. Tas varbūt ir jaunās civilizācijas rezultāts, kura vairāk saistīta ar „modi”. Es jums
dodu padomu, ne, es jūs sirsnīgi lūdzu, mani hindusu un musulmaņu draugi, atmetiet godkārību un
aklo svētulību un iegūstiet tās svētības, kas nāk caur draudzību ar viņu. Sundar Singhs ir ļoti
vienkāršs un kluss vīrs, un tikai tad, kad jūs sākat runāt ar viņu, jūs sākat nomanīt tos dārgakmeņus,
kas viņā paslēpti. Tas viss nāk no pastāvīgas un ciešas satiksmes ar to Kungu Jēzu.

lll. vēstule
Strādāju mežu nodaļā. Kādu dienu, nākot zemē no kalna, ieraudzīju kādu sadhu kāpjot uz augšu.
Viņam rokā bij dažas grāmatas un sega pār plecu. Bij pats pusdienas laiks, saule karsti spieda un
sviedri viņam tecēja pār seju kā ūdens. Papriekš gribēju viņam piebiedroties un drusku parunāties,
bet tad iedomājos novērot, ko viņš darīs un kur ies. Drusku vēlāk viņš iegāja kādā sādžā, noslaucīja
sviedrus, apsēdās uz koka stumbra un sāka dziedāt:

„Mēs grēkos grimuši bijām,
Bet Kristus no debesīm pestīja mūs,” utt
Es, dedzīgs Aria būdams, briesmīgi sadusmojos, un kad viņš sāka sludināt, tiko varēju savaldīties.
Tai pašā brīdī kāds vīrs izleca no pūļa un ar sitienu šim svētam vīram taisni sejā nogāza viņu no
sēdekļa, stipri ievainodams viņa roku un pārsisdams vaigu. Dūšīgais sludinātājs piecēlās, pārsēja
roku ar savu turbānu un nesacīja ne vārda. Asinīm plūstot pār seju un sajaucoties ar asarām, viņš
sāka dziedāt prieka un slavas dziesmu Dievam, un tad izlūdzas no Dieva svētības uz mums.
Šās svēta vīra asaras kā pērles krita zemē. Reiz tās atspīdēs no zemes kā īstas pērles. Ko?! Vaj tas
maz iespējams, ka tik garīgas personas asinis un asaras paliktu neauglīgas? Nekad ne! Es, kas reiz
biju karstgalvīgs Aria Samaj piekritējs – kaut gan vēl neesmu kristīts – esmu izvilkts no augstprātības
akas un pievests dzīvības avotam. Mēs nezinām, kur sadhu Sundars Singhs pašreiz atrodas, bet
Kirpa Ram, kurš toreiz sasita Jūsu godāto personu, tagad Jūs meklē un vēlas zināt, kur viņa guru
(skolotājs) aizgājis. Viņu māc. Džons jau nokristījis, kaut gan viņš ļoti vēlējās, lai viņu kristītu tas, kā
roku viņš ievainoja, bet tā neiznāca.

Beidzot es gribēju lūgt visus Nur Afshan (Indijas laikraksts) lasītājus aizlūgt par mani, ka es spētu
atklāti apliecināt savu ticību uz to Kungu Jēzu.”
(Paraksts)
Sundars Singhs ir iededzies priekš Kristus krusta. Viņš nāk no kādas bagātas Sikh ģimenes Pendšabā
un ja viņš nebūtu kristīgais un sadhu, viņš būtu mantojis lielas bagātības. Sekošas divi vēstules rāda,
no kā viņš atsacījies, aiz kādiem iemesliem un kādā garā. Pirmā vēstule ir no viņa tēva, kura vilina
Sundaru projām no kristīga sadhu dzīves, un otrā ir Sundara atbilde.

l. Tēva vēstule
Mans mīļais dēls, manu acu gaisma, manas sirds ieprieca!
Kaut tu ilgi dzīvotu! Mēs visi šeit esam veseli un ceram to pašu par tevi. Tagad es vairs neprasīšu, ko
tu domā, bet es tev pavēlu tūliņ iedoties laulībā. Vaj tu nevari kalpot savam skolotājam Kristum kā
precēts vīrs? Tagad pasteidzies un beidz mūs apbēdināt. Vaj kristīgā ticība māca nepaklausību
vecajiem? Es nezinu, kad man no šejienes būs jāšķiras, bet es zinu, ka ja tu neapprecēsies tagad, tu
to nekad neizdarīsi pēc manas nāves.
Tu esi zaudējis prātu. Apdomā tikai, kas pārvaldīs visus manus īpašumus, jeb vaj tu gribi izdzēst
mūsu ģimenes vārdu? Ja tu šodien saderināsies, es tev novēlēšu visu naudu, kas man ir trīs bankās,
bet pretējā gadījumā tu pazaudēsi pat to, ko es jau tev esmu norakstījis.
Tas būs tev pašam par labu, ja tu pieņemsi manu padomu un tūliņ nāksi mājās, lai varētu visu labi
nokārtot.
Esmu arī drusku neapmierināts citādi. Ja tu nepieņemsi manu padomu, es ar nākošo mēnesi
nepalīdzēšu tev vairs. Uzzināju, ka tos Rs. 750 tu atdevi kristīgajam B. – cik tu esi neprātīgs! Tu pats
neēdi un neģērbies, kā pienākas, bet kas tev ir, to tu atdodi svešiem. Telegrafē atbildi.
Tavs mīlošais tēvs.
(Paraksts) S.-S.-

Daļa no Sundara Singha tēva vēstules.
2. Sundara atbilde
Mans mīļais un godājamais tēvs!
Pateicos tev ļoti par tavu laipno vēstuli attiecībā uz manu sadserināšanos un iedošanos laulībā.
Vienmēr esmu gatavs tev kalpot un uzskatu to par savu godu tev paklausīt un izpildīt tavu prātu,
bet man, par nožēlošanu, jāsaka, ka es nevaru un negribu precēties. Tu esi mans zemišķīgais tēvs,
bet bez tam man ir cits Tēvs debesīs, kuram jāklausa un jākalpo vairāk kā nevienam. Mans Tēvs
man aicinājis kalpot Viņam, kā faķirs, un man jāpaklausa šis aicinājums. Ja es apprecētos, man
nebūtu iespējams izpildīt savus pienākumus, un patiesību sakot, man nav nekāda liela vēlēšanās
iegūt naudu. Kas zīmejas uz taviem draudiem izslēgt mani no mantojuma tiesībām, tad viss, ko varu
sacīt, ir tas, ka es jau tad beidzu cerēt uz kādiem īpašumiem vaj naudu, kad es kļuvu kristīgais.
Uzskatīju to par žēlastību, ka tu mani laidi mierā, kad es kristījos, un kad pēc kāda laika tu sāki man
atkal palīdzēt, biju pateicīgs. Ja tagad tu mani atstāsi, es tev pretī nerunāšu, bet būšu pateicīgs par
visu ko tu darīsi. Tu esi gudrs un piedzīvojis un vari darīt, kā tev patīk; bet es, roku pielicis pie arkla,
neskatīšos vairs atpakaļ.
Tavs paklausīgais dēls
Sundar Singhs.

Ka Sundaram patiesi prieks ciest sava Meistara dēļ radzams no sekošās viņa līdzstrādnieka liecības
viņa mūku dzīves sākumā:
Viņa darbs daudz labāks par manu, un lai gan viņš ir gandrīz vēl zēns, viņš jau cietis badu,
aukstumu, slimības un pat cietumu sava Meistara dēļ. Atstāstīšu kautko, kas pierādīs viņa svēto
prātu un cik viņš derīgs mūka dzīvei. Mēs bijām vairāk simts verstis valsts iekšienē un bijām spiesti
pārstaigāt ļoti neveselīgus apgabalus. Sundars Singhs saslima ar drudzi un ar akūtu māgas kataru.
Kādu nakti, kad mēs tā vilkāmies uz priekšu, viņam palika tik slikti, ka viņš gandrīz noģībis pakrita uz
ceļa. Novilku viņu ceļmalā un novietoju tā, ka lai galva iznāktu augstāk kā kājas. Viņu kratīja
aukstums, kas nāk pirms drudža, un seja bij sāpju savilkta māgas krampju dēļ. Biju nobijies, jo mēs
bijām vieni paši, kājām mums bij jāiet tālāk un laiks bij auksts. Noliecies pie viņa auss jautāju, kā
viņš jūtas. Zināju, ka viņš nežēlosies, bet nebiju gaidījis tādu atbildi, kādu viņš man deva. Viņš
atvēra acis, pasmaidīja un tiko dzirdami sacīja: „Esmu ļoti laimīgs; cik saldi ciest Viņa dēļ!” Šāds gara
stāvoklis ir viņa dzīves un viņa darbības lielā iespaida pamattonis.
Un kas var izstāstīt visu, ko Sundars cietis sava Meistara dēļ?
Lasītājs kautcik to sapratīs no sekojošām nodaļām.
Dažus gadus atpakaļk Sundars tā uzrakstīja:

„Pateicos Dievam, ka viņš mani necienīgu izredzējis manās jaunības dienās, lai savus spēka gadus
pavadītu Viņam kalpojot. Jau pirms kristības mana lūgšana bij, lai Dievs rādītu man savus ceļus, un
Viņš, kurš ir Ceļš, Patiesība un Gaisma, parādījās man un aicināja kalpot Viņam kā sadhu un sludināt
Viņa svēto vārdu. Lai gan es tagad esmu cietis badu, slāpes, aukstumu, karstumu, ļaundarīšanu,
miesas vājības, vajāšanas un neskaitāmus citus ļaunumus, es tomēr pateicos un slavēju Viņa svēto
vārdu, ka caur Viņa žēlastību mana sirds pastāvīgi ir prieka pilna. No saviem vairāk kā desmit gadu
piedzīvojumiem nešaubīgi varu sacīt, ka krusts nes tos, kas nes krustu.”

2. Sundara agrā jaunība un atgriešanās.
Mājas.
Sundara Singha tēvs, sirdar* Sehr Singhs, bij Sithu** kastas viens no visievērojamākiem un
bagātākiem muižniekiem Patialas valstī, netālu no Rampuras pilsētas. Sundara abi vecākie brāļi
palika mājās pārvaldīt ģimenes īpašumus, kamēr pārējie kalpoja armijā, kur daži no viņiem ieņēma
ievērojamas izcilus vietas.
Sundars piedzima 1889.g. 3. septembrī, sava tēva ciemā pie Rampuras. Par viņa bērnību maz kas
zināms, tikai tik daudz, ka viņš ļoti mīlēja savu māti, kuras dziļi garīgam iespaidam viņam galvenā
kārtā jāpateicas par savu paša reliģisko nosvērtību. Viņš tik ļoti bija pieķēries savai mātei, ka ne soli
neatstājās no viņas, kur viņa arī negāja. Viņš ikdienas gāja viņai līdz uz dievu pielūgšanu, berzēt
savu mazo pierīti pie tempļa durvīm, upurēt augļus vaj smaržīgus saldumus priesterim un vaiņagot
un svaidīt tempļa dievieti. Viņš gāja mātei līdz arī svētku dienās, kad šī dievbijīgā sieviete stundām
ilgi sēdēja pie guru kājām, pienesdama upurus par visas ģimenes grēkiem.
Tādas mātes iespaids protams nepalika bez sekām pie jaunā dēla, kurš ar visu sirdi bij viņai
pieķēries. Savas mātes iespaida dēļ Sundars galvenā kārtā, jau no pašas jaunības sāka stipri
interesēties par apkārtceļojošo sadhu vaj svēto vīru dzīvi, kuri teicās atsacījušies no pasaules,
tiekdamies pēc kautkā augstāka un pastāvīgāka. Šo svēto vīru vienkāršība un neatkarība sevišķi
iekaroja Sundara jutīgo sirdi, tā ka zēns bieži domāja, vaj tikai vienīgi šādu dzīvi nav jāved katram
saprātīgam cilvēkam.
-----------------------* Augsta stāvokļa un dižciltīgu vīriešu goda tituls sikhu ciltī.
** Sikhi – dūšīgie un kareivīgie Pendžabas iedzīvotāji, kuru nodarbošanās ir kaujas vest un kuru
ģimenes tradīcijas ir būt uzticīgiem Britijas kņaziem Indijā. Sikhu kareivji slaveni visā pasaulē ar savu
drošsirdību.

Skolas laiks.
Sundars bij tipisks Pendžabas dēls, sirsnīgs, jautrs un mīlēja spēlēties, kā visi citi Pendžabas zēni;
viņš bij vadonis visādos pārdrošos nedarbos; stūrgalvīgs un straujš jauneklis ar ļoti oriģinālu domu
virzienu.
Aizsnieguši skolas apmeklēšanas vecumu, to sūtīja Amerikāņu Presbiteriāņu Misiones pamatskolā,
Ludhianā, kurā Bībeles lasīšana ieņēma ievērojamu vietu. Sundars bij uzaudzināts par stingru un
pret citām reliģijām nenovēlīgu hindusu; un tādēļ viņa sirdī bija itin kā iedzimta pretestība pret šo
jauno ticību, kuru šinī skolā tik atklāti un pastāvīgi mācīja. Būdams čakls zēns un izturīgs savā darbā
tas uzrādīja sekmes un vienmēr ar uzslavu nolika gada eksāmenus.
Labi vaj ļauni, tomēr Sundara lielāks vecums nekā pārējo skolnieku, un viņa sekmes mācībās tam
palīdzēja kļūt vēl rūgtākam un nelokāmākam Jēzus Kristus ticības pretiniekam. Viņa aizskartā
pārliecība itin drīz to skubināja atstāt misiones skolu un pāriet kādā valdības skolā, kura bija
pretreliģiska. Šī jaunā skola nebij Sundara ciemā, bet četras verstis tālāk. Jaunais varonis kādu laiku
dūšīgi soļoja ik dienas 8 verstis kājām uz otru ciemu un atpakaļ; bet itin drīz tas ievēroja, ka viņa
vājā miesa nevarēs uz ilgumu izturēt šādu staigāšanu dienvidus saules tveicē. Pēc dažu nedēļu
izmēģināšanas tas jutās piespiests griesties atpakaļ vecajā skolā.
tagad viņš bija nevien kurls priekš Bībeles spēcīgām mācībām, bet tas uzņēmās arī būt par vadoni
ļauniem un traucētājiem zēniem, kuru lielākais prieks bija izjokot un izsmiet turienes vienkāršo un
mazizglītoto ticības mācības skolotāju. Dažādi muļķiski un nekrietni jautājieni tika pacelti, tikai ar
nolūku smiet un kristīgo mācību apšaubīt. Tie izlūdzās Bībeles daļas ar apsolījumu tās lasīt; bet tad
viņas saplēsa un ar kājām sabradāja.
Tomēr līdz ar fizisko augšanu, pieauga arī Sundara ilgas pēc dvēseles miera. Gadiem ilga savas
reliģijas paražu visstingrākā izpildīšana nevarēja viņa dvēselei dot mieru. Turpretī, jo vairāk viņš
tiecās pēc šī mērķa, jo vairāk tas likās no viņa attālinamies. Vīlies savā reliģijā, tas piegrieza vērību
citām, piemēram muhamedāņu korānam; tomēr arī tas nespēja apmierināt viņa pēc miera
slāpstošo dvēseli; nemiers un šaubas viņu mocīja, kā iepriekš. Tagad nabaga Šundars bij cīņā pret
sevi pašu. Neviens nevarēja viņam palīdzēt; pat viņa skolotā māte un viņa guru jeb priesteri to
neiespēja.
Naktis, kamēr citi dusēja, nabaga Sundars bij nomodā un cīnījās pēc iekšķīga miera. Vienu pēc otras
viņš atkārtoja pantiņas iz savām svētām grāmatām, Gitas un Garantas, lai apmierinātu savu
nemierīgo dvēseli; bet viss veltīgi; tās nedeva gaidīto iepriecu.
Likās, ka katrs gads aiznestu projām kādu daļu no viņa vēl atlikušā miera. Hinduisms izrādījās par
nespēcīgu pret iekšķīgu cīņu viļņiem, kuri gāzās pār viņa dvēseli. Kad visi izmēģinātie līdzekļi bij
izrādījušies par nespēcīgiem, Sundars pēdīgi sāka domāt par kristīgu ticību; varbūt ka tā varētu
iepriecināt viņa sirdi. Nopircis Jauno Derību, viņš zobodamies to iesāka lasīt; bet itin drīz paviršā
lasīšana pārvērtās par nopietnu studiju, un nopietnā studija par svētīgu apcerēšanu. Kad viņš lasīja
vārdus: „Nāciet šurp pie Manis, visi bēdīgie un grūtsirdīgie, Es jūs gribu atvieglināt,” vaj atkal „Tik
ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš savu vienpiedzimušu dēlu devis, lai visi tie, kas uz viņu tic,

nepazūd, bet mūžīgu dzīvošanu dabū,” tad viņam izlikās, ka viņa dvēselē kāds sacītu: „Taču pēdīgi
tavām ciešanām gals un tavs miers ir atnācis.” Viņa sirds juta, ka tas taisnība.
Šai līdz šim nedzirdētai un nepazītai balsij paklausīt viņš tapa skubināts bez tam vēl caur sevišķu
parādīšanu. Kad tas kādu nakti bij lūdzis Dievu līdz rītam, tad Pestītājs tam parādījās ar ērkšķu kroni
galvā un sacīja: „Cik ilgi tu gribi Mani aizliegt un vajāt?” Apziņa par Jēzus esamību un klātnību tagad
Sundaram palika neapšaubāma. Beidzies bij viss līdzšinējais nemiers; visas sirdsāpes un ilgas bij
beigušās, jo tās bij piepildītas. Viņa Jaunderība tam bija tagad dārgāka par visām mantām pasaulē.
Jo vairāk viņš tajā lasīja, jo tuvāku tam nāca Kristus dievība un viņa pestīdamais spēks; kamēr
hindusu dieviem pierakstītais dievišķīgums galīgi izzuda. Jo vairāk viņš lasīja Kristus mācību, jo
vairāk viņa sirds tika pārspēta. Caurām naktīm viņš reizēm sēdēja pie Jaunderības un ar asaru
pilnām acīm to lasīja, nopūsdamies, ka viņš ir nevērts vēl vairāk baudīt tā Kunga klātnību.
Sundars bija nu pilnīgi pieņēmis Jēzu kā savu Mukti Data (Pestītāju); tāds prieks bija ienācis viņa
dvēselē un to piepildīja, ka viņš to nevarēja apslēpt savā sirdī vien. Kādā dienā šis prieks iz viņa sirds
avota izplūda uz ārieni, un tas savam tēvam atklāti pasacīja, ka vairs neatrodas ceremoniju
verdzībā, bet ka ir brīvs, un vēl vairāk, ka tas ir tā Kunga Jēzus bērns, kuru tas pieņēmis par savu
Pestītāju. Sundars, jauns un straujš, nebij paredzējis briesmas un grūtības, kādas varēja izcelties no
šādas atklātas atzīšanas. Dažas dienas tēvs palika klusu. Viņš bija pārliecināts, ka viņa dēla reliģiskā
audzināšana ir bijusi tik pamatīga, ka nekas nevarēs tā ticību hinduismam satricināt; tā runu par
Jēzu kā Pestītāju viņš uzlūkoja kā jaunatnes pārejošu iedomu.
Viņa tēvs palika tā noslēdzies kādu laiku, kad, viņam par lielu pārsteigumu un briesmām, kādā
dienā pie tā ienāca kāds no Sundara skolas biedriem un sacīja: „Sundar Singhs ir kritis par upuri
veiklā kristīgā skolotāja viltībai; jo tagad tas sēd klasē pilnīgi mierīgs; skolotāja izjokošanas vietā,
kad tas runā par Jēzu Kristu, Sundars nevien vairs nejoko, turpretī jūtas aizskarts, kas kāds cits to
dara.” Šis paziņojums, zināms, uztrauca viņa tēvu, kurš tūlīt lūkoja pārliecināties, vaj tas ir patiesība,
lai varētu spert attiecīgus soļus. Viņš pasauca Sundaru un jautāja, vaj šīs valodas par viņu ir
patiesība. Sundars, būdams īsts kristīgais, bez kādas izvairīšanās un bailēm atbildēja tēvam, ka jau
agrāk sacījis pilnu patiesību, ka ir kristīgais.
Tēvs stundām ilgi pūlējās savu dēlu pārliecināt, ka šī jaunā ticība esot tikai iedomība un to biedināja
ar grūto likteni, kas viņu sastaps, ja tas neatstāsies no sava jaunā ceļa. Šundara sirds tapa ļoti
kustināta par tēva asarām; tas metās tam ap kaklu un sacīja” „Tēvs, tu zini cik ļoti es tevi mīlēju; bet
tur ir viens, kuru es mīlu vairāk nekā tevi, un tas ir mans Jēzus. Es nevaru viņu aizliegt vaj atstāt
pasaules visvērtāko dārgakmeņu dēļ.”
Arī Sundara radi darīja savu iespējamo lai pārrunātu Sundaru. Viens no tiem to aizveda savā pilī un
tur pils pagrabā tam rādīja savus milzīgos bagātības krājumus, pie kam nomesdamies Sundaram pie
kājām un to lūdza pieņemt visu šo par savu un palikt atkal pie agrākām paražām. Tomēr tas Kungs
deva Sundaram spēku arī šinī gadījumā palikt uzticīgam Jēzum.

Vajāšanu iesākums.
Īsi pēc tam visi apkārtējie ļaudis zināja, ka Sundars Singhs ir tapis kristīgais. Pielietoja dažādas
metodes, lai viņu vestu pie prāta. Katrs viņa ciema iedzīvotājs kļuva viņa ienaidnieks. Neviens ar to
nerunāja, turpretī to lamāja. Visi viņu nicināja un tā viņš bija visa ciema bērnu grēka āzis. Sundar
Singha brālis bija viņu ienaidnieku vadonis. Arī viņa tēvs runāja par kaunu un postu, ko tas uzvedis
ģimenei. Šundar Šingha ciešanas bij jāpanes arī citiem šā ciema kristīgiem, kuru nebij daudz. Uz
misiones skolu tagad skatījās, kā uz maldu mācības izplatītāju un kristīgos skolotājus uzlūkoja kā
vainīgus hinduisma vājināšanā. Visi veikali bij noslēgti priekš kristīgiem un bērnus biedināja no
kristīgo samaitājošā iespaida. Kristīgie bij spiesti pamazām no šī ciema izvilkties un bērnus vienu
pēc otra izņēma iz misiones skolas. Ļaudis gribēja, lai labāk viņu bērni uzaug bez skolas un paliek
viņu dieviem uzticīgi, nekā lai tie taptu kristīgie. Šādos apstākļos arī misiones skola drīz bij
jāaizslēdz.
Tagad Sundars bija atstāts viens pasaulē. Viņa vienīgie draugi, nabaga kristīgie, kurus tas bij
apmeklējis slepus, nu vairs tur nebij.
Vēl kāds cits jauneklis no sikhu cilts bija tapis ticīgs uz Jēzu. Arī to vajāja. Pie tiesas tas paskaidroja,
ka tas tapis ticīgs caur evanģelija lasīšanu, un misionāri to nav pierunājuši tapt par kristīgu.
Sundaram dzīve ģimenē palika nepanesama un tas apņēmās bēgt. Kādā kaimiņu misiones stacijā to
uzņēma ar mīlestību; tomēr starp jaunajiem kristības kandidātiem neatrasdams cīņas biedrus, tas
atkal atgriezās atpakaļ tēva mājās. Viņa piederīgie cerēja, ka tas nu būs atgriezies no Jēzus ticības,
un to laipni uzņēma. Bet tie piedzīvoja, ka Sundars savā ticībā bija tapis vēl stiprāks.

Nežēlīgais Ramats.
Briesmīgākais starp Sundara ienaidniekiem bija laikam Ramats Allah, kāds zemāks tēva ierēdnis,
muhamedāņu ticības. Pie sastapšanās tas ik reizes uzrunāja Sundaru ar rūgtu nicināšanu, un nekad
nenobeidza ar to runāt, pirms nebija izsacījis pusduci lāstu vārdu. Viņš vienumēr meklēja izdevību
ļaunu darīt jaunajam „neticīgajam”.
Sundars savu Jaunderību varēja lasīt tikai paslepus.

Kādā vakarā mājās nākdams Ramats redzēja Sundaru zem kāda koka lasam Jauno Derību. Piegājis
klāt, tas izrāva Sundaram Jaunderību no rokām, un dusmu pilns to nosvieda tālu projām. Pēc tam
vēl pēc sirds patikas Šundaru izlamājis, tas aizgāja un tā vecākiem šo lietu pastāstīja.
Nedaudz dienas pēc tam Sundars, iedams caur pilsētu, ieraudzīja pie Ramata nama durvīm daudz
ļaužu stāvam. Apjautājies pēc apstāšanās iemesla tas dabūja zināt, ka Ramats saslimis ar koleru un
katrs baidoties pie viņa ieiet. Namā iegājis tas redzēja Ramata sievu un bērnus rūgti raudam.
Pārliecies pār mirēja gultu Sundars apvaicājās par viņa klāšanos; uz to mirējs atbildēja sekošo:
„Redzu parādīšanu: Daudz briesmīgi riebīgi sātana enģeļi ir atnākuši pēc manis. Vai man! Jo neviens
nevar mani glābt, izņemot tas Viens, kurš stāv tālu aiz tiem, augstāku par mākoņiem un pār lieliem
enģeļiem. Viņš stāv! Bet es nedrīkstu Viņu piesaukt. Mana skriešana ir pabeigta. Mana izdevība
aizgājusi. Mans liktens nav vairs grozāms.” Pārsteigts par šādu Ramata runu, Šundars tam jautāja,
kas tas tāds Viens, kurš gan viņu varētu glābt. Mirējs čukstēdams atbildēja: „Nejautā mani pēc Viņa
vārda! Tu Viņu it labi pazīsti. Tas ir tas pats, kuru tu pēdējā laikā pieņēmi par savu Pestītāju. Laimīgs
esi tu, jo esi pestīts; bet vai man, jo es neesmu pat cienīgs Viņa vārdu izsaukt ar savām nesvētām
lūpām.” Pēc tam mirējs iekrita nesamaņā un drīzi nomira.
Tagad tapa lietos pēdājs līdzeklis. Sundara svainis Sundar Spuran Sings sasauca visas šis cilts sapulci
un tās priekšā Šundaru pārklaušināja un lūkoja to pārliecināt, kia tas nomaldījies no pareizā ceļa.
Klātesošie nevien izbrīnijās par Sundara drošsirdību, bet it sevišķi par viņa asprātīgām atbildēm.

Sundars saģiftēts un aizdzīts.
Kādu nedēļu pēc Ramata nāves un dažas dienas pēc šī pārklaušinājuma Sundars apņēmās gluži
saraut saites ar savas cilts piederīgiem. Tas nogrieza savus skaistos matus, un tā nostājās atklāti kā
kristīgais. Nenogriezti mati bij sikhu kastas lepnums, kas tos nošķira noi citiem hindu ticīgiem.
Nogriezt matus nozīmēja – būt nošķirtam un tapt aizdzītam no šīs cilts; tas bija pazemojums nevien
attiecīgai personai, bet arī visai ģimenei, pie kuras tas piederēja. Pēdīgi tēvs to pasauca pie sevis un
sacīja: „Mēs cerējām, ka tu drīz atstāsi šo ceļu un pieņemsi savu vecāku padomu; bet šis tavs
pēdējais darbs ir mūs galīgi pārliecinājis, ka tu vairs neizveseļosies no savas maldības. Tagad tu vairs
neesi mūsu mīlestības vērts; rītu tevi aizdzīsim no šīs vietas, un tad redzēsim, cik ilgi tu turēsies pie
sava Jēzus Kristus.” Nākošā rītā viņam atņēma visas drēbes un citas lietas, kas tam bija; un tikai ar
tām drēbēm, kas tam bij pašreiz apvilktas, to izdzina džungļos.
Tagad Sundars bij nevien bez draugiem, bet arī bez mājas vietas. Pēc Dieva lūgšanas Sundars devās
uz Roperas ciema pusi. Šai ciemā bij misiones stacija un kristīga draudzīte. Šejienes kristīgie viņu
mīļi uzņēma.

Īsi pēc viņa ierašanās to pārņēma liels nespēks un likās, ka tas drīz mirs. Ataicinātais ārsts
konstatēja, ka Sundars saģiftēts un ka maz cerības uz viņa izveseļošanos.
Šis paskaidrojums ļoti pārsteidza nabaga kristīgos un tie saprata, ka Sundara miršanas gadījumā
tiem būs lielas grūtības; jo viņu ienaidniekiem vienmēr bija prieks tiem darīt ļauna, un tagad priekš
tam bija laba izdevība. Tā pagāja ilgāks laiks bailēs un cerībā. Reizēm tas likās iegūstam atkal
samaņu, reizēm tas palika auksts un pat bez elpas. Dažas minūtes pēc ārsta aiziešanas slimniekam
sāka asinis tecēt pa muti; un ārsts bija sacījis, ka asins tecēšana būšot zīme, ka tam jāmirst. Visi nu,
elpu aizturēdami, skaitīja Sundara pēdējās minūtes. Asinis tecēja kādu laiku un pēc gara kāsējiena
mitējās tecēt. Sundars jutās atkal labi un atveseļojās. „Visi priecājās par to,” saka Šundars, „bet
priekš manis tā ir liela Pestītāja mīlestības atklāšanās, tā Pestītāja, kura krustu biju apsolījies nest
un kurš nekad neļaus man nogrimt zem smagās nastas.”
Nākošā rītā ārsts redzēja notikušo un ļoti brīnījās. Viņa uzmanību it sevišķi saistīja Sundara sejā
lasamais lielais miers un prieks. Ieraudzījis viņa rokā mazu grāmatiņu, tas apvaicājās pie šīs
draudzītes mācītāja par šo grāmatu un dabūjis zināt, ka tā ir Jaunā Derība, arī tas iesāka lasīt šo
grāmatu, pamazām tai ticēt un kļuva kristīgais. Vēlāk viņš svētīgi darbojās starp saviem tautiešiem
kā misiones ārsts.

Sundara kristība.
Dažas dienas pēc savas saģiftēšanās Sundars vēl palika Roperā, līdz atdabūs spēkus staigāšanai. No
Roperas viņu aizsūtīja uz Ludhianu, tā apgabala galveno misiones staciju. Šeit viņu ļoti silti apsveica
laipnie amerikāņu misionāri un darīja visu iespējamo, lai papildinātu viņa laicīgo un garīgo izglītību.
Viens, ko tāds jaunatgriests visu savu mūžu neaizmirst, ir – viņa pirmo kristīgo draugu mīlestība un
atbalsts. „Nekad nespēšu atmaksāt savu parādu maniem kristīgiem skolotājiem, kuri tai laikā, kad
visi citi bij mani atstājuši, darīja priekš manis vairāk, nekā mani paša vecāki spētu darīt,” saka
Sundars.
Sundars Ludhianā apmeklēja kristīgo zēnu vidusskolu un arvien karstāk sāka prasīt pēc kristības,
kuru tik ilgi vilcināja, baidoties, ka viņa piederīgie varētu sacelt lielas nepatikšanas. Pirmos mēnešos
kristīgajie un misionāri Ludhianā piedzīvoja labu tiesu nemierus no iekarsušiem Sundara
piederīgiem. Kādreiz visu misiones staciju ielenca viņu uzpirkts vesels bars ielas klaidoņu, kuri
draudēja iesākt cīņu, ja viņiem neizdos jauno bēgli. Vēlāk tomēr šīs pretības nomierinājās.
Vēlāk nolēma, ka Sundars jāsūta uz kādu attālāku vietu misiones darbalaukā, kur sadusmotie radi
viņam nepiekļūtu un kur viņš mierīgi varētu mācīties un sagatavoties garīgam darbam. Viņu
nosūtīja uz Špatu, kādu misiones staciju tālu kalnos, labi tālu no Ludhianas.
Sundars nebij ilgi šai vietā, kad viņš sāka sevišķi ilgoties pēc kristības. Viņš dega ilgās nest Tā vārdu,
kurš bij viņa pestīšana, un nodot savu dzīvi kalpošanai savam Meistaram un saviem tautiešiem. Ar
šādu uguni sirdī viņš ceļoja uz Simlu un 1905.g. 3. septembrī Sundaru Singhu kristīja Kristus vārdā.
Uz Sunadaru, kā zēnu vēl, bij atstājuši lielu iespaidu tie „sadhu”, kuri apmeklēja viņa vecāku namu.
Viņš bij apņēmies kļūt par sadhu, kad būs pieaudzis. Tagad bij pienācis laiks, kur viņa ilgi lolotās

cerības varēja piepildīties un viņš priecājās, ka kļūs par sadhu, nevis tāpēc lai caur stingru
pašaizliegšanās dzīvi varētu censties izglābt savu dvēseli, bet ka viņa dvēsele jau caur Jēzu atpestīta
un viņš varēs glābt citus, pievedot tos Jēzum.
Šai cēlā svētīšanās garā Šundars, tikko pāri saviem gadu „padsmitiem”, kļuva par sadhu un ziedoja
savu dzīvi sava Meistara darbam. Ģērbies Indijas faķira dzeltenās drēbēs Sundars atstāja Špatu un
atnāca uz Kotgaru, vietu, kura tagad neizbēgami saistīta ar viņa vārdu.

3. Sundars Singhs pirmo reiz ceļā kā sadhu.
Sundara pirmais ceļojums iesākās apmēram mēnesi pēc viņa kristības Simlā. Pēc mēneša
vientulības Špatū viņš atnāca uz Kotgaru un no šejienes iesāka garu ceļojumu pa vairākiem ciemiem
tai apvidū, palikdams vienu vaj pāris naktis katrā vietā un sludinādams evenģeliju katram un visiem,
kas nāca viņa ceļā.

Nakts čūskas sabiedrībā.
Kādu vakaru Sundars nonāca Doli Valā. Veselu dienu gājis Sundars bij ļoti noguris. Iegājis ciemā
viņš vairāk mājās un pārdotavās lūdza nakts pajumti, bet katrs, kas uzzināja, ka viņš kristīgais,
atsacījās viņam jebkā palīdzēt. Bij ļoti auksta nakts un lija stipri. Bez tam viņš bija jau tā izmircis un
noguris, ka viņam trūka spēka iet vēl apkārt pa netīrām ielām un klauvēt pie dažādām mājām, tādēļ
pienācis pie kādas vecas sagruvušas mājas, viņš iegāja tai pašā.
Mājas sastāvēja no pāris istabām viena pāri otrai, kautgan ar savām sagruvušām sienām, izlauztiem
logiem, durvīm bez celtnēm (enģēm) un ar iekritušu jumtu tā nemaz nebij mājas vārda vērta un
nevarēja solīt nekādu pajumti nogurušam ceļiniekam. Tomēr šis bij tas labākais, ko Sundars varēja
dabūt un viņš pateicās Dievam par to pašu. Viņš uzmeklēja starp gruvešiem tīrāko vietu, izklāja
savu vienīgo segu uz mitro, smirdošo zemi un likās gulēt. Aiz noguruma viņš drīz vien aizmiga un
cieši gulēja līdz rītam. Uzmodies viņš ieraudzīja melnu kobru (čūsku) saritinājušos uz segas taisni
zem viņa rokas. Nometis segu viņš devās ārā pa durvīm, Lielas sviedru lāses apklāja viņa pieri,
kamēr viņš no ārpuses skatījās uz čūsku. Bet tad viņu pārņēma liels žēlums un kauns par

neuzticēšanos Dieva aizsardzībai. Viņš iegāja atkla mājā, nokratīja čūsku no savas segas un mierīgi
izgāja ārā. Un savādi, kobra nemetās vis pret Sundaru, lai to ievainotu, bet mierīgi ielīda istabas
stūrī un, likās, neņēma vērā savu iztraucētāju. Sundars gāja tālāk, stiprināts savā ticībā un jusdams
jaunu drošību Dieva aizsardzībā.

Brīnišķīgs skolotājs.
Ceļodams pa Pendžabu Sundars gāja reiz uz Mierutu. Bij karsta diena un Sundars, neieradis tālu
ceļot pa klajumu, drīz nogura un dabūja kāju sāpes. Lai atpūstos viņš apsēdās ceļa malā. Te viņš
ieraudzīja, ka pa ceļu nāk gans ar avi. Gans nosēdās netālu no Sundara un sāka mīlināt un auklēt
savu jēriņu. Sundars domāja, ka tas vienkāršs ceļinieks un no sākuma nepiegrieza viņam nekādu
vērību, bet redzēdams, cik ļoti viņš mīlē savu jēriņu, Sundars nenocietās un piegājis, kāpēc viņš tik
ļoti mīlinās ar to. Vīrs atbildēja: „Avs ir brīnišķigs kustonis, jo māca mums pazemību, lēnību un
paklausību. Tā vienmēr seko savam kungam, pazīst viņa balsi un ļoti viņam pieķeras.” Sundars bij
pārsteigts no šiem vārdiem, un kad šis vīrs piecēlās un gāja tālāk, Sundars arī piecēlās un sekoja
viņam drusku attālāk.
Mēģinādams viņu panākt Sundars sāka iet ātrāk, bet pārsteigts redzēja, ka, cik ātri viņš arī neiet,
attālums starp viņu un svešnieku, kurš gāja soļus nepaātrinādams, nepaliek mazāks. Pie kāda
krūmāja ceļmalā vīrs un jērs pazuda. Sundars nebij vairs tālu, bet atnācis nevarēja nekur vairs abus
atrast, nedz zem krūma, nedz redzēt tos verstīm tālu apkārtnes klajumā. „Nezinu, kā šis vīrs
pazuda,” saka Sundars, „bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas bij kāds Dieva enģels, man sūtīts par
pamācītāju, jo viņa sacītie vārdi gāja man pie sirds un es ieguvu tādu pazemības un lēnības mācību,
ko visā dzīvē neaizmirsīšu.”

Uzvara Afganistanā.
Ceļodams caur dažādām sādžām un ciemiem Pendžabā, Sundars nonāca arī Afganistanā, kuru
apdzīvo patani, mežonīga, sarkanģīmju tauta, kuri tura par godu izdarīt nodevību un kam
aukstasinīga cietsirdība ir kļuvusi par paradumu. Kādreiz viņš iegāja vēsturiskajā pilsētā
Džalalabadā. Patani uzskatīja viņu kā spiegu un apņēmās nonāvēt. Še ir brīnišķīgs piemērs no tā
veida, kā Dievs strādā, glābj un apsargā savus kalpus, kas pilnīgi uzticas Viņam. Sundars nekā
nezināja par sazvērestību pret viņu un bezrūpīgi sēdēja kādā viesnīcā, kad kāds no sādžas
iedzīvotājiem viņam pienāca klāt un pasacīja, ka viņa dzīvībai draudot briesmas un lai viņš labāk vēl
pirms vakara atstājot šo vietu. Papriekš Sundars vilcinājās ticēt tam, ko patans sacīja, bet sajusdams
arī iekšķīgu skubinājumu, ka tas ir Dieva prāts lai viņš no turienes aizietu, viņš aizgāja tālāk uz citu
vietu tai pašā apkārtnē.
Tur nonācis viņš nevarēja dabūt nekur pajumti un tāpēc pavadīja nakti kādā netīrā vecā bijušā
viesnīcā, pilnā blaktīm un moskitiem, kuri izplatīja lipīgas slimības. Otrā rītā, kad viņš piecēlās un
žāvēja savas drēbes uguns priekšā, viņš ieraudzīja baru patanu nākam šurp. Viņš domāja: „Tagad
mana pēdējā stundiņa klāt, šie ļaudis mani neatstās dzīvu.” Bet Dievs brīnišķīgi pārvērtija viņu
sirdis.

Kad patanu bars bij pienācis klāt mājai, viens no viņiem iznāca priekšā, nokrita pie Sundara kājām
un sacīja: „Lūdzu, piedod mūsu cietsirdību, jo mēs nācām ar nodomu tevi nokaut, bet tagad mēs
saprotam, ka tu esi Alah* izredzētais.

Mēs domājām, ka atradīsim tevi nosalušu vaj nāvīgi saslimušu, bet te tu esi sveiks un vesels, un
nekas ļauns tev nav noticis.” Tagad pienāca arī pārējie, apsēdās viņam apkārt un īsā laikā aizveda
viņu uz savu ciemu.
Šeit viņi piedāvāja Sundaram savu lielāko viesmīlībuun apgādāja viņu labāk kā savus pašu
priesterus, un, kas tas labākais, viņi ar lielu godbijību un interesi klausījās evanģelija pasludināšanu.
Viņam aizejot visi ļoti noskuma un apdāvināja viņu ar jaunu turbānu un kurtu (kreklu), kā savas
patiesas mīlestības un cienības pierādījumu. „Nedēļa, kuru pavadīju starp šiem pataniem,” saka
Sundars, „liekas man viena no laimīgākām un svētīgākām manā dzīvē, un esmu drošs, ka kādreiz
manis sētā sēkla atnesīs tur bagātus augļus, un ka drīz pienāks tas laiks, kur šie ļaudis atklāti
apliecinās Kristus vārdu.”

Liela mācība Sundaram.
Apceļojis Afganistanu Sundars nonāca Kašmirā un tur sludināja evanģeliju, ciešot daudz
pārbaudījumus un kārdināšanas. Izsalcis un noguris viņš kādu dienu soļoja uz kādu pilsētu –
Kuštvaru. Pilsētā viņš kādā vietā ieraudzīja vīrus un sievas pie krāsns, cepot maizi uz plakanas māla
plāksnes, un dzirdēja viņu piezīmes, ka cepamās plāksnes vidus vienmēr paliekot auksts un maize
tai vietā neizcepoties. Visi ļoti brīnījās; beidzot salika naudu kopā, lai nopirktu jaunu plāksni un
salauza veco, kuras vidū ieraudzīja lielu plakanu kukaini. Tas sāka kustēties un drīz vien izlīda no
plāksnes ārā. „Visi par to bij ļoti pārsteigti”, saka Sundars, „bet mani pārņēma dziļa
pašpazemošanās sajūta.” Viņša juta ka nav pietiekoši uzticējies Dievam, kas tik brīnišķīgi rūpējas
pat par kādu kukaini. Ceļā uz Kuštvaru viņš bij tik izsalcis un noguris, ka bieži padevās šaubām, vaj
tiešām ir vajadzīgs ciest tik daudz grūtības un pārbaudījumus, kad liekas, Dievs par to nemaz neko
neiztaisa. „Tai dienā”, tā viņš saka, „es saņēmu lielu mācību un apņēmos nekad vairs nešaubīties
par dievišķīgo gādību vaj par Dieva prātu.”

-----------------------* Arabiski Dievs.

4. Ceļojums pa Bombeju.
Pēc garā ceļojuma pa Afganistanu, Kašmiru un Ziemeļ-Pendžabu, Sundars Singhs atgriezās atkal
kalnos uz Kotgaru. Pēc īsas atpūtas viņš pārceļoja kalnus un tad darbojās dažus mēnešus spitālīgo
patversmē Špatū un mēra nometnē Laborā.
Iesākdams atkal no Kotgaras un apmeklēdams pa ceļam vairākas pilsētas un ciemus, Sundars
nonāca uz Karatši, cerēdams doties uz Palestīnu. Viņš jau sen ilgojās apmeklēt to zemi, kur viņa
Kungs bij staigājis un darbojies. Bet ceļš uz turieni viņam nepašķīrās un viņš sāka apceļot Bombejas
apkārtni.

Mācība no cepuma un naudas gabala.
Šundars pirmo reiz apmeklēja šo apgabalu un viņam bij jāizcieš neizsakāmas grūtības, neprotot
šejienes izloksni un nepazīstot vietējos ļaudis. Bieži viņš nogāja jūdzes kājām, pavadīja naktis zem
klajas debess jeb zem kokiem un iztika vairākas dienas no vietas bez barības. Reiz viņš nonāca
Nasikā. Sundars bij gājis veselu dienu Austrumzemju vasaras svilinošā karstumā un bij tik vājš, ka
gandrīz paģība, kad aizsniedza pilsētu. Viņš ne par ko citu vairs nevarēja domāt, kā tikai – kā nokļūt
pie misionāra. Uzzinājis ceļu uz misiones staciju, Sundars tuvojās misiones mājai. Tikko tās
priekšnieks ieraudzīja, ka kāds faķirs (jeb sadhu) nāk pa ceļu, viņš izsteidzās no sava kantora un
pirms Sundars paspēja izteikt savu lūgumu, misionārs sacīja; „Man žēl, bet es nekā nevaru jums
palīdzēt.” Agrākie piedzīvojumi ar apkārtceļojošiem faķiriem padarīja viņu strupu šai gadījumā. „Es
gandrīz raudāju,” saka Sundars, „ka ar mani tā apgājās viens, no kura es sagaidīju visvairāk
mīlestības, un varēju ļoti labi saprast, ko izjuta mana Kunga sirds, kad Viņš sacīja: „Es nācu pie
savējiem, un tie Mani neuzņēma.”
Sundars nebij necik tālu aizgājis, kad misionāra apkalpotājs skrēja pakaļ un nodeva viņam mazu
sainīti, kurš jau sen esot atnācis uz Sundara vārdu pa pastu. Sundars saņēma sainīti, un gāja projām,

brīnīdamies, kur dabūt palīdzību. Netālu bij kanāls. Izsalcis un noberztām kājām viņš nometās uz
kanāla malas atpūsties. Pārdomājot savu bēdīgo likteni viņš atvēra sainīti un atrada tajā kādu
cepumu. Sundars bij pārāk izsalcis, lai kavētos ar jautājuma atrisināšanu, kas sainīti sūtījis, bet
pateicies Dievam sāka ēst cepumu.
Apmierinājis izsalkumu viņš sāka domāt, kā tikt uz nākošo pilsētu, kuru gribēja aizsniegt vēl tai pašā
vakarā. Kājām iet būtu bijis pārāk neprātīgi, jo pie saviem spēkie viņš to nebūtu izturējis. Piepeši
viņš cepumā, kuru ēda, atrada zelta naudas gabalu. Tagad visas vajadzības bija apmierinātas un viņš
caur šo Dieva gādību ieguva jaunu spēku un pārliecību, ka Dievs pats rūpējas par savu uzticīgu
kalpu gaitu.

Brīnišķīgi paēdināts.
Sundars atstāsta līdzīgu gadījumu, kā viņš nesaprotami paēdināts Kamjanā. Te, tāpat kā daudz citās
vietās, viņa dedzīgā sludināšana beidzās ar to, ka viņu izsvilpa un izdzina no pilsētas. Viņš jau tā bij
miesīgi noguris, bet tagad jutās pavisam atmests un atstāts, izdzīts ārā džungļos; ilga badošanās arī
bij viņu ļoti novājinājusi. Šai kritiskā stāvoklī Sundars skatījās tumši uz savām bēdām, tās caur to vēl
pavairodams, un sāka kurnēt, ka Dievs viņu atstājis. Izsalcis viņš nolikās zem kāda koka atpūtināt
savus pārpūlētos nervus. Vakara aromatiskā dvesma iežūžoja nogurušo ceļinieku miegā.
Apmēram pusnaktī viņš juta, ka kāds piegrūž pie elkoņa, un atmodies ieraudzīja, ka blakus stāv divi
vīri: vienam rokā dzerams kauss, otram trauks ar ēdienu. Sundars nemaz neprasīja, kas viņi tādi,
bet sāka ēst ko jaudāja. Krietni paēdis Sundars atminējās, ka ir pats nakts vidus un ka viņš atrodas
džungļu biezumā, labu gabalu nost no cilvēku dzīvokļiem. Viņš gribēja pateikties saviem draugiem
un apjautāties, no kurienes viņi, bet ieraudzīja, ka abi jau pazuduši. Sundars saka, ka viņi nevarēja
apslēpties džungļos, jo tur, kur viņš gulēja, nebij apkārt koku. Viņš arī neredzēja viņus aizejam. Viņš
bij kurnējis par vientulību, bet nu bij dziļi nokaunējies par savu mazticību, tomēr prieks un pateicība
pildīja viņa sirdi, ka tas Kungs atkal izrādījies uzticīgs savam vārdam: „Redzi Es esmu pie jums
ikdienas.”

5. Ceļojums pa Tibetu.
Atgriezies no sava garā ceļojuma pa Bombeju, Centrāl-Indijā un pa citām vietām, Sundars atpūtās
īsu laiku Kotgarā un tad iesāka apceļot Tibetu. Kādā vietā uz Tibetas robežām viņš sastapa divi
moraviešu misionārus, kuri darīja lielu darbu šai tumšajā nošķirtā Indijas stūrī. Sundars bij dziļi
iespaidots un palika pie viņiem gandrīz nedēļu. Pirmo reiz viņš bij ienācis Tibetā un gluži nekā
nezināja ne par viņu valodu, nedz pašiem ļaudīm. Lai atvieglotu viņa darbu un izpalīdzētu ar valodu,
moraviešu misionāri sūtīja viņam līdz pavadoni – tulku, kurš strādāja ar viņu gandrīz 2 mēneši.

Tibeta.
Tibetu dažreiz sauc par „pasaules jumtu”, bet patiesībā tā ir zeme, kura palikusi vistālāk iepakaļ
citām zemēm. Viņas iedzīvotāji ir kūtri un māņticīgi, stingri ortodoksi, kas ienīst visas reliģijas,

izņemot savējo. Reliģijai ir liela nozīme tautas sajēgā un tā ir vienīgais Tibetas iedzīvotājus par tautu
apvienojošs spēks. Budisms ir valdošā reliģija Tibetā. Dalai jeb Lielo Lamu tura par viszinātāju un
svētceļnieki nāk viņu pielūgt. Viņš dzīvo klosterī, kurš tibetiešiem ir tik pat svēts, kā jūdiem
Jeruzālemes dievnams.
Tibetieši tic, ka Lama ir Budas dvēseles iemiesojums, un kad viens Lama mirst, tad Budas dvēsele
pāriet tikai citā miesā. Tibetā iur ļoti daudz Budas klosteru. Tibetiešu veids lūgt, bez šaubām, ir liels
cilvēku izdomas brīnums. „Om mane padme hum” uzrakstīti uz riteņiem un cilindriem, kurus griež
vaj nu ar roku jeb ar vējsudmalu spēku, un šī riteņu griešanās tiek uzskatīta, itkā cilvēks pats lūgtu
ritenim uzrakstīto lūgšanu.
Pēc divi mēnešiem Sundara pavadonis atgriezās mājās un Sundars viens pats staigāja pa tibetiešu
zemi, sludinādams evanģeliju, nebaidīdamies nāvi vaj vajāšanas. Visur viņa sludināšana izsaca
briesmīgu ienaidu, sevišķi no budistu priesteru puses. Bieži viņš redzēja priesterus savelkam dūres
un zobus griežam, kamēr viņš stāstīja ļaudīm par Jēzu Kristu. Par laimi neviens neuzdrošinājās
pielikt viņam rokas, tā ka pēc dažām dienām Sundars varēja ieiet Činghamā.

Moceklis Kartars Singhs.
Činghamā Sundars Singhs uzzināja par Kartaru Singhu, kristīgo mocekli, kurš bij izcietis nāvi savas
bezbailīgās Kristus krusta pasludināšanas dēļ.
Līdzīgi Sundaram Kartars arī bij no sikhu cilts, un viņa tēvs Harnams Singhs bij bagāts zemes
īpašnieks Patialā, kurš bij lielas cerības licis uz savu daudzapsološo zēnu un droši gaidīja to dienu,
kad viņa dēla vārds būs plaši pazīstams uz valdības dokumentiem, kā valsts maharadžas vaj galvenā
valdnieka vārds.
Kartars bij vienīgais dēls un savu vecāku lepnums. Viņš bij uzaudzis bagātībā un bij saņēmis
vislabāko izglītību, lai pasaulē tiktu uz priekšu. Viņa audzināšana mājās bij pilnīgi laicīga; viss
reliģiskais bij rūpīgi izslēgts ārā. Tomēr par spīti visām pūlēm pilnīgi izsargāt Kartaru no reliģijas,
viņš uzauga ne tikai ar dziļi reliģisku sajūtu, bet ar dziļu pārliecību par kristigajuma patiesību, tikai
viņš to vēl slēpa, privātu kā arī sabiedrisku iemeslu dēļ.
Sasniedzis pilngadības gadus, kad viņš likumīgi varēja atsvabināties no vecāku un aizbildņu varas un
pilntiesīgi uzstāties pret ienaidīgu radu vajāšanām, viņš atklāti apliecināja sevi par kristigaju. Šī
liecība no iesākuma likās neticama, bet vēlāk to uzskatīja kā lielāko kauna un negoda traipu. Kartars
tomēr palika noteikts un negrozāms. Visi mēģinājumi atgriest šo jaunekli pie pagānisma palika bez
panākumiem. Beidzot tēvs sūtīja Kartara jauno un skaisto līgavu, lai tā ar savu skaistumu un
mīlestību nogriež viņu no Jēzus Kristus. Ar vaļējiem matiem, acīm, sasarkušām no pastāvīgas
raudāšanas, jaunā skaistule nāca un nometās pie kājām savam mīļotam. „Es savu sirdi esmu tev
atdevusi,” viņa sacīja, „vaj tu negribi darīt tāpat un atsacīties no sava Jēzus Kristus un tā novērst
kaunu no sevis un manis?” „Man ir tikai viena sirds, mana mīļā,” atbildēja Kartars, „un to pašu
iemantojis Jēzus, manas dvēseles atsvabinātājs. Viņš tagad vienīgais Valdnieks manā sirdī. Man nav
otras sirds ko tev dot.” Raudādama un noskumusi jaunā līgava atgriezās pie Kartara tēva un
izstāstīja, ka nekas vairs nevar grozīt Kartara cieto sirdi.

Kartars bij dzirdējis Kristus aicināšanu, un ar to pietika. Mierīgs un nopietns viņš stāvēja savu
naidīgo un draudošo radu vidū. Kad asaras un draudi nekā nelīdzēja, viņu beidzot padzina no
mājām, kailu un izsalkušu, džungļos, pie kam viņa tēvs teica: „Redzēsim tagad, kā tavs Kristus tev
palīdzēs.”
Pēc pāris stundām mežā Kartars atgriezās atpakaļ pilsētā un kā vienkāršs strādnieks nopelnīja dažus
„annas” (naudu), ar ko nopirkt barību un svārkus apklāt savu kailo miesu. Var iedomāties, cik daudz
tas maksāja šim augsti dzimušam, un grezni audzinātam sikhu jauneklim, atšķirties pilnīgi no
saviem ļaudīm un draugiem, padot savu miesu Pendžabas karstā klimata iespaidam un staigāt
apkārt basām kājām, neapsegtu galvu un gandrīz kails, pasludinot Jēzus Kristus vārdu. Bet Kartaram
visas grūtības izlikās vieglas, tik dedzīgs viņš bij un priecīgs, ka viss tas jāpanes viņa Kunga dēļ. Viņa
pirmā vēlēšanās bij uzmeklēt kādu misionāri un likties kristīties, pēc tam viņš turpināja savu ceļu,
visur pasludinādams Kristu. Viņš gribēja pasludināt evanģeliju tālāk par savu tēvu zemi un ceļoja
tādēl uz Tibetu. Vispirms viņš nometās uz Tibetas robežām un izmācījās viņu valodu.
Viņš bij izvēlējies ļoti cietu darblauku. Tibetas ļaudis bij māņticīgi un asinskārīgi. Neskatoties uz visu,
ko viņa ienaidnieki – budisti varēja darīt, šis Kristus krusta bezbailīgais kareivis noteikti gāja uz
priekšu ar savu no debesīm saņemto uzdevumu. Visur viņu sagaidīja ar ienaidu un pretībām un
tīkoja pēc viņa dzīvības. Kartars pilnīgi to visu apzinājās, bet tomēr turpināja nešaubīgi savu darbu.
Viņa vēsts iespaids pastiprinājās caur paša vēstneša pievilcību, tā ka dažas sirdis, neskatoties uz
daudzu citu ienaidu, iedegās no tās dedzības uguns ar kādu Kartars pasludināja evanģeliju.
Tomēr ilgi tā nevarēja iet. Kad nekā nevarēja viņu dabūt ārā iz Tibetas zemes, viņu noveda pie
Lamas (valdnieka) Činghamā ar apsūdzību, ka viņš pārkāpis viņu valsts likumus, pārnākdams bez
atvēles viņu robežas un sludinādams Jēzus Kristus evanģeliju. Šie bij svarīgi punkti Tibetas valdības
acīs un Kartaru uz vietas notiesāja uz nāvi.
Neuztraukts un bezbailīgs, kā bij stāvējis Lamas priekšā, tā Kartars, noklausījies savu nāves
spriedumu, sekoja saviem ienaidniekiem uz soda izpildīšanas vietu. „Klausaties un ievērojiet!” viņš
sauca, ejot uz savu Golgatu, „jūs priecājaties par manu miesīgo nāvi, bet atminaties, ka nāks reiz
diena, kad jūs aiziesiet mūžīgā nāvē, ja jūs neatgriezīsities pie Kristus!” Viņam noplēsa trūcīgās
drēbes, viņu iešuva cieši slapjā vērša ādā un izlika saulē. Karstumā āda izkalta, sarāvās un ļoti
spieda iešūto. Ienaidnieki smējās un zobojās, dzirdēdami kalstošās ādas sprakšķēšanu, bet neviens
baiļu kliedziens jeb sāpju vaids nenāca no Kartara mutes; viņš sauca tikai „Aleluja!” un „Slava
Dievam!” gulēdams maisā nāvīgās mokās.
Pilnas trīs dienas Kartars mocījās, bet ceturtā lūdz atsvabināt viņa labo roku, lai varētu uzrakstīt
pēdējos vārdus savā jaunderībā. To viņam atvēlēja un viņš ar zīmuli uzrakstīja sekošas rindiņas

Tam, kas par mani atdevies,
Es sevi visu nododu.
Kā savu lielo parādu
Gan citādi es maksātu?
Ja tūkstoš būtu dzīvības,
Tās Viņam visas ziedotu,
Un tāpēc mirtu priecīgi
Priekš Jēzus – Viņam piederu.

Kartara spēki pamazām zuda miesas moku dēļ, bet viņš ne reizes nesūdzējās un neraudāja. Kad vājā
sirds un samaņas zaudēšana sāka viņam vēstīt dzīves vakaru, viņš pateicās Dievam un sacīja uz
saviem vajātājiem: „Ko jūs skataties? Uz kristīgaja nāvi? Ne, šī nav nāve, jo nāve ir aprīta Jēzus
Kristus uzvarā.”
Tad viņš pacēla savas acis pret debesīm, lūdza piedošanu priekš saviem ienaidniekiem un
izsaukdamies: „Kungs Jēzu, pieņem manu dvēseli!” pārgāja debess mājās.

Mocekļa nāves augļi.
Kartars šķīrās no pasaules, bet viņa darbs dzīvoja. Starp viņa nāves liecniekiem bij Činghamas
Lamas galvenais sekretars. Pēc Kartara nāves viņš paņēma tā mazo jaunderību un sāka to lasīt.
Dieva vārds pāršķēla viņa sirdi, kā zobins, un drīz viņš bij Kristus pusē. Līdz ar ticību Kristum tāds
prieks piepildīja viņa sirdi, ka, jo vairāk viņš to slēpa, jo vairāk tas parādījās uz ārieni, un beidzot
viņš atklāti pateica savam priekšniekam, ka viņš tāpat esot kristīgais, kā Kartars.
„Tad tev tāpat kā Kartaram jāmirst,” atbildēja Lama, „ja tu piekrīti viņa Dievam.” Drošo jauno
kristīgajo notiesāja uz nāvi un aiznesa uz soda vietu. Briesmīgāks liktenis sagaidīja viņu nekā
Kartaru. Viņu arī iešuva vērša ādā un izlika saulē, bet savā niknumā tibetieši sadūra viņa miesā
sarkani nokaitētus iesmus un vārpstas. Redzot ka viņš vēl dzīvs, mocītāji atsvabināja viņu no
spīlējošās ādas, piesēja virvi pie viņa kājām un kā sprāgušu suni vilka pa pilsētas ielām asiņaino
ķermeni. Pēc tam koka skabargas sadzina viņam aiz roku un kāju nagiem un beidzot viņu galīgi
sakropļotu nometa uz mēslu kaudzes ārpus pilsētas.
Tibetieši pārnāca mājās priecādamies, ka nobeiguši šo kristīgo suni, bet šim patiesajam kristīgajam
bij vēl kāds laiks jākalpo savam Kungam. Pēc dažām stundām, kad mocītāji bij aizgājuši prom, viņš
nāca pie samaņas un atdabūja tik daudz spēka, ka varēja aizlīst uz savām mājām. Drīz pēc tam viņa
brūces un ievainojumi sadzija, un drošais Krusta kareivis atkal sāka sludināt evanģeliju saviem
tautiešiem.
„Šis vīrs,” saka Sundars Singhs, „ir viens no Kartara nenovērtējamās darbības augļiem, un vēl tagad
viņš nenogurstoši pasludina Kristus evanģelijumu. Lama un viņa kalpi, būdami ļoti māņticīgi, domā,

ka viņš stāv sakarā ar pārdabīgiem spēkiem un tādēļ baidās aizkavēt viņa darbu, lai viņa Dieva
dusmība tos neaizņemtu.”
No šī Lamas kristīgā sekretara Sundars dzirdēja par Kartaru Singhu un atgriezies Indijā uzmeklēja
viņa noskumušo veco tēvu un mantoja to arī priekš Kristus.
„Padzenot savu nabaga dēlu es sacīju: redzēsim, kā tavs Kristus tev palīdzēs. Es to esmu redzējis un
tagad arī ticu Kristum,” teica vecais vīrs.

Draudzīgs Lama.
Kādu dienu Sundars nonāca Tašiķingas pilsētā, kāda ļoti ievērojama Lamas rezidencē, kurš
pārvaldīja apm. 400 mazākus Lamas jeb aprinķu pārziņus.
Bij ļoti auksta diena. Sundars stāsta, ka viņam licies, ka asinis stingst dzīslās; lūpas bijušas tik
nosalušas, ka ar grūtībām varējis izteikt dažus vārdus, un brīžam bijis grūti mirkšķināt acis.
Galvenais Lama pavisam negaidīti laipni viņu uzņēma, gādāja par ēdienu un nakts pajumti un bez
tam sasauca visus vīriešus pilsētā uz lielu sapulci, kurā Sundaram vajadzēja sludināt evanģēliju. Pēc
tam Tašķingas Lama aizsūtīja Sundaru pie viena cita ievērojama Lamas, kurš arī sevišķi laipni
uzņēma Sundaru, izrādīja viņam savu plašo bibliotēku un atļāva sludināt vairāk reizas Dieva vārdu.
No turienes aizgājis Sundars apmeklēja un sludināja evanģeliju daudz citās pilsētās un ciemos. Visur
ļaudis bij ļoti pretigi un vairākkārt viņu uzaicināja atstāt valsti jeb viņu sastapšot tas pats liktenis, kā
Kartaru, bet Sundars nebij tas vīrs, kas baidītos sludināt labo vēsti par Kristu katram, ar ko satikās.

Budista atgriešanās.
Pāri šķautnēm un klintīm Sundars kādu dienu devās uz zināmu vietu, kad piepeši viņš ieraudzīja pie
kādas alas sēžam vīru ar atvērtām acīm, ar matiem, piesietiem pie griestiem, lai nevarētu aizmigt
lūgšanās. Uz Sundara jautājumu šis vīrs izstāstīja viņam visu savu dzīves gājumu. Viņš dzinies pakaļ
laicīgiem labumiem un taisījis visādus veikalus, bet tad sajutis, ka ļoti maz darījis, lai iegūtu Nirvanu
(glābšanas vieta no būtības ļaunumiem), un tāpēc atstājis visus pasaulīgos mērķus un nu pavada
savu laiku pārdomāšanās un lūgšanās. „Bet”, viņš sacīja, „jo vairāk es pārdomāju, jo nelaimīgāks
sajūtos. Manī ir radusies neizteicama vēlēšanās ātrast patiesas cilvēku laimes noslēpumu virs
zemes, bet tas izliekas neiespējami. Esmu noguris no domāšanas un mana miesa ir novājināta no
lielām dvēseles mokām.” Sundars tūlīt viņam izlasīja priekšā vārdus: „Nāciet šurp pie Manis, visi
bēdīgie un grūtsirdīgie”, un pastāstīja par savu Pestītāju. Miera un atvieglojuma izteiksme parādījās
nelaimīgā cilvēka sejā un Šundars lasīja un izskaidroja vēl dažas Bībeles vietas. „Stāsti man vairāk
par šo brīnišķīgo Draugu kritušiem un tiem, kam palīga vajadzīgs,” viņš izsaucās un ļoti uzmanīgi
klausījās, ko vien Sundars viņam stāstīja par Jēzu.
Sundaram beidzot runāt viņš izleca no alas ar vārdiem: „Tagad manai dvēselei ir miers. Dari mani
par tava žēlīgā Meistara mācekli un ved mani pie Viņa!” Viņš lika Sundaram uz vietas viņu kristīt,
bet Sundars negribēja pārsteigties, aizveda viņu uz misiones staciju un uzdeva misionāriem
vispirms pamatīgi iepazīstināt viņu ar kristīgās ticības mācībām.

Izglābts no pantera.
Agrā rītā, vēl krēslā, Sundars izgāja reiz mežā un nosēdās uz šķautnes kādas alas priekšā, gribēdams
pielūgt Dievu, pirms ikdienišķo darbu sākuma. Viņš vēl sēdēja pārdomās lūkodamies uz klajumu
savā priekšā, kad piepeši izdzirda smagu elšanu. Paskatījies atpakaļ viņš ieraudzīja alā lielu
pieaugušu uz lēcienu gatavu panteru. „Sirds sakāpa man mutē,” viņš atstāsta, „nometos pie zemes
līdz saņēmu spēku ticībā, ka Dievs, kurš saturēja pantera rīkli, kad tas bija tikai dažus soļus nost no
manis, pasargās mani arī turpmāk.” Tas bija Sundaram jauns pierādījums par Dieva mīlestības pilno
gādību par viņu. Pārnācis ciemā viņš atstāstīja ļaudīm, cik brīnišķīgi Dievs viņam palīdzējis, uz ko tie
sacīja: „Šis pats panters saplēsis jau daudzus no mūsu ciema ļaudīm. Tam vajag tiešām būt lielam
Dievam, kas tevi varēja no viņa izglābt.” Ar vislielāko interesi tie tagad klausījās vēsti par Jēzu un
daudzu sirdis kļuva kustinātas.

Sundara brīnišķīga izglābšanās no bedres.
Tibetieši bieži biedināja Sundaru vaj nu pārtraukt sludināšanu jeb atstāt viņu zemi, bet viņš neko
neņēma vērā un turpināja savu darbu. Apmeklējis vairāk ciemus viņš nonāca Rafarā. Šeit jau laikam
agrāk bij notikusisazvērēšanās, jo, drīz pēc viņa ierašanās, to saņēma un noveda pie Lamas ar
apsūdzību, ka viņš ienācis viņu zemē bez atļaujas un pasludinot nepareizas mācības. Sundaru
notiesāja un iemeta tukšā akā, kas bij sods par lielākiem valsts noziegumiem. Akas smago dzelzs
vāku aizslēdza. Sundars akas iekšieni apraksta sekoši: „Kur vien pieliku rokas, sataustīju tikai kaulus
un galvas kausus, un smaka bij tāda, ka varēja zaudēt prātu.” Veselas trīs dienas Sundars gulēja akā,
bada mocīts un ciesdams lielas sāpes visā miesā, sevišķi rokā, kuru ar sitienu bij ievainojis sargs, kas
viņu akā iemeta. Bezmiega naktis, saspīlēts stāvoklis un briesmīgas sāpes – viss darīja savu iespaidu
un Sundars bij pārliecināts, ka viņa dzīvība drīz izdzisīs. Viņš jau sajuta nāvi, bet iekšķīgi bij
pārliecināts, ka ja Dievam patiks, Viņš vēl var izglābt tā dzīvību. Brīžiem viņš jutās ļoti nelaimīgs, ka
jānomirst tādā apslēptā stāvoklī un ne atklāti, kā Kristus liecinieks, savu vajātāju priekšā.
Trešā naktī viņš dzirdēja, ka kāds grabinas pie dzelzs vāka augšā un sauc: „satver virvi, kuru tev
nolaidīšu”. Sundars paklausīja un drīz bij ārā no akas. Vīrs, kurš viņu bij izvilcis, atkal aizvēra vāku,
aizslēdza to, un piepeši pazuda. Sundara salauztā roka, kuru vīrs bij aizskāris, velkot ārā no akas, arī
likās vesela, un visas sāpes bij apstājušās.
Akas malā Sundars pavadīja visu nakti un no rīta aizkliboja uz pilsētu, kur kādā viesnīcā uzturējās tik
ilgi, kamēr bij diezgan stiprs staigāt apkārt. Vēsts, ka kristīgais sadhu, kurš bij notiesāts uz iemešanu
akā, atkal staigā pa ciemu apkārt, drīz vien aizsniedza Lamas ausis, un Sundaru steigšus arestēja un
noveda pie valdības. Sarkans līdz ausīm, jusdamies apvainots savā varā, un putodamu muti Lama
jautāja, kas Sundaru izvilcis no akas. Sundars izstāstīja visu, kā bijis. Vainīgo nevarēja atrast un nu
sāka meklēt, kam ir tā vienīgā atslēga, kas slēdz akas vāku, jo tai bij sevišķš mechanisms. Nevienam
tās nebija un beidzot Lama atslēgu atrada starp sava paša atslēgām. Visi bij pārsteigti par šo
brīnumu un māņticīgu baiļu pārņemts Lama lūdz Sundaru atstāt viņa apgabalu, lai Sundara Dieva
sods un atriebība nenāktu pār Lamu un viņa tautu.

Nosista Čūska.
Kādu dienu Sundars gāja pāri aizai, pazaudēja līdzsvaru un nokrita vairāk pēdas zemāk lejā. No viņa
kritiena kāds lails akmens iesāka ritēt pa aizu, uzkrita beidzot kādai čūskai un to nosita. To
ieraudzījuši trīs ganu zēni, kas bij redzējuši Sundara kritienu, pieskrēja viņam klāt un sacīja: „Tu
patiesi esi Dieva izredzētais, jo viņš ne tikai pasargājis tevi no čūskas koduma, bet atvēris atkal
ļaudīm ceļu. Šī čūska jau daudzus bij sakodusi līdz nāvei, tā ka neviens vairs nedrīkstēja iet pa šo
aizas ceļu.” Gani aiznesa Sundaru uz ciemu, uzņēma viņu vairāk kā nedēļu un ar sevišķu interesi un
godbijību klausījās viņa sludināšanu. Sundars saka, ka Dieva roka viņu pasargājusi no drošas nāves
un devusi viņam šo sevišķo izdevību pasludināt Jēzu ļaudīm, kas citādi, parastos apstākļos, nebūtu
uz viņu klausījušies.

Sundara Singha asiņainās kājas.
Nākot lejup no kāda sniegu klāta kalna Sundars ievēroja, ka viņa kājas asiņo. Pakalnē viņš apsēdās
pārsiet un atpūtināt kājas. Netālu no viņa sēdēja kāds ļoti bēdīga un nelaimīga izskata vīrs.
Ieraudzījis Sundaru viņš pienāca klāt un prasīja, no kurienes un kas viņš tāds. Sundars teica, ka ir
kristīgs sadhu un ka sava Pestītāja Jēzus dēļ iet apkārt sludinādams evanģeliju. Tad viņš pieminēja
par tām kājām, kuras asiņojušas uz Golgātas, un minētais vīrs uzaicināja Sundaru pie sevis mājās.
Šis vīrs bija tā apgabala Lamas galvenais sekretars, vārdā Taši; bij augsti izglītots un ieņēma labu
stāvokli. Mājās viņš izstāstīja Sundaram savu dzīvi, kā nobeidzis universitāti Kalkutā un kā jau no
agrām jaunības dienām iespaidots no Jēzus Kristus mācības. „Liels prieks pārņēma manu sirdi,” viņš
teica, „kad uzzināju, ka tu esi kristīgs sadhu. Redzot tavas asiņainās kājas sapratu, ka vajag būt
kādam lielam spēkam, kas izsauc šo laimīgo pašaizliegšanās dzīvi. No tā laika, kad ieguvu pirmos
iespaidus no Jēzus mācības, esmu kārtīgi pētījis Bībeli un ieguvis daudz iepriecas savai pasauli
nogurušai dvēselei, bet man ir dažas šaubas, kuras nekā nevaru atrisināt un tagad lūdzu tevi
palīdzēt man šai ziņā.”
Sundars palika pie viņa vairāk kā desmit dienas, pēc kam Taši nosūtīja viņu pie kāda cita Lamas,
sava drauga, kurš tāpat bij ļoti labprātīgs kristīgai mācībai. Pa Sundara prombūtnes laiku Taši daudz
lūdz Dievu pēc spēka galīgai izšķiršanai. Sundaram atpakaļ atnākot Taši bij jauns cilvēks: drūmums
no sejas bij nozudis un tai vietā radusies pārplūstoša prieka izteiksme.

Taši bija patiess kristīgais un mācīja arī savai ģimenei par Kristu. Dažu iemeslu dēļ viņi sākumā atlika
kristību, bet kad Sundars vairāk kā desmit dienas viņus bija pamācījis, tie visi bij gatavi atklāti
apliecināt Kristu, un tā Sundaram bij tas lielais prieks kristīt un uzņemt kristīgā draudzē deviņus no
Taši ģimenes. Tibetā nav noslēpums, ka šī ģimene ir kristīga, bet tā kā Taši ir valdības vīrs un ar
augstiem sakariem, tad viņu nevajā un neizraida no valsts.

Balzams ievainotai sirdij.
Ejot uz Ņuvaru Sundars kādreiz ceļā satika vīru, kurš viņu apturēja un lika atdot visu naudu. Sundars
atbildēja, ka viņam naudas neesot, uz ko laupītājs pārmeklēja viņa kabatas, bet nekā neatrasdams
ļoti nokaunējās un lūdza Sundaru nākt līdz uz viņa mājām ciemā, kur viņš to uzņēma ar lielu
laipnību un padzirdināja ar pienu. „Pēc tam”, Sundars saka, „ es viņam stāstīju par Jēzu, kas likās
šim vīram pie sirds ejot, un mēs šķīrāmies kā labākie draugi.”
No Ņuvaras Sundars gāja uz citu ciemu. Viņš bij nogājis jau daudz verstis, bet nekur nevarēja
ieraudzīt kādu cilvēku mitekli. Viņš bij izsalcis, ievainotām kājām, un piepeši viņu pārņēma liela
vientulības un nespēka sajūta. Noguris viņš lēni turpināja savu ceļu, rūktu domu pilns, kad piepeši
pienāca kāds vīrs un sāka ar viņu sarunāties tik saistoši un pievilcīgi, ka Sundars aizmirsa savu
izsalkumu un nogurumu un nemaz nemanīja, ka bij pienākuši pie kāda ciema pirmām mājām.
Gribēdams vēl vairāk kaut ko mācīties no sava brīnišķīgā pavadoņaŠundars izmeklēja vietu ceļmalā
un nosēdās. Bet viņš nepaspēja uzaicināt ceļabiedri apsēsties, kad tas nesaprotamā veidā jau bij
pazudis. Sundars saka: „Sēdēju ļoti pārsteigts, bet zinu, ka tas bij tā Kunga enģelis, sūtīts mani
stiprināt un iepriecināt manā vājības brīdī.”

Kas savu dzīvību grib izglābt, tam tā zudīs.

Aukstā sniegainā dienā Sundars ar kādu tibetieti steidzās uz Rangetas pilsētu. Klints piekājē viņi
ieraudzīja bez samaņas guļam nosalušu cilvēku. Sundars lūdz savu ceļa biedri palīdzēt aiznest
nosalušo uz ciemu, bet tas smējās un steidzās projām. Sundars viens pats paņēma sastingušo uz
saviem pleciem un gāja tālāk. Viņš nebij vēl necik tālu pagājis, kad ieraudzīja savu tibetiešu biedri
pilnīgi nosalušu, bet Sundars, pūloties ap izglābto, bij uzturējis sevī siltumu. No tā iesila arī vīrs,
kuru viņš nesa, un sasniedzot ciemu bij jau atdabūjis samaņu. Tā abi bij glābti.

Skats uz caurdurto roku.
Tibetā Sundars dzirdēja par Kristus kareivi Kulzangu, tibetieti, kurš bij dzirdējis Dieva vārdu un
kļuvis par kristīgaju un par evanģelija pasludinātāju saviem tautiešiem. Viņam bij pavēlēts
nesludināt vaj atstāt valsti, bet viņš vairāk mīlēja savu Pestītāju un neklausīja cilvēkus. Beidzot viņa
ienaidnieki zaudēja pacietību, nonesa viņu ielejā un tik ilgi apmētāja akmeņiem, kamēr tas zaudēja
samaņu. Domādami, ka viņš miris, cietsirdīgie ļaudis atstāja viņu guļam un pārnāca ciemā. Pēc pāris
stundām nabaga Kulzangs atmodās un, ieraudzījis sevi vienu pašu briesmīgā vietā, sirds izbailēs
sāpīgi iekliedzās. Viņam ļoti gribējās dzert, bet nebij spēka aizsniegt tuvo avotu. Vaidēdams viņš
gaidīja savu galu, kad piepeši ieraudzīja, ka kāds pienāk pie avota un saujās nes viņam ūdeni.
Divreiz svešais draugs veldzēja viņa sakaltušās lūpas ar avota dzestro ūdeni. Trešo reizi Kulzangs
ciešāki ieskatījās laipnās rokās un redzēja, ka tās ir caurdurtas. „Ak, mans Jēzu!” viņš izsacās un sāka
skūpstīt sava Drauga kājas. Pacēlis galvu asarainām acīm viņš gribēja uz Viņu pašu paskatīties, bet
tas bij jau pazudis. Cik laimīgs būtu Kulzangs bijis, ja tas Kungs būtu teicis: „Celies, satver Manu
roku un iesim!” Tomēr Kulzangs priecājās, ka varbūt varēs vēl vairāk reizes ciest priekš sava Kunga,
lēni piecēlās un aizlīda uz savām mājām.

6. Piedzīvojumi Garhvalā.
Tāpat kā Tibeta, Tehri-Garvala arī ir iedzimto valsts, rūpīgi noslēgta pret kristianisma iespaidiem. Arī
te Sundaram bij jāsastopas ar lielām pretībām un dienām un nedēļām ilgi bij jāiztiek bez pareizas
barības, pārtiekot tikai no meža ogām un dažreiz no koku lapām. Pēc vairākkārtīgiem
biedinājumiem viņu iemeta cietumā, bet arī te Sundars nelaida garām izdevību un pasludināja
evanģeliju ieslodzītiem. Cietumsargi paziņoja valdniekam, ka cietumā caur Sundara sludināšanu
daudzi sākuši ticēt Kristum. Sundaru steigšus atsvabināja un pavēlēja izdzīt no valsts.

Palīdzība spiedošā vajadzībā.
Kādreiz vairāki cilvēki viltīgi skubināja Sundaru doties uz kādu ciemu, kur esot ļoti vēlīgi ļaudis, kas
ilgojoties dzirdēt evanģeliju. Sundars toreiz vēl tā nepazina cilvēku ļaunumu un priecīgs devās uz
sacīto ciemu. Bet viņa ceļam, likās, nebij gala nedz malas. Jo tālāk viņš gāja, jo mazākas bij izredzes
uz kādu ciemu, bet džungļi arvien vairāk sabiezēja. Viņš nonāca pie mazas upītes un cerēja viegli to
pārbrist, bet iekāpis atrada, ka straume pārāk stipra, tā ka bij jānāk atpakaļ.
Bez cerības un bez palīga viņš nosēdās upes malā un domāja, pēc cik ilga laika gan viņš būs jau
plēsīgu zvēru aprīts. Ātri metās tumšs. Katrs troksnis dabā uztrauca saspīlētos nervus: viļņu
šļakstēšana upē; hijenes riebīgais kauciens, pūces drūmais pūtiens un vēja griezīgā svilpošana ap
klintīm. Veltīgi viņš domāja, ko nu darīt, kad ieraudzīja kādu vīru otrā pusē, kurš izsaucies: „Pagaidi,
es tev palīdzēšu!” ielēca upē, to pārpeldēja, paņēma Sundaru uz pleciem un pārpeldēja atkal
atpakaļ, neskatoties uz stipro straumi. Otrā malā viņš parādīja Sundaram nupat iekurtu uguni, lai
izžāvējot savas slapjās drēbes. Tūliņ pēc tam vīrs pazuda. „Mani pārņēma nožēlošanas sāpes, ka es
tik bieži esmu bijis neticīgs un šaubījies par sava Dieva uzticību, kurš tik daudz reiz jau man

pierādījis savu mīlestību un gādību. Dziļi nožēloju savu grēku un slavēju Dievu par lielo žēlastību,”
stāstīja vēlāk Sundars.

Ienaidnieks apkaunots.
Kādreiz Sundars sludināja sanākušiem ļaudīm ārpus Srinagaras pilsētas Gartvalā. Daži karstgalvji
jauni smējēji uzaicināja viņu nākt un sludināt pilsētā. Nebīdamies no pretrunām vaj pat nāves
Sundars iegāja pilsētā un sāka sludināt uz tirgus laukuma. Viņa ienaidnieki stāvēja, putām uz lūpām,
dzirdot, ka Kristu tik atklāti pasludina uzmanīgiem klausītājiem, bet daži aizsteidzās atvest savu
mācīto reliģijas skolotāju, lai tas aizbāstu muti šim „kristīgam sunim”, kā viņi sauca Sundaru.
Atbrauca skolotājs. Pienācis pie Šundara viņš ielika savus rādītājpirkstus Sundara mutē un tad savā
un sacīja skaļā balsī: „Caur šo es pierādu, ka mēs abi esam brāļi un nevis ienaidnieki, kā jūs
domājiet, jo mēs abi ticam, ka Jēzus Kristus ir pestītājs.” Daudzu sejas nobāla izmisumā un ienaidā
redzot šādu skatu, kamēr Sundara ienaidnieki, tā pārsteigti no sava paša priekšnieka, sāka viens pēc
otra aizmanīties projām.
Skolotājs aizveda Sundaru uz savām mājām un pastāstīja, ka viņš kādreiz dzīvojis Kalkutā, tur ar
zināmu grādu beidzis Kalkutas universitāti un ieņēmis augstu vietu pie valdības. „Bet es mīlēju
reliģiju,” viņš teica, „tādēļ, lai iegūtu debesis virs zemes, atsacījos no darbdienas pasaules
atbildībām un rūpēm un kļuvu par apkārtceļojošu mūku. Manas paša reliģijas pētīšana un
praktizēšana man tomēr nedeva prāta apmierinājumu nedz dvēselei iepriecu un es sāku studēt
kristiānismu. Drīz pārliecinājos, ka vienīgi iekš Jēzus ir īsta laime. Tagad esmu sava Meistara kalps
un mans vienīgais mērķis ir šais tumšās vietās pievilkt ļaudis pie šī brīnišķīgā Pestītāja. Ar Viņa
palīgu esmu jau mantojis 16 dvēseles un ticu, ka turpmāk mantošu vēl vairāk.
Sundars saka, ka tā bijusi viena no laimīgākām dienām viņa sadhu dzīvē. Slavēdams Dievu viņš
atvadījies no saviem kristīgiem brāļiem šai vietā un gājis uz nākošo pilsētu.

Grēka lāsts.
Kādreiz Sundars gāja pa ceļu un ieraudzīja sev priekšā divi vīrus ejam, no kuriem viens piepeši
pazuda. Pienācis klāt viņš redzēja to guļam zemē, apklātu ar baltu palagu. Otrais raudādams rādīja
uz to un sacīja: „Mans biedrs ceļā nomiris. Es šeit esmu svešnieks, dod man drusku naudas, lai varu
viņu aprakt.” Sundars ļoti juta līdz nelaimīgajam, atdeva savu vienīgo plāno segu un divi mazus
naudas gabalus, kas tam bij iedoti, lai samaksātu pāreju par priekšā esošo tiltu.
Vēl viņš nebij necik tālu pagājis, kad vīrs skrēja pakaļ un nokrita pie viņa kājām. „Kas tev kait?”
Sundars vaicāja. „Mans biedris patiesi nomiris,” šņukstēja vīrs. „Patiesi nomiris? Ko tu gribi teikt?”
Vaicāja Sundars. Vīrs nu izstāstīja, ka gadiem ilgi viņi krāpuši ceļotājus un izlikušies par mirušiem
katrs savu reizi. „Bet tu esi kāds liels svētais”, vīrs izsaucās, „jo Dieva lāsts kritis uz manu biedri un
viņš šoreiz patiesi nomiris. pateicība Dievam, ka šoreiz nebij mana reiza izlikties mirušam, citādi
lāsts būtu aizņēmis mani.” Vīrs raudāja un lūdzās pēc piedošanas, un Sundars stāstīja viņam par
Jēzu, grēku patieso Piedevēju. „dari mani par Viņa mācekli,” vīrs sacīja, „jo es gribu, lai mani
pagājušie grēki būtu piedoti un es varētu sākt jaunu dzīvi.” Viņš izlūdzās atļauju iet Sundaram visur

līdz. Vēlāk Sundars nosūtīja viņu uz misiones staciju, lai viņu pamatīgāki pamācītu kristīgā ticībā,
pēc kam viņu nokristīja. Tagad viņš ir viens no dedzīgākiem evanģelija sludinātājiem, kurš cenšas
pievest citus tam Pestītājam, kurš glābis viņa paša dvēseli.

7. Piedzīvojumi Nepālā.
Līdzīgi Tibetai un Garhvalai arī Nepāla ir zeme, kur kristīgam iespaidam stipri strādāts pretim ar
stingriem aizliegumiem misionāriem ienākt. Nepālieši ir nezinīgi un māņticīgi, kā vairums Indijas
cilšu. Liekas, ka viņu dzīslās līdz ar asinīm tek ienaids pret visām citām reliģijām, izņemot savu
pagānisko. Visstingrākais sods sagaida tos, kas pārkāpj šīs zemes likumus un mēģina pasludināt
evanģēliju.

Vajāšanas Ilamā.
Pagānu zemēs dzīvībai maza vērtība un nokaušana ir bieži visvieglākais ceļš, kā izkļūt no
nepatikšanām. Tādēļ arī Sundaru, drīz pēc viņa ierašanās Nepālā, arestēja un noveda uz Ilamas
sādžu. Te viņu piestiprināja pie dēļa un apklāja viņa miesu ar dēlēm. Visu nakti nabaga Sundars
karājās pie moku dēļa un domāja savu galu jau klāt. Neskatoties uz visām sāpēm un mokām viņš bij
laimīgs un lielāko laiku dziedāja slavas un pateicības dziesmas Dievam.

Nākošā rītā atnāca viņa vajātāji un ļoti izbrīnijās, redzēdami viņu vēl dzīvu. Tie domāja, ka viņam ir
kāds talismans pret nāvi. Māņticīgu baiļu pārņemti tie noņēma viņu no dēļa un palaida. Dēles bij
izzīdušas tik daudz asinis, ka viņš streipuļoja, klibodams projām no šīs briesmu vietas, un pāris
reizas nokrita bez samaņas pie zemes. Kristīgi draugi sādžā ļoti sirsnīgi uzņēma un kopa savu
ģībstošo, pusmirušo brāli, līdz viņš atveseļojās.

Laupītāja atgriešanās.
Sundars kādreiz gāja caur biezo Bhula mežu. Priekšā uz ceļa viņš ieraudzīja četrus vīrus. Kad viņš
pienāca tuvāk, viens no tiem piepeši metās uz viņu ar paceltu dunci. Baiļu pārņemts Sundars nemaz
nemēģināja aizstāvēties, bet nolieca galvu, sagaidīdams cirtienu, kas atdalīs viņa galvu no rumpja.
Redzot ka viņa upuris nepretojas, laupītājs atturējās no slepkavības un rupji prasīja, lai atdod visu
naudu. Kad Sundars pateica, ka naudas nav, laupītājs pārmeklēja viņa kabatas un bij ļoti dusmīgs
nekā neatrasdams; tad paķēra no Sundara pleca segu un gāja projām.
Pateikdamies Dievam par pasargāto dzīvību Sundars arī gāja tālāk, bet pēc pāris soļiem laupītājs
viņu sauca atpakaļ. Sundars domāja, ka nu būs pagalam, bet kad pienāca klāt, laupītājs tam sāka
prasīt, kas viņš ir un kurp iet. Sundars pateica, ka ir kristīgs Sadhu un staigā apkārt sludinādams
evanģeliju, pie tam viņš atvēra Jaunderību un izlasīja priekšā stāstu par bagāto vīru un nabaga
Lācaru.
Sundars, paskatīdamies uz laupītāju, ieraudzīja viņa sejā savādu pārsteigtu izteiksmi un prasīja, ko
viņš domā. Laupītājs dziļi nopūsdamies atbildēja: „Ja šis vīrs, kurš nebij padarījis nekādu grēku,
nokļuva elles ugunīs – kas tad notiks ar mani, kas visu mūžu esmu brīvprātīgi noziegumus un ļaunu
darījis?”
redzot laupītāja sirdi tā caur Dieva vārdu mīkstinātu Sundars nolasīja viņam priekšā vēl kādas rakstu
vietas un laipni pamācīja par viņa ļauno dzīvi. Sundara maz vārdi dziļi krita nelaimīgā vīra sirdī.
Sagrauts un raudādams viņš aizveda Sundaru sev līdz mājās un sagatavoja viņam tēju. Sundaru viņš
nosēdināja ērti uz zemē izklātas segas, bet pats apsēdās tālāk uz grīdas, sacīdams: „Neesmu vērts
tev tuvumā sēdēt.” Pēc maltītes Sundars piesauca viņu klāt un sāka paskaidrot grēka briesmīgumu
un sekas. Sākās jau nakts un Sundars atrada par labāko dot šim cilvēkam laiku klusībā pārdomāt
savu dzīvi, tāpēc pēc īsas lūgšanas viņi devās pie dusas.
Nākošā rītā, pirms gaisma ausa, vīrs modināja Sundaru un noveda viņu pie kādas alas, kura bij pilna
cilvēku kaulu. „Šie ir mani grēki!” viņš izsaucās un sāka skaļi raudāt: „manā pagātnē ir vairāk
ļaunuma, nekā es spēju panest; saki, vaj man ir kāda cerība uz izglābšanu?”
Sundara sirds iesila pret šo nelaimīgo dziļā mīlestībā un viņš tam stāstīja, kā izlabot ļaunos darbus
un aizrādīja uz to slepkavu, kurš pieņēma Kristu par Pestītāju pašā beidzamā dzīves stundā.
Nometušies uz ceļiem lūgšanā nabaga zaglis sirsnīgi atzina un nožēloja savus grēkus Dievam un
apsolījās iesākt jaunu dzīvi.
Pēc lūgšanas viņš sacīja Sundaram: „Tagad jūtos atjaunots cilvēks; liela nasta novēlusies maniem
pleciem un mana sirds pilna neizteicama prieka.” Viņš lūdz Sundaru viņu kristīt, bet Sundars
papriekš noveda viņu uz misiones staciju, pamācīties, kur viņu vēlāk kristīja.
redzot brīnišķīgo pārmaiņu sava biedra dzīvē viņa trīs draugi arī atstāja savu šausmīgo
nodarbošanos un iesāka strādāt godīgu darbu. Tā Dieva vārds atkal reiz parādīja savu lielo spēku
cilvēku dzīves pārveidošanā.

Nakts ar leopardu.
Torias sādžās Sundars atrada tik pretīgus un ļaunus cilvēkus, ka bieži viņam bij jāpavada naktis
džungļos zem kokiem vaj alās. Kādreiz viņš atnāca pie kādas ļoti tumšas un nevisai patīkamas alas,
bet tā ka labākas vietas nebij, viņš turpat izklāja savu mazo segu un apgūlās. Otrā rītā pamodies
viņš ieraudzīja, ka blakus viņam cieši aizmidzis guļ liels leopards. Neviļus viņš nodrebēja un
iekliegdamies izmetās no alas. Drīz vien viņš apmierinājās iedomādamies, cik Dievs brīnišķīgi
pasargājis viņu visu nakti, un bezbailīgi atkal iegāja alā, izvilka savu segu no leoparda apakšas un
mierīgi aizgāja.

Pie koka piesiets.
Khantci sādžas iedzīvotāji tā sadusmojās par Sundara drošo sludināšanu, ka ietina viņu segā un
izritināja ārā no sādžas. Kāds vīrs, kuram gadījās iet garām, iežēlojās un atsvabināja Sundaru.
Otrā dienā, redzēdami Sundaru atpakaļ ciemā un sludinam, iedzīvotāji aizveda viņu vairāk verstis
tālu un piesēja tā rokas un kājas pie koka. Sundars bij ļoti izsalcis un kāroja kaut vienu augli no tā
koka, pie kura bij piesiets, bet veltīgi. Galīgi noguris viņš vakarā aizmiga. No rīta pamodies viņš
ieraudzīja dažus šī koka augļus sev blakus zemē un rokas un kājas brīvas no saitēm. Sundars
pateicās Dievam par sāpēm, kas ļautas izciest Kristus dēļ, un stiprinājies ar augļiem aizgāja tālāk
pasludināt Kristu ar jo lielāku drošību.

Gaisma tumsā.
Kautgan visur Sundars sastapās ar lielām pretībām un ienaidu, tomēr kādā ciemā viņš atrada arī
kādu Kristus mācekli, vārdā Svami Sada Nand. Pēc lielām kārdināšanām un svārstīšanās Nands bij
atradis pilnīgu mieru iekš Jēzus Kristus. „kaut gan neesmu vēl kristīts ar ūdeni”, tā viņš atstāstīja
Sundaram, „tomēr esmu saņēmis Sv. Gara kristību, un tagad mans vienīgais dzīves mērķis ir pievest
manus tautiešus tam Pestītājam, kurš mani izglābis.”

Viņš parādīja Sundaram vietu, kur viņa klausītāji sapulcējas katru nedēļu uz dievkalpojumu. 250 vīri
un sievas šai apkārtnē jau ticēja Jēzum Kristum. „Mēs esam visi brāļi un māsas iekš tā Kunga,” viņš

teica, „un esam Viņa mācekļi, lai gan neesam vēl dažu iemeslu dēļ kristīti ar ūdeni. Bet katrs viens
no mums ir evanģēlists un mūsu sirdīs deg vēlēšanās mantot savu zemi priekš Jēzus un piedzīvot to
dienu, kad bez bailēm pazaudēt savus īpašumus varēsim atklāti apliecināt, ka Jēzus Kristus ir
Kungs.”
Šie paši kristīgie ir tie, kas uzņēma un kopa Sundaru pēc viņa vajāšanām Ilamā. Viņi visi piederēja
pie tās mazās draudzītes, kuru Sada Nands bij dibinājis. Tādu slepenu kristīgu draudžu Indijā ir
daudz. Sundars Singhs atradis Indijā lielu slepenu kustību par labu kristiānismam ar tūkstošiem
locekļu un simtiem nealgotu, brīvprātīgu darbinieku. Tā ir kustība, kas pārvērtīs Indiju, kad viņas
vadoņi sāks atklāti uzstāties.
Lūgsim visi Dievu, lai drīz uzaustu tā diena, kad Kristus uzvarēs hinduismu un Indija līdz ar Tomu
apliecinās savu Pestītāju vārdiem:
„Mans Kungs un mans Dievs!”
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