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Svētie raksti un to dievišķā inspirācija» Tā kā pirmie kristieši bija jūdi,tad viņi lietoja tikai vecās derības trāmatas,.'stingri pildīja to mācības un sniedza ziņas par Kristu vienīgi ar mutes vārdiem,jo tad vēl nebij nevienas jaunās derības grāmatas«Dcžādi nostāsti par Kristus dzīvi,mācību un darbiem gāja no mutes mutē un no vienes vietas uz otru vietu pa visu plašo Romas impēri- iju,kamēr tie dažādos variantos neizplatījās pa visu to leoku pazīstamo pasauli,pa kuru jūdi bijf: izkaisīti pēc Jeruzelmes izpostāmas.Protams, ka daudz no Kristus mācības gāja pe zušanā,daudz tapa nepareizi saprasts,daudz greizi attēlots un deudz arī jpaoildināts ar atstāstījumu ozpuškojumiem.Tpmēr jau vismaz I. g. s. beigās dažus nostāstus par Kri-

stu uzrakstīja aramiešu v^lod ā/aremieši bija jūsu ticīgie
persieeu-mēdiešu kolonisti pēcnācēji,kuri apdzīvoja Gallileju un pa
lielākai daļai nesaprata ēbrēju valodu.Tāpēc Kri tus un viņa apustuļi
mācījaaramiešu-persienu valodā.kura Pērsijas virskundzības kčLrikraetā
bija tapusi par kopēju kultūras valodu.Pat mirstot pie krusta staba
"ristus sauca aramiešu valodānElli, eli,laba sabpktani?"Tādu saucienu
daudzi nesaprata un domāja,ka viņš saucot rravieti Eliju.Uz šī pameta
(daži zinrtnieki domā,kr Kristus apustuļi un pirmkristieši-galilieši nav
nav bijusi semiti/ēbrēji/,bet ātieši/persieši,Tāpat domā, ka esejieši
cēlušies no persiešiem,kuri ticībrs vajāšanas laikā 8tbēguši uz Palestī-
muSīrijā kristīgie aramieši sāka paši saukties pf r sīriešiem,lai tā
etšķifctos no tiem aramiešiem, kas vēl bija pagāni. II. g. s. pēc Kristus
sīriešu velodā/eremiešu valodas eustrumu izloksnē/ tika pārtulkota visa
bBībele,t.4. vecā Derība un dažas jau tad parādījušās Jaunās Derības
grāmatas.Pēc tam sīrivvšu valodā attīstījās ļoti bagāta rakstniecība,
kas aptvēra visu tā laika gara dzīvi/teologiju, filodofiju,vēsturi, daba
as zinātnes u.t.t./Pirrak istības laikmeta Sirijā dzīvoja trīs visā
kristīgā pasaulē slaveni baznīcas tēvijSvētais Saturas:miris 130 g./ Tac
Taciāns/ iris fitt® 170.g. un svētai- Efrēms Sīrietis dzīvojis no 306-
3078 g/Tā kristīgā draudzēm sākP
saica rasties sava rakstniecība.
Dažādās draudzēs parādījās dažādi erfasti raksti,jo pirmajā laikā ster] 'atsevišķām draudzēm vēl nebija sakaiu. Iznāca, ka gandrīz katrai drau- dzeo bija savs evaņģēlijs.Pirmājos trijos gadsimteņos bija pazīstami kādi 50 ertrnngēliji ēvangēliki,kuri nereti bija ļoti pretrunīgi viens ot ram.Lai pasargāti ticīgos no maldu mācībām,kuras sludināja daudzi viltc ti evamgēliji,viltotas apustuļu vēstules u.c. viltoti jfc-aksti , draudžu vadoņi centās sastatīt vispārēju rakstu krājumu ar k a n o n i s k u nozīmi,kas noderētu kristiešiem per kop eju mērogu reliģiozi -tikumiskā dzīvē.Otrā g. s. brigās bija jau pa zīstamas visas jaunā de rības grāmatas«Tomēr kopā visus 27 Jaunās derības rakstus pirmo reizi min Aleksandrijas bīskaps Atatnāsijs 367 gadā un Romas bīsgāps D 8 m a z s 332Galīgi jaunās derības Jāmetas kā kanonu visās draudzēs piegēma tikri 400. ž»
No jaunās derības rokrakstiem aramiešu valodā nav uzglabājies ne^ienj bet ir uzglabājušies tikai no 400. g# grieķu 2 rokrakstijVotikāna kode- k ss pāvesta bibliotēkā un Sinājs kodekss ļ»eniņgradas oubliskā bibliotek kā.Tas rāda, ka Taros nav jaunās derības svēto rakstu prgināla .kuri parādījās ilun II g. s* »vienīgi kurus var uzskatīt par inspirētiem un vienīgi ar kuriem var sali dzināt tagadējās jaunās derības grāmatas, lai pārliecinātos par to satura un inspirācijas t>sreizību.
Par visvecākais Marka evaņģēlija u zrakstīts pēc 70 .g. jo arī tajā aprakstīta Jeruzalemes izpestīšana ,kura notika notika 70.g./Mark. 13/, Mļ Mpteuss/23,35/ un Iukass /II, 51/ pieraksta Kristum sekošos verdus,kuru viņš nekas nevarēja teikt :"Uz Jums nāks visas taisnās asinis,kas izlietas virs zemes no taisnā Abeļa asinīm līdz Cakerijas,£erachijas dēla, asinīm, ko jūs nokāvuši starp Dieve namu un altāri",jo I g. s. pazī- stamis vēsturnieks Flāvi'sJosefs raksta, kke Jerusalemas aplemkšanas laikā starp templi un altāri nonāvēts Gakarija,Barachijas
dēls,kas notika 38 gadus pēc Kristus krustā sišanas.Tā tad. Kristum, kas pavisam nepazina asiņu kāri un atriebību,ielikti mutē veoās derShas gara vārdi ? sen pēc tam,kad viņš bija šķīries no šīs pasaules.Domā, ka Ifeteusa un Lūkasa evengēliji uzrakstīti uzrakstīti ap IOOfi g» un Jāņa evcngēlijs er 150 gadu pēc Kr».Redzams , ke visi evaņģēliji parādījušies stinri vēlāk pēc Kristus nāves.Neviens no evamgēliju eutoriem nav bijis Kristus dzīves aculiecinieks.Rvengēlijus nav uzrak- iījušas tās personas,kuru vārdā tie saucas,jo katru no tiem dažādos iikietos ir uzrakstījušas vairākas mācītas personas vai p8t zināmas reliģiska vai filosofiska virziena skolas«. Nav zināms ari vieta .kur, un laiks, kad evaņģēliji parādījušies»
Pēc tam, kad bija sastādīts jaunās derībaw kanins/sv. rakstu sakopojums kā ticības mēraukl8/,tad ar ķrizara palīdzību baznīca sameķ-
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lēfia un iznīcināja visus par kaniniskiem neatzitžs evaņģēlijus u. c. kristīgos rakstus,no kuriem uzglabājušies tikai etrevišķi fragmenti un daži citāti Origēaa,Tertūliāna u. c. baznīctevu reĪstos.Varbūt taisni tādā kārtā iznīcinātos evangēlijumos atradās Kristus atturības prasība, kurr nepatika Romas ķeizariem,veldībei, pagānu kristiešiem un arī jau pašiem garīdzniekiem,kas bija ierindojušies Romas valsts ieredņu katego rijās».
Ziņas par Kristus evamgēliju ir visai nepilnīgas un pret runīgas, tā kā kā no tiem nēs nevaram izzināt par Kristus dzimšanas un miršanas fadu. Meteuss un Lūkass raksta,ka Kristus dzimis ķēniņa Erodus lrikā» Bet Erodus bija jau miris 4 gadus pirms mūsu ēras jeb mūsu pieņemtā Krist 4s dzimšanas laika,kas sakrīt ar romiešu ēras 753.g»/no Romas dibināšanas.lūkas vēl pastiprina savu ziņojumu ar to,,kas Kristus piedzima tad, ,kad Sīrije valdīja Ķirinije.Bet Ķitinijs sāka valdīt Sīrijg tikai 6 ged pēc mūsu pieņemtā Kristus dzimšanas 1 ika jeb 10 gadus pēc arodus nāves.Iukass vēl raksta, kad Kristus Piedzimšana nitika tad,kad Ķeizars Augusts izsūtījis grāmatas,ka viss pasaule taptu uzrakstīta. Bet ķeizar ara Augusta laikā vispārēja ļaužu skaitišena resp. uzrakstīšana visā vai valstī nemaz nenotika.Romas ļaužu sk aitīšanas likums pestāv arī pie4	\


mums Latvijā un neprasa,ka ikviens ietu uzrakstīties uz savu cilts p^ sētu,bet gluži otrādi,uzraksta ikkatru tur,kur to sastop skaitīšanas bri Idl.Turklāt Harija nebij no Dāvida cilts un tāpēc tai nebij jāiet pierakstīties uz Bet lēmi,bet uz viņas cilts pilsētu Kānu/Jāņa 2,1/.
Tāpat nav nosakāms Kristus miršanas gads,jo pēv pirmajiem evamgēlijia Kristus miris 32 dzīvības gadā,bet pēc Jāņa evemjgēlija/8,57/ viņš nodz īvoja pat līdz 50 gadu"Tad tie jūdi uz to secīja:tu vēl neesi piecdesmil it gadus vees,un Ābramu esi redzējis?".
Pretrunas ir ne tikai starp atsevišķiem evaņģēlijiem un katra evaņģēlija atsevišķām nodaļām,bet arī sljarp nodaļae sākumu un tās beogām.Pi
<
Piemēram , ņemsim jaunās derības p ašu I. lapas pusi,t.i, Mateusa eveng ngēlije I. nod. Iei pierādītu,ka Kristus ir no Ābrāma un Dāvīda "sēklas' »nodaļas sākumā ievietota'1 Jēzus Kristus cilts grāmata":no Ābrāma līdz Dāvida m 14 augumi,no Dāvida līdz aizvešanai uz Bābeli 14 augumi un no
aizvešanas uz Bābeli līdz Kristum 14 augumi. "Krlirafcus Kristus cilts grāmata" nobeidzas ar vārdiem:"Un Metāns dzemdēja Jēzapu,Merijas vīru, no kura piedzimis Jēzus ,kas top saukts Kristus.Acīm reozems, ka "Kristus cilts grāmatas", nolūks ir pierādīt jūdiem,ka Kristus ir neapšaubāmi Jfizapa miesīgs dēlds un ķēniņa Dāvīda tiešs pēcnācējs taisnā līnijā t>ec miesas no '(Dāvida sēklas",vai ka baznīcetfsd dziesma sake, "Dāvida cilts zariņš ".Dāvids bija Izrēļa valsts un montrchijes nodibinātājs, viņa laikā Izrēļa tauta sasniedza sevus zieduaa:: laikus,viņš b~ bija tautas varonis un viņa dinastija valdīja vismaz par vienu tautas |daļu,kemēt tāš ptstāvībe izbeidzās.Tāpēc er Dāvīde dinastiju saistījās ļrisas jūdu reliģiski-politiskās cerības, pie kem nākamais jūdu tuutes Atbrīvotājs no romiešu virskundzības un jūdu pastāvīgas valsts monerch- (jas atjaunotājs Mesija varēja būt tikei no Dāvīda dinastijas. Je evemgēl lija autoram nebūtu bijis nolūks pierādīt,ka Jēzaps ir Kristus miesīgs tēvs,kam tad būtu vajadzīga Jēzus cilts grāmata un pierādīšana,ka Iņš cēloes no Dāvida sēkles caur savu miesīgo tēvu Jēzapu?
Priekš kam vajadzīga Jēza pa geneologijas uzskaitīšana attiecība uz iĒaam Jēzu, ja Jēzus nav Jēzapa miesīgais dēls?"Pagānu apu3tulis"?āvi. kas strādāja gluži pretēja virzienā jūdu kristiešu virzi nam un kura raksti parādījās pirms Mateusa evaņģēlija, arī iesāk savu pašu pirmo vēstuli/Rom» I, 3-4/ ar ziņojumu, ka Kristus pēc miesas ir cēlies pēc Dāvida sēklas un pēc tā svētī šanasgara Gara caur augšāmcelšanos no miroņiem spēkā ir parādīts Dieva dēls par Jēzu Kristu,mūsu Kungu"*. Tātad pēc Pāvila vārdiem,Kristus ir piedzimis kā Jēzapa miesīgs dēls un tikai pēc savas augšāmcelšanās tapis par Dieva dēlu.Sinī ziņā ap» Pāvila un ev. ^ateuss I. nod. pirmos 17 pantos ir gluži vienis prātis.
Bet turpmākos I. nod 18- 25 ,p. Mateus a evaņģēlijs pavisam epgāž to ,kes rakstīts pirmos 17 pantos,jo %irija ieņēmusi sa vās miesās Jēzu nevis no Jēzepa,bet trijvienības trešās personas Dieva Sv. Gara
dēls,kuru atkal vēlāksauc par trijvienības pirmās personas Dieva Teva dēlu,Izlasījis šo nodaļu domāt ājs gluži apstulbos nesaprašanā,kā dēls tad ī sti ir bijis Jēzus Kristus:Jēzapa, Dieva Sv. Gara %ai Dieva Tēva?
Lasītājs apmulst vēl vairāk,kad dabū zināt,ka %rija palikusi *mū- žam jumprava",lai gan pēc Jēaus dzemdēšanas"viņai šķīstīšanas dienas nāca", un lai gan viņai pēc Jēzus no Jēzapa piedzimuši vēl Četri dēli un vairākas meitas un viņas dēla, "amcrnirkam" Jēzum bijuši 4 brāļi un vairākas māsas/Mat. 13, 54} Mark. 6,3/. Evamgēlists Jānis arī lie k jūdiem apliecināt, ka Kri3tus ir Jēzapa dēls."Un tie sa cīja:vai šis nav Jēzus, Jēzapa dēls,kā tēvu un māri mēs pazīstam?"/ J. 6, 42/? Iūkass raksta:"Un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzalemi Lieldienas svētkos" /2,41/. Tātad visi 4 evaņģēlisti apzīmē a*x Jēzapu par Kristus tēvu. Iarija,kura labāk kā neviena cita zināja,kas bija Kristus īcsrtais tēvs, Baķa:"Redzi , t a v s tēvsunes ,mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši" Lūk. 2,48/.Nav šaubu, ka tā sa cīfama Narija apzīmēja par Kristus īstoII
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priekš kam vajadzīga genealogijas uzshaitīšana attiecībā uz Jēzu, ja Jēzus nav 'jāzepa miesīgais dēls?"pagānu apustulis"Pāvils kas strādāja, gluži pretējā virzienā jūdu kristiešu virzienam un kura raksti parādijās pirms Mateusa evrngēlija, arī iesāk savu pašu pirmo vēstuli/Rom* 1f 3-4/ ar ziņojumu, ka Krisptus pēc miesas ir cēlies pēc Dāv i d a sēklas un pēc tā sv svētīšanas gara caur augšāmcelšanos no miroņiem spēkā ir parādīts Dieva dēls par Jēzu Kristu, mūsu Kungu"» Tātad Pāvila vārdiem, Krl s t u s ir piedzimis kā Jāzepa miesīgs dēls un tikai pēc savas augšāmcelšanās tapis par Dieva dēlu.Šinī ziņā
ap. Pavils un ev Mateuss 1. nod. pirmos 17 pantos ir gluži vienis

prātis»
Bet turpmākos 1. nod 18- 25 •p. Mateusa evangelijs pavisam apgāž to kas rakstīts pirmos 17 pantos, jo Marija ieņēmusi savās miesās Jēzu nevis no Jāzepa.bet trijvienības trešās personas Dieva Sv. Gara dēls, kuru atkal vēlāk sauc per trijvienibas pirmās personas Dieva Tēva dēlu. Izlasījis šo nodaļu domā tājs gluži apstulbs nesaprašanā, kā dēls tad īsti ir bijis Jēzus Kristus: Jāzepea, Dieva, Sv. Gara, vai Dieva Tēva?
Domātājs apmulst vēl vairāk, kad dabū zināt, ka Marija	palikusi "mū
žam jumprava", lai gan pēc Jēzus dzemdēšanas vlņai "šķīstīšanas dienas nāca" un lai gsn viņai pēc Jēzus no Jāzepa piedzimuši vēl četri dēli un vairākas meitas m viņas dēlam Jēzum bijuši  četri brāļi un vairākas māsas/Mat. 13, 54#Marka6.3/.Evaņģēlists Jānis arī liek jūdiem apliecināt, ka Kristus ir Jāzepa dēls»nUn tie sacīja vai tas nav Jēzus, Jāzepa dēls, kā tēvu un māti mēs pazīstam?(J. 6, 42/ Lūkas raksta»'Un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzalemi lieldienu- a svētkos" /2,41/» ' Tātad visi 4 evangēlisti apzīmē  Jāzepu par Kristus tēvu. Marija, kura labāk kā neviens cits zināja,kas bija Kristus īstais tēvs, saka ("Redzi , tavs tēvsunes ,mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši" /Lūk. 2,48/Nav šaubu, ka tā sacīdama Marija apzīmēja par Kristus īsto Tēvu Jāzepu un nevis Dievu
Tāda pati pasaka ir stāsts par to,ka "tā zvaigzne,ko tie ķēniņi austrumu zemē bija redzējuši,gāja tiem priekšā,kamēr tā nāca un apstājās virsū,kur tas bērns bijaVMt 2, 9/. Ikviena zveigzne ir railijoniem reiz lielāka par mūsu zemes lodi,atrodas milijardiem tā jūdžu tāļu no mūsu zemes lodes un var staigāt bezgalīgajā pesaules telpā tikai pa tai jau no mūžības Dieva ierādīto ceļu,nenovēršoties no tā pat pa mata platumu.Tāpēc neviena zvaigzne nevarēja ceļot ar austrumu zemju ķēniņiem un apstāties virs kādas Betlēmes lopu kūts«Arī par šo it kā vislielāko pasaules brīnumu neraksta nekā neviens cits,ka vienīgi Mateusa evaņģēlija autors vai autori.Tomēr šai leģendai ir ļ»ti svarīga vēsturiska nozīme »tā stāsta mums,ka Kristus nav sīkais jūdu tautas gaidītai) nacionālais Mesija,bet ir lielais faistrumu tautu gaidītais visas cilvēces Mesija,kura pasaulē nākšanu Dievs pasludināšot visas pasaules iedzīvotājiem ar sevišķi gaišas zvaigznes parādīšanos.Cik ērmoti tas izklausītos,ja tagad lielo un tāļo rietumu zemju, oiera., Anglijas , Francijas un Vācijas valdnieki ierastos zvaigznes pavadībā pie mazās Latvijas vafsts valdnieka Rīgā un stāstītu psr Latvijas ķeizara,pasaules velcts dibinātāja un visas cilvēces pestītāja piedzimšanu Ogrē, vai Dubultos,bet mūsu prezidents par visu to nekā nezinātu,"izbītos llc līdz ar visu Rīgu*1 un viņiem pateiktus»Eita un izklaušiniet it labi to bērnu un to atraduši atsakāt man,ka ari es nāku to pielūgt»"Vēl dīvaināk skanētu stāsta turpinajums,ka pre«idents,velti nogaidījis gadu vai pus gadu reto viesu atgriešanos no Ogres vai Dubultiem,liktu apkaut līdz 2 gadi vecus bērnus,bet likums, tiesu iestādes,tauta un vēsture ciestu par to klusu.
Lai gan evaņģēliji parādījās tik vēlu pēc Kristus nāves,ka to nezināmie autori ne tikai paši nekad nebij redzējuši Kristu,bet erl nebij dzirdējuši nortāstus par Kristu no tiešiem acu lieciniekiem,tomēr evaņģēlijos ir ieviesušās tādssKristus psvēlēs,kuru nav zinājuši un nav pildījuši viņa dzīves pastāvīgie acu liecinieki apu stuļi, Piem.,
Mateusa evaņģēlija pašās beigās 28. nod. 19. P. skan» "Bita un derat par nācekļiera visus ļaudis "tos kristīdami Tēva , Dēla un SV. Gara vārdā"» Ho Jāņ8 evang 4 »2 redzams, ka "Jēzus pats nekrist i ja, bet viņa raācekļif»Tā tad apustuļi iepriekš skaidri zināja,kā vārdā jākristī ļaudis.Tomēr viņi nekad nav kristījuši trijvienīgā/Bieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā, Bet tikaiJēzus vārdā/Ap. d. 2,38; 8, 16 8, 381 10, 48j 19,1-5$ Rom. 6,3,1 Osi. 3, 27» X, Kor. 6, II/. Plaši pazīstamais 4. g»s. baznīcas tēvs un vērsturnieks Cezarijas bīskāps Busebijs/miris 339.g./ raksta, ka viņš vēl tolaik 19 rokrakstos Bat. 28 19 lesijis sekosi»"Bita un deriet par mācekļiem visas tautas manā vārdā nācīgami viņus turēt,kā jums rsmu pavēlējis,» G^iši redzams, ka šis pants vēlāk viltots,pierakstot Kristum tādus vārdus,kurus viņš nav feeicis kā stingrs manoteists/Mark. 12, 29- 32/ nevarēja teikt.Jāpiezīmē, ka kristība nev ne Jāņe Kristītā ja,nedz Kristus iestādi jums, jo tā jau sen bija pazīstama pie uzņemšenes pagānu mistērijās. Mat. ev. 28, 19 viltojumam ir ārkārtīgi liela nozīme,jo gelvena kārtā uz ši panta lamata pagānu kristioešiem izdevās panākt trijvienībes etzīšenu,l lai gan jūdu kristieši visā sevā nostāvēšanas laikā nekad neatzina trijvienību un nekad tās vārdā nekristīja,bet krietīja tikai Jēzus vārdā.Pēc Kristus māvaībes gara mūsu Debesu Tēvs"ir viens vienīgs Dievs un cita nav,kā viņš vien"/Mark. 12,32/ un Kristus ir viņa sūtītai is/Jāņa 17,3; Ma t. 15, 24/. Bet pēc svēto rakstu voiltotā panta kristiešiem ir trīs Dievi»Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars, jp trīs reiz viens ir 3, bet ne I vai 2,gluži tāpat kā 2 reiz 2 ir 4 bet ne 5 vai 6.Tāpē» ne tikai absolūtie monoteisti/viendievnieki/, jūdi un muhamedāņi,bet arī visi ciri svešticībnieki dēvē kristiešu Par politeistiem.
Jēzus saruna ar samariešu sievu pie akas/Jaņa 4/ ir pakaļdarinājums Buddas nācekļa Anandas sarunai ar jsuno meitu pie akas. Šīs pēdējās sarunas nolūks ir izskaidrot indiešiem kastu nevajadzību un skan tā*
"Ananda sēdēja pie akas.Pienāca jauna meita smelt ūdeni.Ananda lūdza dot viņam dzert.Jaunā meita atbildēja viņam» "Kā tu vari lūgt mani dot tev dzert, jo es piederu pie čandalas kastasSTāpēc es nedri kstu svētajam tuvoties."Ananda viņai atbildēja*"Es neprasu pēc tavas kastas, nedz pēc tavas ģimenes,bet pēc ūdens padzerties."Tad pienāca BOA un deva viņai dzert dzīvu ūdeni un piegrieza viņu savai pestīšanas mācībai.Ja ar šo stāstu Buda sludina visu ļaužu vienlīdzību,tad 8r tā paša stāsta pārstrādājumu evaņģēlists Jānis liek Kristum pateikt pasaulei ka "pestīšana ir no jūdie m".
Tāpat Mateuss liek Kristum teikt: "Henoeita uz pagānu ceļu un
i
neieeita amariešu pilsētā. Bet eita visvairāk pie pazudušām avīm no Izreaļa cilts," »Mt. 10,5/. ĪBālāk Ifereuss /15. nod./ liek Kristum iztu. rēii es ārkārtīgi nicinoši pret nejūdiem,nosaucot tos par gojiem jeb suņim/žīdi sauc nejūdus par gojiem, t.i, suņiem/.Kad kannaniešu sieva lūdza no visas sirds Kristu,"viņš tai neatbildēja neviena vārda"."Tin viņa mācekļi piegājuši viņu lūdza un sacīja:atlaidi to,jo tā brēc mums pak ļ. Bet viņš atbildēja unsacīja» Es neesmu sūtīts kā vien pie pazudušām avīm no Izreāļa cilts. Bet tā nāca, metās zemē priekš viņa un sacīja »"Kungs palīdzi man.'Bet viņš etbildēja un secl ja»neklājas bērniem maizi atņemt un sunīšiem mest priekša. Viņa sacīja »tā ir gan Kungs.' Bet tomēr sunīši ēd no tām drusciņām, kas o v i n, u ņ u kunga galda nokrīt.Tad Jēzus atbildēja un uz to sacīja»ak sieva, tava ticība ir lielai lai tev notiek kā tu gribi. Un viņas meita tapa vesela tai pašā stundā". Tātad nejūdiem jāp&Ttiek no tā drusciņām, kas krīt no jūdu galda.•10

Pēc Mateusa evaņģēlija, nejūdiem maz prieka būs arī viņsaulē, jo "Jēzus uz tiem sacīja»patiesi , es jums saku, ka jūs, kas manim pakaļ gājuši,tanī atdzimšanas dienā,kad tas Cilvēka Dēls sēdēs uz sava godības krēsla,arī jūs sēdēsiet uz I2krēsliem un tiesāsiet 12 I z r e e ļ a ciltis" /Mt. 19,28/. Uz sv. rek stu pamata mēs šeit atkal redzam,ka nejūdi/goji/ nevpr ieiet debedu valstībā. Tāpēc Kristus saka "Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savam kājām viņas nesamin un atgriezdamās jūs nes aplosa"/Mt. 7,6/. Lūk ar kādiem vārdiem it kā no Kristus mutes jūdu evaņģēlisti apvelta ne jūdus.
Lai gan jūdu evangē listi ik uz soļa cenšas s nostādīt Kristu par jūdu un ciešu sakaru uzturētāju ar Mozu un Eliju, tomēr Kristum nebij nekā kopēja ar viņiem kā asiņu izlējējiem un šaursirdīgiem šovinistiem. Tāpēc man šķiet,ka Kristum apskaidrojoties/Mt. 17/ pēc Jisnu Krišnas parauga,tie citi divi vīri nebij vis Mozus un Elija,bet bija indiešu Dieva dēls un pestītājs K r i š n a un persiešu Dieva Dēls pestītājs js M i t r a,kuriem ar Kristu ļoti līdzīga dzimšana,dzīve , mācība, cīn ņa pret $aunu ļaunu,ciešanas, miršana,augšāmcelšanās un uzbraukšana debesīs. Var arī būt,ka tie bij Kristus vecākie darba un domu biedri lielo un cildeno psrules reliģiju dibinātāji Buda un Zaratu- s t r a,vai Laotse un Pitagor s,vai Konfut se un Plato ns.Ja apusuļi tik maz pazina Kristu,ka vēl pēc augšāmcelšanās viņam jautāja:"Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izraēļa valstību?"/ap. d. 1,6/, tad viņi nepazina arī tos divus vīrus,kuri saru nājās ar Krišu un kurus viņi redzēja pirmo reizi.
Nekad Kristus nav sacījis sekojošus ļaužu mānīšanas vārdus pa r savu ļoti drīzo otro atnākšanu un savas valstības nodibināšanu zemes virsū* "Patiesi es jums sskujūs nebūsiet vēl izstaigājuši Izaēlss pilsētas, iekams tas Cilvēka Dēls nāks"/Mar.Io, 23/"Patiesi es jums seku :kādi no tiem,kas šeitan stāv,māvi nebaudīs iekams neredzēs to Cilvēka Dēlu nākem* savā valetībā:^*. 16, 28/."Tūdaļ pēc šā laika bēdām saule taps aptumšota,un mēnes nedos savu spīdumu,un zvaigznes kritīs no debesīm,un ddebess stiprumi kustināsies.Un ted tā Cilvēka Dēle zīme rādīsies debesīs,un ted visas ciltis virs zemes keuks un redzēs to
II
II
Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību Un. viņš sūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu,un tie viņa izredzētos sakrās no tiem Četriem vējiem,no viena debess gala līez otremPatiesi es
jums saku8šī cilts nezudīs iekams tas viss nebūs noticis. Bebess un
/
zeme zudīs,bet msni vārdi nezudis"/Met. 29-35/» Ja šie Kristum mutē ieliktie vārdi būtu piepildijušies,tad jau vairāk kā 1900 gadu/Kristus mira 32 g, vecs/ zemes virsū pastāvētu Kristus nodibinātā un valdē mā Izreēļa vispa-saules valsts,kurā jūdi būtu kungi un mēs viņu kalpi. Tāda solīšana bija vajadzīga jūdiem,kuti pēc Jeruzalmes izpostīšanas tomēr vēl cerēja uzlzreēļa pssaules valsts nodibināšanu ar Nesijas brīnišķīgo spēku»
Daudzās oretrunas un nepareizības evaņģēlijos izskaidrojamas galvenā kārtā ar to ka nevienu evaņģēliju nav uzrakstījusi viena un tā pati per sona un vienā un tai pašā laikā,bet ka pirmos četros g. s. līdz galīgai baznīcas kanona pieņemšanai/400.g./ dažādas personas dažādos laikmetos ir evaņģēlija tekstus pārgrozījušas un papildinājušas pēc katreizējiem apstākļiem un vejpdzības. Tā,tā sākumā Mateusa eiangēlijs bija uzrakstīts vienīgipriekš jūdu kristiešiem,kuri prasīja stingru vecās derības bauslības nildīšanu un gaidīja Mesiju kā nākamo Izreēļa valsts laicīgo ķēniņu pēc Dāvida pareuga.Pats jūdu nosaukums Mesija jeb grieķiski Christos apzīmē sveidīteis resp. ķēniņš, kerslis.Visu to sniedz Mateusa pirmetnējeis evaņģēlijs,kuram pirmā nod verēje būt tikai 17 pentu.Bet kristietībai vejadzēje nirvilkt arī pagānus,kuri nekādā ziņā negribēja tapt par jūdiem un pildīt jūdu bauslību.Tā lā visas austrumu un dienvidu pegānu tautas vienmēr tērpa sevu valdnieku, varoņu, praviešu »prātnieku un ticībes dibinātāju dzimšenu skaistos nostāstos per to celšanos no pešiem dieviem.ted vēlāk šī nodeļe papildināta er turpmākiem 18-25f
pantiem par Kristus junavīgo piedzimšanu no Sv. Gera.iztferot ettiecīgus grozījumus pagāniem per lebu citās nodaļās.II

Tā kā pastāvēja liela domstarpība staro jūdu un pagānu kristiešiem, tad dogmu strīdi un asa cīņa starp abiem virzieniem ilga vairāk par di viem d. s.Kā viena tā otra puse centās izdarīt svēto rakstos grozījumus pat labu savam virzienam.Tāpat stoiķi un citifilisofi, kā arī za- ratustrieši un gnostiķA mācības gluži neganot iezagās sv. rakstos» Tā raās sv, rakstu viltojumi. Jau 2.g. s. beigās Korintes bīskāps sv. Dio- nisijs sūdzās pat 2"tā Kunga rekstu/t.i. evaņģēliju/ v iltošanu".Pet nodibinājās iesk ts ka tā saucamā^pia freus'Vdievbijīgā mānīšana/ nev peļama,bet teicems derbs, ja ar to ver pakalpot svētei ticībes lietai. Cik liolos apmēros pirmos g. s. piekopta sv. rakstu viltošana,redzams jau no tem vien, ka no kādiem 50 evaņģēlijiem per kenosniskiem atzīti
tikai 4. Bet, kā jeu redzējām , erī tie peši nev brīvi no pretrunām, ke kas ir to viltojumu sekes.
Je mēs apraudzījam evsngeliju pasu pirraolapas pusi /Met. T.nod*/ , t ted apreudzīsim arī to pašu pēdējo laoes pusi. t. i. Jāņa ev angēlija 21. nod geigaa.Seit pēdājā un visjeunākā evengēlija autors aogalvo,ka vi viņš esot"tas māceklis, ko Jēzus mīlēja"/2I,20/un ka*šis ir tas māceklis, kas liecību dod par tām lietām un tās ir • sarakstījis* un mēs zinem em, ka viņ liecība uzticem a"/21,24/.Tā kā šos evan gēlijs iesākās/I, 1-14/ ar gnostiķu mācību par HVārdu"/grie ķiski" Logos"/ ,kure kā kristiešu sekte parādījās tikai 40-50 gadu pēc apustuļa Jāņa nāves tad ša evrngēlija ysarekstītājs nev bijis Kristus mīļākais māceklis Jānis, bet ir bijusi cita kāda pavisam nezināma persona, Vai pet kāds de persisma, gnostiķu un kristiānismā maisījuma skola, kura piesevinā- jusies epustuļe Jāņa labo vārdu, lai savam s arakstītem evengēlija gūtu ļaužu uzticību.Turklāt apustulis JāInis bija vienkārš nemācīts zvejnieks j un runāja tikai er mejiski.bet šo ev ngēliju ir sarakstījis skaidrā grieķu valodā ļoti augsti mācīts grieķu filosofs,kurš izglītībes ziņā stāv pet eugstāk par ap. Pāvilu.Jāņa evengēlijumā ir tik deudz pretrunu ar egrāķiem evaņģēlijiem,ka pat baznīca nepieskaita to pie pārē ^
t
i
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jiem sinoptiskiem/viena kopēja viedokļa/ evangēlijiem. Kāds plaši przl- atems franču teologs ieteicies p r šo evenigliju sekojoši*"Ja Jēzus runājis un darījis tā,kā tas tēlota pirmaos tris evaņģēlijos, tad viņš nav runājis un darijis tā,kā tas tēlots ceturtajā evagēli jā*"
No 13 par kanoniskām atzitām un ar ap. Pāvila vārdu apzīmetām vēstulēm tikai 5/romiešiem, korintiešiem» galatiešiem un filipiešiem/var būt paša Pāvila uzrakstītasf bet pārejās ir citu nezināmu vēlāku autoru darbi. Tāpat 2 Pētera un 3Jāņa, Jēhaba. un Judas vēstules atzītas par kanoniskām, bet minētie apustuļi nav tās uzrakstījuši»
Zinātnieki atzīst,ka jaunās derības grāmatu visvecākie rokraksti uzg labājušies ir uzrakstīti viamrz 250-300 g. pēc to orginālu parādīšanās un ir tikai norakstu noraksti un kā tik lielā laika sprīdi pārrakstītāji ir neapšaubāmi ienesuši tajos pār spīlejurmus, pārgrozijumus papildinājunuis un viltojumus s saskaņā ar katreizējā laika prasībām un attiecīgo draudžu vajadzībam un ieskatiem Par šādas atziņas pareizību nešaubās vairs pat konsei'viskonservātlvākie teoļogi Vienīgi sv rakstu viltojumu atzīšana atsvabina kristiešus, .no. agrāk apskattītām Kristus pavēlēm par vecās derības pildīšanu Tāpēc toagadejos sv» rakstos jāizšķir Kristus mācība un baznīcas māciba resp. Dieva pavēles un cilvēku pavēles.
Runājot par sv# rakstu viltošanu jāsaka,ka tā piekopta ne tikai pirmajos gads, ,bet arī to piekop vēl XXgs»«pašā pēdējā laikā Latvijas baznica izmetusi no latviešu Bībeles Kristus dzeršanas aizliegumu, kurš atrodas grieķu un visu citu valodu Bībeles tekstā/luk 24,34/
Uz braucot debesis paši pēdējie Kri stus Vārdi bija ;šīs zīmes ticīgiem ies līdz manā vārdā tie velnus izdzīs, jaunām mēlēm runās, čūskas izdzīs un kad tie kādas nāvīgas zāles dzers,tad tas tiem nekaitēs« Uz neveseliem tie rokas uzliks,tad ar tiem būs labāk /Mark«16» 17-18/. 
Šis apsolījums, attiecas uz it visiem pinīgi visiem kridstiešiem un netikai uz apustuļiem vien,Kā vēlāk"Apustuļu darbi"/2, 1-12* 4. 31. 10, 46. II, I5|16
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I3,19ft T 19,6/ ziņo tad ne tikei paši e ustuļi pēc Sv G.>.ra izliešanas ▼r sēras svētītu dienā,bet art viņu vēlāk atgrieztie tunājuSi dažad'm jaunām raēlera.Tpmer no ap. turpm-lkās darbības redzams, ka pēc Sv. Gara i izliešanas armstuļi mv nr tuši runāt nevienā cits vrlodā. ka tikai err- fftješu v- lodā ,jo pat pa u Pēteri viņe ceļoj raos pavadījis grieķu tulk« Merkues,kas viņ» ammiešu v* lodā turētās x*nes rulkojis grieķiski.Tnpēc nav pieņemams,ka prvisam neizglītotie galilie iu zvejnieki//Pēteris , Jānis , Jčkabe un Judra?/,knti ciro i vien eprete vakatlt ai eremejieki,ir uzreketīju i izglītotu ļeušu garā un pereiz , griezu v alodā ttuar viņu vārdiem f pzimātrio vustules.
No augstāk sacītā , mēs rsepārnrot^nai nogiedem, ka ne visus vecās un jaunās derības reketus tagadējā veidā mēs v?rera atzīt par Sv. Gere iedvestiem.
Teou viens mums vienmēr irekaidrs» Kristus tēls ir tuk,cildens un dail ļS,ka pat ar visām sav-im eplmajaa m^c^bām un sv. rttkntu bojāšrnu baznlcr oe nespēj to aptumst, notrr imt vai izķēmot. Kristus ir un peliek vislielākais morālists pa^aul' Tāds ir Kristus Viņ i ir vislielākais oeeauler g?išums bez kaut kādiem plankumiem,kurus sauc per dogra itiera jeb digmāauKristus ir mums ideāls dzīves pasmags,sekojot kurera , m«s nesosjam sildīt brzntces nejēdzīgās dogmas,jo mums ir tikei viens Isteic ceļa redītājs -Kristus Gr rs "Kam Kristus gt ra naV. tas Viaam neoieder" /Roma,6/.lei sabojātais sv. rakstu burtdteic ko teikdams, bet Kristus Gars mums Vienmēr aeuc t "Esiet skaidrā orātāj Esiet modrīgi.1 Eaiet ge te%i.' Ii «apgrūtiniet sirdi ar līšanu un dzeršrnui1* krītiet k^rdināšenāj (EUbjeties no lruna.' Klausiet vienīgi sv. rakstu Dieve paV 'lēffl, bet ne cilvēku pavēlēm. Dievs mūssu Tēvs ir patiesi, s G<ra. Sekojiet P«ties7bai un atmetiet nepatiesību.» Siāsu Debesu Tēvs ir absolūti brTvs un nav s; slēgts nekādās baznīcas dogmu kaltas važās.1 Viņš ir visa pilnība^ Esiet nllnigi, k^ Jfsu Tēvs ir ir nilnīgs.' Debesu Tēvs ir Dievs un nav cita Dieva,ka tikei De besu Tēvs un Kristiks ir viņa sūtīteic'i
Svēdenborg Emanuels/I638- 1772/- zviedru siaātnueks, dobes pētnueks vēlāk rau stiķis un teosofв/grieķiski theos- Dievs, alphir-gudrlb?, si- oāSetias»burtiski"Dieve izzināšfn&"/0Teozūfl cilvēks tiešo iek5«jo pieredzi »mistisko intuiciju kā dievības izzinānenes met od ев stāda augs- ak par ufucāli baznicas < ogmu eutorita ti.Pie Svßdenborga tipa domātājiem pieekeit ras Вяз Jakobs/1575- I6?4»g./ vācu filisofs,PMiteists. scglebāge cietes saites r-r teologiju.Bflderas *utod dekts/cilvgks, kes ie; guvi.« Binolens* pešraāclbts ceļā/Bēme neizveidoja konsekventu un harmonisku sistēmu.Savus dialektiskos minējumus pt r lietu un visas pasaules
pretrunīgo drVu viņ*. izteic г poētisku tēlu un simbolu vrlodā, aizgūstot
s . i
tos no kristietības, astrologij as,alķlraijr s un kabalistikas.Reliģisku sepņojumu apgarots vienkārSs Bībeles raitu pf^rstāstl jums viņr dorbos mij? jes {?r dziДera nov rojuraiem#fāc Börne domēm Dievs un dp.be ir vienoti, ārpus de bog nav nekāeVis«r ir pretruna, pr-t dievā ietverts lnbt.ii un ļaunais» > о divr=tnXgurnu Börne uzskatīja per pcecu Lee rttlstlbee cēloni* Svēdenbprgs ре zīst {ms er s> viom darbiem r-> t emātikā, mehānikā, e stron otai jāj keLirü^niecībā,bij Pēterburgrs zinātņu Akadšmijes godt loceklis,Svēden- bor?;s pasludināja eevi par grrregi un un aftke alegotiaki koraentēt Bībeli,ko viņrm esot uzdevis pats Kristus.Svēdenborga t>ozofisko mocību ietekmēja gnostiķi/treligiski -fiiosofiska agrā kristiānisma virziena piekritēji,kas ir kristītās reliģijas dopmu,grieķu ideālfcstikās filo sofij s un aust run tautu religljne sajaukums*/ un ēbrēju krbala/mistiska mācība jūdri^ne reliģijā, kuras prmotā ir vec ie derības Vārdu un skeitļu
sircbotošks tulkojuma,kes izklāstīts gr metas "Jocire"-Spīdēšana un un Zog«r -Btdī&ane.Sv* raictbu krīt iz - je &aats • Viņa darblt"Debesu <io slēgumi"/1749- 1756/ un "Prr debesim elli un goru pssulei" 1758.g Svēdenburgie£i ir protestantisms sekte,kuru dibibināja ^»tonolmrs kalnrr cöju p&domes locek is,kura do?v jr, kr viņn aicināts atjaunot pnnīkueo
kristīgo ticībAs mācības шг "/uno °eruzalm4ss baznīcu" ,viņā sarakstīji is jrunu evemgēli jumu un mācīja, ka iespējams sanīsties ar gariem,
■»metis kristīgas ticībrs mieībeo,fcpk» rodamo csevišļfi Dieva trl:;sfcvienī xtmierr «rug-ljncelšpnos un Kristus etnākšana&I mācība izplrtl j$s pe »ie^riju, Angliju , Franciju un Zieraeļ-Aneriku«Pie teozofiem pie- Sr srl «7. Blrvrtskr 0 ra toibeiI33C~ 1891.£•/ , taure 1875.g, Ņujorkā ;odibin jr teozofu bier;rlbu un drīz vien t&s centrs pārvietoja» uz rndiju, kur funkcionē V5l tagt d. Biedri bfs mērķus un s^vos idejas Jlrvr »tskej* izklāstīja sevā grāmata "Sle>en sidoktrīnonToozofi pretendē ar zin<Jtnif?krm metod ra izzinot dievinķo gudrību, prdrrīt to «ieejamu Lndividem un gele rezultāta nodrošināt dlvskara pertdl«»» svētlaimi pee aāvess. P n;^kt to sp<āj spēj teoz fijci* neisteri,kuri apguvuši Rler>en»to zināš n s ~oku ltisnu.Teosofi ekletiski/viongsb» lt inib*F trakus* daSātift pretēju uzskr tu bezorineipālus sc vieno juras/ apvieno dcšftd es rietumu un fustrurau religijss,budismu , indiefHi filosofiju u. c. sistēmas
Mahātma Gandijs/Beha-lielris 9 Atnā- fers/
Cilvēks, kcs ®8t>lldis ; r p srules "otbu. Gendijs ir religioas no debub un politisks aiz neoieciehrmtbee Gendijs k* reti tic seves tr?u taereligijai *id tlnduisme ra,brte ne kā zinātnieks, kas pieķeras tekstam, ne ka ?■ kls dievināt^js,kn- bez kritikaspieņera visep tmdicijoo, -Viņa reliģija ir ripfcļsuta nrate un sidmrsn«iņr-sdubultcl kontrolei,"Es nep.rv rtl u reliģiju mr fetiau un es ncataicnoju nekūdu ļr-unurau rās svē i jā vārdu«Es nev 1os ieraut sev kādu ildz je es neVeru runāt uz viņi >r Jtu. 3s V; ru ņnt Atteikties no vec veco estrudlevisķīgume, j tas nepārliecinr rasinu prvtu/1920. jūlijā." **ana ticība neprasa,Īsi es v visus tekstus uzskatītu ks Dieva iedvesmotus..• Mani ne*tiste nekāds interpret ejuras»lai tas biītu, «ik zin* tnisks būdams,je tam nepiekritīs prāts un tik .miskSe jūtas.
"Es neticu, kr vienīgi Vēdas ir dielfišķa«« Es diomSjtt, kaperi Bībele,
te» summas m^i&mņd^gk^J^u^II
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Gandijs s cl jr Dš. Da. Dokaat"^Levs parād s dažādos veidos pa gadusifflteņiera.Git i Kri na sakoj&d reliģija tuvojos sabrukumam, kad irreligije ņem virsroku,tad parādos es.^i pasargātu labo, lai iznīcia fitu ļuno,lai Stingri nostiprinātu Diiarrau.es atdzimstu atkal un etknl no jauns« Kri s tiani aras ietilpst manā teoloģija. Srietus ir mirri zuša Die^ va pa rādi šf n? s, ..Bet ae vienīgā pa rādīšanās JSs Pieredzu to uz vientuļa
troņa ... IKev jārunā par elku dievu kultu."fis tos ne cieniju,"raksta Gandija,"bet tas ir cilvēku d»bā" Viņš uzskata šo kultu
kā nepieciešamu cilvēkt vājajam garam, kara dažreiz vr jfig savu dievību
/ t
matoriālizkit,lai vefrgtu to labāk pielūgt.Tas ir tikai tas p; ts, ko mēs redzrra viaas mttsu katoļu br znicās. Govs aizsardzība r ksturo induismu Gcntiij» tur r redz vienu no cilvēces āvolūoijea vis: ugstākiem anstipr: riaājumisB.KeiBdēļ? irmd ļ,ka govs ir "Visa tāa pasaules airabols , kas sfcāV uz zemākās attīstības pakāpes a nekā c i 1 v e k o. un ar šo sauli cilvēks slēdz brālību, s vienību. Govs «izsardzība nozi zīmē"brālību st rp cilvēku un kustoni."Un pēc Gandijr skf īstā izteiciena na,Mtā f iznes cilvēku p ri viaa sugas robe?,namM,tfi reālizē cilvēka tā tāpatību rr visu , kas dzīvo."ua no visiem dzīvniekiem izvēl* fca govs, tid tsp tāpēc,ka Indijā tā ir cilvēka labākais biciedrs un viņa lrbklā- jlb; s * votsun Gandijs redz šinī "lēnigrjn dzīvniekā žēlsirdības *>ēmun. Bet cienījamā, ko viņ? tai pf rāda , nav elkdievibas unneviens par viņu Stingri nenosodi Indijas tautas nežēlīgo fetišismu/vien? no visvecākāa teligis; ā forrfiā, kur oielūdz svētbildes , evētua ^rieknmetus , plaļus m u «t. L uc. tasald*. prieka efcua./,kr s ievtiro tikai burtu, bet neparāda dzīvs līdzcietības g? tl " pret m āaajam Dieva rcdlbsa* Neb apli m, jo sacīsim, kt govs aizsardzība Gandija izpratnē satur b; usli ko Induisms devis pasaulei."Bremgēlija vārduaMīli savu tuvāku kā sevi pa fiu-Cand i ja ncpildinsVise tesfp kes dzīvo ,ir tavs fcuvākaiaKrstu sl kMitu stet «гае trepes inteliģencei vël grttti sentotrtraa, Je ftlevs zin ko Brums dod nākotnē evplßeijefh» я denrferatlrikr tiksi pēc er Te поя? ukuma.
Men gribrs ticf't-s?»ke Orndhijs«» ka iedsimtfbra likuma ir mājīga un ka katrs nē^inājume to frrozrt noved pie galīga sajukums*«. „ fatnāshrema ir psše cilvēk;- dabiun Hinduisms to tikai ietver sinātnē*««
Gandliujs norobežojas ar nedali jueu tikai Setrea knetadiBrrchmaņoe /imtellektuālā,garīgi st 1stïta Šķita/, K&atrijäs/ki reivji un valdnieki rgol.fi ji us udrāa/st rādnieki >щ kaloi/* Un viņš neatzīst, кг viem šķir* bUru per otru augatftka v?d swtiUte* Tām tikai fcatr*I kj Vs
uzdevums» v^ink nekrs.Ir pienākumi, йа* priviLigiju/*Kad g du simteņiem
i /
paejot,primitīvās geķims atstinga lemībā, Uueni&Hdea saka protestēt /<
n~ r s ir 4ret iîindui^me gaxtt, ka kāds cilvēka noatāda sevi augstāk par citiem vri citus zemāk prr sevi, Vioidzimuūi, lai кг 1 otu Tdeva ra- «baiiBr-
ehmanla r2" saWîm slnāSen^R ,K«atrlja ar savu rga apāku, ^ai^âj ij» er tirdznieoiko veiklību, -ūdra rr fis» око d» rhu^Ve nenozleē, ka Br avhmrnir no fftaiakā daTtoa atraisīta, bet to» ka viņā vair к pie: arot с zināšanām,tāpat tai еповтш, ka hidras nev *etu pleenvln-tiaa visas al- naäam-a,bet kr tas **ar 1 - bāk kalpot ar miese- apāku un t m n ▼ .1 ftapaks
už cita darba veicēji» Br? chrvnis, kca domā, ke viņa zinā?Vn&s to расе) aug stak par citam »ķiysa,ir ".e^āks parsavu šķiru, jo trm n ;v patiesu «i zināmu...Vernäshr.-mr attaisno aavu esr-чТЪи ar sociales energijrs oikmomi ju/energi jaa -••rpfr-'tlgu eadcllaanu/ un rr veselīgu gribas clecip- Ипэвати»,"
ted kastu aistēaa pretojas us atteikt nos, febet ne uz privil gi-
jfim.'^irklāt nerizmlreīsim , kr pēc dvēseļu ^ārvisto^en a tiolb? s,drba
Ed r lrdSFV.'«i, ^eknmnieJfR ekaiften-m maiņa pārvēred ema #rt cim ni par
^udiu im ôtmdi otrādi.
Pāriju jautājumam na Y nekāda и кг га or etru kratu sadblïjur.u un &
ndhij* pret to cinās un uzskata per Hinduisma к aunu,Tat patiaeāe diktrî
înr s negalīgu sakropļojumu,prr t re iru, kas ergādā viņam neizturam' s ciešanas.
k; atu sistēma Eiropas inteliģencei vii grāti e?ntotr>ne, jo Dieve ain ko mums dod n^kotn* evplūcija,krs dempkr*tisk* tikai p^c s: ve nosaukuma.
Men rrib* s ticēt-s^ka Orndhija- ka iedzimtības Hkim ir mājīgs un ka katra Mēģinājuma to grozīt noved pie galīgs m jukuma.• . . Vr,jnaahrr»ma ir prSa cilvēka d; bftun iiinduiama to tikai ietver zln^tuē» •«
Gandhujs ?»probe£ojee ar -«dalījumu tiVni "-atrās k- stādi Brecfami ņos /intellektuēlā,garīgi et loti tā šķita/, K8ftrij«s/kr;reivji un Vrldniokij jāo/tlr&otāji un udrās/strridnieki un kalpi/. Un viņš neatzīst, ka viena Sķirr- būru par otru augatffks vai zemāka. Tām tiksi l»tr*i aevs uz&evumstvairlk neka a. Ir pienākumi. sr privilēfiJu/.Ked g»sdu simteņiem paejot, primitīvās pzķlrae a.* stinga lepnība, UpanifS*>das saka protestēt /,
"; c ir ^rrt Hinduisma giru, ka kāds cilvēks nostāda sevi augstāk p^r citiem vai oitua zemāk per sevi. V&alflslaat&l, Iri krl^otu tieva ra- flbeiiBrrohmf-nis ar sairam zināšanai .K-iatrija ar *avu srrr» apēku, Vai*i ij< sr tirdznieoike veikltbu, ."udrt ? r fizisko darbufTas nonozfra*?. ka £r avharnis no fiziskā darba atraisīta, bet to»fc* viņS veirflk piemērots zi n«%atāB#tripat te?» enozimē, ka Sudr*;s mmr-stu piesavinoties visas si- nāžrnfS,bet kt* Xtm vrr 1 bāk kalpot ar miesa»? s*ēku un tam n V jāapska už cita darba veioēji. Brretaunis, k s domā, ke viņc zināšanas to pace aug stāk par citām 8ķirsJta,lr zemāks pārrāvu fcķiru, jo t»,m nev p^tiepu z aiasScnu,. • Teraāshrr-me attaisno savu esrmfbu ar sociālās enerģijas oikOBOBiijtt/enerģijas rprttgu sedf Usmu/ un rr veselīgu gribas ciscip linēnpnu..."
Tā t» d kastu si<;t<?mr ««matoja* uz rttoikS nos, fcbet ne uz privil.jgi- jam.Turkl.lt nefiizair^Ieiff , k< pae dvēseļu «ērvietoSenss ticlbrs,d.-bt: rdr, ltdsffvr.ru,pakāpeniskā eksisten^u maiņa pērvērzd ema ciurr ni par u^ru un Atrādi otrādi.
bāriju jauts Juff < m nrv nekādr ' krrr rr otru kastu sadalījumu un Ū
ndhije pret to cinās un uzskata per Hinduisma k aunu,pat patiesās diktj
info neģēligu sakropļojumu,ptr traipu, kre sngid* viņam neizturamas ciešanas.
"Ks drīzāk ļautu sevi sacirst «ftbalos-viņš raksta- лека neatzītu savu brāļu no atstumtas šķiras,,. Ее nevēlos atdzimt, bet ja man teds lersts, es vsloa tdzimt starp arstumtiem, laidaliros viņu kaunā un strādntu viņu atsvabināšanas 1 bā...•
(rftndhiļa adoptēja mazu pāriju meiteni, un viņa ar rarigumu runā par apburoši septiņgadīgo velnēnu, ka a viņa namā likn во? dēt saulei vai līt li< lietAa.
Gandhijs nosoda Eiropas civilizāciju, kuru dēvē ka melu , afiitkārl— bas un cietsirdības nekaunīgu parādi»
"Pēdējais кагй paradīja tagadējās Eiropas civilizācijas Sāt-ana dabu
i . i ,	• .<■+■'4
Vi-<us aabie ri skēe morāles likumus uzvarētāji tikuma vārda samina kājā ām. Eevi<*ni г»<*И neliks* oārāk zemi,lai tos nelietotu. Vlau noziegumu motīvs rupji materiāls... Eiropa nav kristīgo. Tā pielūdz Мамвш.
"Civili?.'ci ia, seka Gandiiljs, " ir civilizācija tikai vārda ziņā", l Pēc kāda. īUnduipMf teiciena tā ir " melnais laiks , tunsas biks"". Pai vienlpo dzīves mērķi tā atzīst materiālo labklājību. Par dbēaeles 1 bk- lājību t inerflpēj? s.Tfi aatrafina eiropiešus , p* dara tos per zelta V 'rgiem,laupa tiem mirru n «ikonas dzīvea iespēju* tā pārvēr-iš рвг elU mazo ļaužu un strādnieku dzīv i.Tā noposti pamatu* rašu dzīvot xspējai .5ī Sātana civilizācija r^aii sevi iznīcinās. Īstais Indijas ienaidnieki ir tā, bet nevi^angļi,kas individuāli nsv ļauni ,bet tikai savas «i civilizācijas apsēsti.«amdēļ Gandbtije neniekrīt tiem sav s tautas brāļiem ,kaa V-las padzīt angļus, lai Indiju padarītu per "civilizētu- Valsti pēc angļu p<-гаг! g*. Viņš века, ко paliktu "tīģera d«ba, bez tīg- era.Bte,* visas pūles j ziedo Rietumu civilizācijas padzīšanai.
Grndhila sevišķi nikAi saceļas 'ret trim ļaužu >'ķir л» >ret tiosno- "iera āratiea un prof^-sorip ra.Pēdēj lo uznMeš bērniem viņu tautas v-emāku apziņu,£Tic?as tikai oie int elekt-i, pa li ek sveša sirde , et?-tsj nov rU
raksturu, Pienācīgi nenovērtē rokudarbu.tiesneši ir Brita īvi jn a v rae
rīki,kurina indiešu starpa strīdu, visā valsti vairo ķildas un nrsc kaņu
Ļau*u ļ> unie imstunkti gādā tiem peļņas i vatus. Kas zīmējas uz ārstiem» tad Gendāijs atzīstas, sākumā viņram to ārods bijis pievilcīgs» bet drīz viņa sapratis, ka tas nav cienijoms.Rietumu medicīna rāpojas tikai par slimniek* fizisko ciešanu atviegliaanu un nemaz neeenšāa novērst toi toa slimbu cēloņus,kuri bieži viem ir netikumiivar pat sacīt, ka viņi tos kultivē,dodot netikļiem līdzekļus bez aeviSķc rissk turpināt netikai mi »ko dzīvi.?» te d viņa veicina tautas denorālizēaanoaf viņa to izlutina ar melnās maģijas receptēm" un novājina miesaa un ga*r v ronlgo diseiol! inēšantt.Sci Rietumu viltu« medicīnai,kp C,-ndiaij< jo bieii -r lielu nektumu nozākājis,viņa stāda pretim īsto clesargmedieīnu,kam viņo veltī, jis nelielu populāru apcerējumu* A Guide to Haalth/Veselīb's vadlnis/,
''	" *'	• -ir* *
divdesmit gadu pieredzes augli.Šcui d : rbā tik pat d udz apskatīt a morāle, cik terrpije:nalimībe nav tikai mūsu rīcības,bet arī aCLstt domu sek srn un trradēļ samērā vienkārši v. r iza* rg-'ities no r?sirgoenas. "Visām slimībām viena un tre pa ts cēlonis:ļaudis neseko veselības dabiskajiem likumiem. MDau miesa- Dieve mājoklis.? o vajag turēt tīru", Gandbije ^r iekžrrkstoa/kuros viņa noliedz oat ptrb udltua veaollbaa un dziedniecības līdaekļua/dsudz veaala nrāt», bet ārkārtīgi pārspīlēta til kurnib- s rigorima/kādu principu,.nor le normu , stingra ievērošr.na/*
£ag dēja a civilizācija« sirds ir mašīna/dzelzs g adu simtenis, dz ala* sirds/.5?ae ir briesmīga elks. 'Tas Jāatmet. G» adhija karstākā vr,— lēaanāa-izdzīt no Indijas tegtdējc aa-īnismu.Viņg lr.b k vēlētos Indiju atkarīgu no angļu tirgua,nekā- brivu,bet angļu marsiniam man i niesei.
"L? bsk drkt Mančestra s audumus, nekā ierīkot Indija Mančestras fe- beikas. Indijre Rokfellers mebils labāks par citiea.3£a$iniama ir liela grāks,tas padara tautas pnr v§rgi«U#. Un zelts ir tāda peti ia<de,k'l seksuālā netikllb- ..*
Gobino aaka,*āziāti visls lietas ir daudz nantl idīgāki nekā mēs.?2

?2

Jr v jad zīgs viņi gaida veaelus gaduoimteņus un viņu idejas garajā miegā mek. d nenoveco un nezaudē spēku. V rm.ciba nev r īdi ja s atsvabināt*.-5vj rs ļu//iA,i.tej Bāj-v,'Idībc.Pršv ld!ba,autono ije. ia vurče ir tikpat cecs ka Vedss,bet to atklaj« un ieveda oolitiska vokabularā Badabhai-Gandli jr n rz s'col ot Vjs/*v: r panākt tik r /.ara apeku,k c ir īstais Indijas ierocis,mllestībre ierocis,pr.tiesības spēks-Satylgralta»T Sironievi r -zīmē Gandbij' kustību kī aevīvu pretošanos , bet tas ir ap lrni.Viņ -ore i; oaalvit "ti jat lielu riebuouun viņ; kustīb; dv. :;el ir g ltivr nev -tošea&s ar mīleatībasi; ticības un pa Mazuodrēasnfts sakurināto
enerģiju.i gļēvulis nedos»*, oatverties &ndhi j* ->« vsmj Gandhijs tā-
i
dun no r.rv? «draudzes padzen. 3- rmik labāks par gļvvulij
"Ja varētu izvēlēties tikai varmācību Vai gļēvulību, en ieteiktu izvēlat
i
ies v rra .clbu... ISs kultivēju raiorS&i vīri fclbu oirfc,nenoa v-*jot.Bet j> kādam :īs vīrišķības trūkst, tad es ļa.b&k vclos, li i tas kultivē sevi mākslu rnom vet un nonāvēt» m tikt,nekā kauna bēgt no briesmām. To t? s*
kas bēg, ir varmāka domāsiviņš bēr tamdēļ, k? tam trūkst vīrišķības no;
nāvējot tikt ļfeftan nostāvētam". Tūkstošreiz labāk oielr osrt varmācību nekā vis* n autas pāTVēr nos pee zaļa p» * talu. .„ūan daudz labāk patiktu
,ja Indija ķertos pie ieročiem,lai aizstāv.tu gpvu a;odu,nekā k^ūtu par sava kauna ^ļ^vu liecinieci/19' G.e. Ilaug. vieņr no GandUlija nodibinātās Sfct jāgrābās Asnrtm akoi. s noteikumiem ir bezb; ilīte|"dvēaeles etraisiftaaa nobailēm pret valdniekiem ,tautām kastām, ģimenēm,ļ attdīm, plēalpiem zvāriom un navi%/"Bot es zinu" viņš piebilst, ka izv iri o- nās no varmācības ir daudz p» rāka p-r v mācību, ka piedošanā ir d- udz vair .k vīri Iķibf s,kā sodīšanā* «ziedo n- ir k rtt vir rota.Bet st ,ur ». - nāa no aodli'-anaa tikaitad ir detio na,j. :.e v. r. sodīt* - iodo- nai a;. v nekad s nozīmes,ja ta nāk no aespscig s būtnes...Indiju es neuzskatu par nespēcīga»Simttnksto; an gļu nevar nobfidlt +300 milj cilvēku.,.Un tturki it rPēks nav fiziskos līdzekļos,bet nelokāma gribā*..Izsargā-s— nās no varas darbiem nav lipīga pado nās ļaundaris*!« argāftanāa no var i darbiem visiem dvēseles spēkiem pretojas tiraana gribc i. Viena cilc.ks var nostāsties reti valetij uu radīt tās krišanu..."II
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I920#g* 2t jtil Gi ndMjs *.t ziņo Indij. i, k? frec-darbību nroklamēs I.augustā un 3Ij&lit1ā viņ^ r vēl s rīkot lartslu, svinīgu aag atsvoš no»
ar gavēni un 1 -gaenam. Viņš %aldīb a niknumu nebaidās, bet aper aoļua»
lai k^et'br un ai acipilna valdītu indiešu rindās,
"Pilnīga li'e^r-darfciba r>rf-aa pilnīgu orgafiizigciju.NekārtSbr rada dusmas. Galīgi jāatteic s no varas lietošana».Jfes&kals varas lietojums būs kavaklis liet s gaitai un nevai īgu dzīvību volta iznīcinās; ne, Kārtība oirm?r vietai *.
resfidrrbTbaa takt'ku izstrādāja Gan hijs ar s> vu ff-C/$?on-Gooperrtion -tfes-ab*ba/ komiteju divos ie riek-^Jos m • neaoa, IV krētā bijei
I/At eikranas no visiem goda amatieri un tituliem;
2/;apiedali senās v? Idlb s aizņēmumos.
3/Tiesneēu m dvokātu streika; pfcivvtu / rbitra^aa iestāžu organizē šan .
4/Valdī bas mācību iestāšu boikots,ki no eudzekņzu tā no viņu gi- eņu puses.
5/Konstit acij a reformu padomes boikota.
6/Nepted alīganas v* ldības pieņem«» nāe un viaos oficāloa am? tos.
7/AtteikSanis no viaām milit-iram vai civildienesta vietām.
8/Swadashi/o?:a.u zemē izgatavotas liets- ekonomiako neatkarību/ pro- pogendatt.i. t»lijp aiz orogirarameB noligume daļaa jaunradlnanas faļn,jaun s kartības noteikšana »Kara jāliek Jaunis Indijas celtnes pamatā. Beaederblba etāķirea no civilās n*paKlausības»ko Gančhija jau p azina un bija mācījies no foro/^houreau/,kas ir vairāk nekā at eik- Sanfia paklausīt, ta ir likusi» pārkapa^nav īdu p rkāpuott sekmīgi var tr alizēt tikai izcila personība,kamēr Uesedarbībn var bot un tai jā- bāt visaa tautas kustībai,
I9?0. g. I.rug. viņš 6od kustībai eignāļu ar iev;.i-oj rnu vēstuli vi-
#
cekart lira.Viņa aizgūta tam tprkaļ s saņemt oa. ordeņus un goda diplomus, "«e bez kūrijām," viņš raksta,- "nositu f tpaka.ļK iar r-i-*Lnd*e zel- te medaļu, ko dabūja i»r arviem nopelniem Diesvicofrikft,medoļu par kari oret "ulū,ko raf-n piegkre ņ r dienestu virsnieka pr kape, in<; iešu sav? ļniaku sariLt-ārā nod- ļ& 1906» g. »modeļu p r karu ar būriem-kr loojol kā indiešu e: nit. rār nod* vecākā immi-iiifcaintend antc paliem no Ia>899- 1900.g. "Bet", viņa turpina pēc tam,kad pieminējia ?end;:ab, s notikumus, ,ka crl tos,kas radīja Kalil&ta kuatibu,"re nevaru uzglabāt cieņu un mīl*stibu,pret valdību, kea sevi aptraipijusi ar tādu netikumu un nozief urnu».,Jananāk , lai t " to nožēl tu...Ea ierosināju Mesadarbību,kaa ļauj atdalīties no v> Idībrs un piespiest to bez Veras lietošanas." un Ganfhije izsakr cerību, ka vicekafcalia savu netaisnību izleboa.
• < 1
Gt ndnija pieraorj m n dān daudz pakot-ju ibagistrāti, skolnieki, ierēdņi "Ja Indija ķeraies r>i» v ras lietošanas,tad tai j.»bat aiecipllnētai karo varr.ii nekādā gidi jumā tie nearikst but paļs vr;.e darbi." -ai cii o sā janodibln k rtT.ba.PU1 & tvaļai jaatāda pr tim tautas likuma,"
i-usu lielā kļūda ir v£, ka raēa esam atst ājuši novārtā muziķu. uttsiki pcuš ritmu un kārtību. Diemžēl tfl Indija kļuvusi par nedaudz cilvēku īpašumu/•le erumu/Sā nekad nav bijusi visas nācijas Ipaaugs.Vajadzētu mācīt visai tautai korī dziedat nacionālas dziearaas.Vajadzētu * icinīt Kongresos muziķus,laitie vadītu muzikālo daļu.'Hrv neka vieglāka,k apmācīt p li.kur« rotrūkst sakarība gribas,. Tautas visgrūtākais uzdevums ir disciņlin t savas manifestācijas un šīm manifestācijām viņš izstrādā noteikumusViņš aoetrīd to,ka nindu Svētie raketi un Korāns būtu ieteikuši v ri s lieto anu.Var a lietošana nav nevien« s reli gijas Olrredo Jēzus ir oa sīvās ore to an's sludinātāja§BaāgaVf dgitā nerauca vis vrraa lieto nu , bet pien kur.u pildīšane »nesaudzējot savu dzīvību r -"Col- vēkem nav radītāja varas,tamdēļ nav viņam r rl iznīcinātāja tieeīb s.." Jāmīl ari ļaundaris» bat tas nenozīmē, k ļaundaris j usfcb< Īsta».."un kad ienaidniek savu vainu nožēlo, tad tasjāsaņera atplēstām ro.kām«».

.PffBESP T.VS UN	JļVEi	KRI3TUS UH MOZUS.
Lai zināms top no srules uzlekSanre un noie'sanae,ka neviens nav bez manis»Es esmu tas Kungs un cita nev- iens.Ks ceļu e.'-lamu un radu tumsu,es daru mieru un radu 1runumu.Es tes Kunga daru visu/Ez. 45» 6-7/. Tu/t.i. jūdu tauta* Aut./ aprisi vis es t?utos,kc tas Kungs,tave Dievs tev nodos|taVa acs Iri viņas no- Sāļo. Un viņn viņu ķ-smiņus srlnodos tavā frokā, lai tu
viņu vātdus iznfcjLni apakS debess.Nevienam tarā prieka
i
nebūs pastāvēt »tiekams tu to nebūsi izdeldējis/5, >*k>z. 7,16, 24/.
Tes Kunga izdzīs visas tautaa jūsupriek5ā,un jūs uzņemsiet lielākra un ati->rāknstautes,nekā jās esat. Viaae vieta a, kurp jūsu kāja staigās ,jums piečerēs. Neviens orlekS jums nepr stāvēsi tas Ehnfs, jūsu Dievs, darīs, ka no jums iztrūcinājies un vīsies visa zeme,kur jūa staigPaiet/5.«ioz.II, 23-^5/.
Tu/t.i. jūdu tauta.Aut/aizdosi d audz teutām,bet tu neaizņemaies,un tu valdīsi oar daudz taut ām,bet viņām pnr tevi nebūs valdīt/5, -oz. 15,6/.
Paliec arvien scešin eks nerīdu zemē. Tad ea tevi svētī tu un došu tev tās zemes,kurās tu dzīvo/I.^oz 26/3/.
Tautaa ktev vēl kalooa un cilvēki kritīa tev pie kājām. /1.Moz.27/29/.
Tev jāiznicina vis- s tautas, ko Jeuvo, tavs dievs, nodos tavā rokā, un tu nedrīksti uz tām līdzcietīgi r udzlties /5 žioz.7/16 J
Jnhve , tas Kunga, tavs dievs , dos tev mantām oildī- tus namus, ko tu neesi c^lis un pildījis, izkaltēs akas, ko tuII
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neesi cirtis,un viru unelj es kalnus,ko tu neesi dēstījis,lai tu ēstu un būtu * ēdis/5«woz. 6/11« /
Presi unes došu nešldu tautas tev per mantojumu un peseules par per I ašumu«' u sitīsi tās rr dzelzs zizli#tu sadauzīsi t&s kq podnieka traukus« /Psalmi2/8#/
Jahve dos tev sve*o tcutuvaldniekus tavā roka,Iri tu iznīdētu viņu v vārdus- zem deVesīa,Uevlens nespēs tev oretoties , līdz tu tos iznīcinās /5.;-'oz.7/?4./
Čo tautu mītnes, ko tavs Dievs nodo s tavā rokā,tu nedrīksti nevienu
jļ i
dvēseli dzīvu atstāt,Tās tev jānodod iznīcīb i , kā tavs Dievs t< ev to ir pi Oē lējis/P salmi 2/9»/	'
Iekams m aija nāks,daudz goju slepeni aiz bf il m kļūs per žīdiem Aalmudā rabīns ~ekhirs Abkeths RokUets«/
Drīz parādīsies karr lis mesija« Viņa izpostīs Romu/un ~ai oilaētai klāsies kā Sodomaiun Gomorai/, jo tā ir bīskāpu un kardinālu sēdeklis, viņ* pārvērtīs to tukanePāvesta oill a ugs dadži un ērkSķi.Tad viņš uzsāks sīvu krru er ne īdiem un iob pieveiks«Viņ nonāvēs tos keudz *« »apkaus viņu karaļus un izoostīs Rorcasvalati.Viņ* teika idoe» īdiemi "Es esmu k rrlis ,ierija, ko jūs raidij«t.#emiet goju zeltu un sudrsbul Un viņi to ņems, kā taeteikts."/Izeja 60,6 /R. Abarbanets pie D^niele
7/13«/
m Cik skrists ir karalis, mesija, kra n«ks no Jūdss nama«' Viņ š apjozīa savus cumus ar ķepu un ies karā ^retsaviera ienaidniekiem« Viņ noksui karaļus un valdniekus« Viņa kājas sārtosies nogalināto r sinīm un vop mētelis taps balts no v.< roņu taukiem«Viņ; drēbes būs t sinīm a ptraipi tas/Targum Jeru elmi«/
Kad atnāks mesija, tad ikvienam Sīdrm būs 2800 kalpu«/Simeons Hedde:
sens, fol. 56 d«/
Atzīstot De besu Tcvu nrr vienīgo Dievu un Jozu Krist prr vi^a sūtī« to,uzmācas .lauta.ļurast kā izturēties pret Jāvi un viga sūtīto tuozu? Liekaam k- mums nevarētu būt nekāde daļa par mazās jūdu tautasnacionālo dievu Jšrl/ib ho, Jeiiovu/, kr s kā dusmu, bārdsZbaa, unr triebībaa un citu tautu izdeldēSanaa dievs ir pilnīgi ņretstets Debesu TēVam kā rnīlestī- bas , labuma un vist a ci lvēceasizsf rdzībasRievam ,Tlmēr mācītāji liek lūgt baznīcā ne tikai Debesu Tēvu,bet rrī Jāvi,piera,s"Nāc ,Jeheve,pets mūs vadi,tuksnesi mēs raaldamies/"Izraēļa sargs un eca,aargā,glabā tu mii mila pats,*"Iei slavēts Izraēļa dieva, kas per mums Rp?.ēlojies,'"-"Viņ; ir
tavs brūgāns, Ciena, tu līgave tem $ļrgākā.Past*vi, pa st āvi, Clan* gai-
i
smā T)Rrt ļviJ^Oaienne.' alavējiete ļ&ane's vieai.,H-" urp mīļā CianaJ" Im anuel,tu augstris Divs,mēs tevim dziedāt taisāmi s,"-"Nu rtn;'c misu būdiņās.» Alleluje.,n-Bez gala visā mūžībfi tev d zied 43us a lielu ja, e lielu j Jēkaba taa uzausīs,"-"'*ev zaļeis zars no Dāvids,"-"Ceļ sv«što Bet- eli,"-Jeruseleme,augstā pilsēta,kad tevi eizsniegi%f?-"Dievs Izra<5li aplaimojis ,vsl bemiera mieru dos,"II


Jāve mīl tikai Izeeēļa barnue, kurus viņšgrib nedarīt narvisas pa- saules valdniekiem un cenšas izdeldēt visus cittautiešus un citticībni« us,Vārds na 1 1 e 1 u jaT' cēlies no diviem ebrjju vārdiem"iiollelu Jah/ ven un aozīmē "slavējiet Jāvi", Vārda"o s i a n n a n anzīmē "palīdzi" un vārdi "Kungs Cebaot" apzīmē vienotos Itraēļa karr: tulkus un debesu kara m»lktta,kas cīnās k opējl ar jūdiem nret ne jūdiem, idekas, ka kristie Siera vajadzētu eetgātiea .no"flanga Cebaot" kfijjio aava ļaunāk ienaidniek Tomēr krtru avē tdianu savos dievnamos viņi tzied/pareiz, liturgijā/snS Svēra, nvēts ir tas E ngr Ceb< ot#* Dabes- un zeme ir pilna tavas godības Osianna augstībai Sl? vēts lai ir, kasnāk i kunga vārdā,* Oaiannr augstī bā#"-"Amen," Pēdējai^ vārda "rtsanž apzīmētā tieaām",Dieviņ dani Cionu" t,i, Jerusalemas oekelnu,uz kura agrāk etredāa cietoksnis un vslāk kam ļ? Dāvida oile.kriatiesi lūdz Debesu Tevu nodot voņuc Sīdu vrrā,Ss domju, ka latvju nircij daudztuvāk et v Rīga,Ložmetēju kalns un Hāves ae- le,nekā Jeruesleras* Cionss k* Ins un Betele.Ttoraēt I* tvijes Universit» teologijss fakultātes studenti ir e nrieno juties biedrībā"B e t h a n i T as тчдг, Ь jūdiema tā piesātinājis m īsu teologustke viņi pat evi dēvē per bethfinieSleat, t.i, par jūdienu
Jāj? utā, ko gan īsti gatavo Atvijas sugstekolesrabīnus vsi mācītāju« un vei Jerussleraaa augstskolā arī ir kāds studente biedrībo,kure saucas ркг *Seekandougo vu,? tiešam starp ebfik otiekāpiloetam ir ļoti lie la kīdzībaiebsa atrrodea trīs kn, np gElvesril* tas centra un cik przlīs-
tam® bije Betānija /1 tviski "Nebagmma"/ar savu^nabegu nerau" tikoat
11 i
pe zīst ста ir Sarkandaufeavs er savu w trako nerau".Tā nākamie mācītāji
*yr-*
mācās mīl:t un cienīt savas tsutas ticību»i
Vien- s no Debesu Tēvs īpčībāmir tās, ka vies ir mūžīgs, ne- matariāl s/t,i, gars nomelnams/1. i. mav vienreiz vienāds, fctreiz otrāds un trešo reizi citāda/ visleba, visgudrs, visvarens u.t.t,nedara nekiT ļauna,bet tiksi labu un mīl it visu cilvēci»?āds ir tēlota Bebesu T ;vs Vēdās un tādu to tēlo srī Krinne,Buda, & rafeustra un Kri- st us* 'tar protim Jāvem ir t des jpaSābee ,kurasos vis: m nav savienojamas ar Debess Tēva 1рвй1Ьяш*Тарёс b». znioa māca pavisam aplam, ka Debesu Tēvs un Jave esot viena un tes pats Dievs* Apraud slaist šeit degas Javea īpašības, lai redzētu,ka nev nekā kopēja Debesu Tēvam ar Jāvi, Kristum bt Mozu*
Kamēr Jāve nebij iepazinies er tēlo austrumu reliģiju dieviem,tas bi
bija glužo cilv cisksqt,i. ,steri*la , kasvar dežādi mr inītiea./i a* run
ājāa ar Ādamu un Ievu,Kalnu, flou, Mozu,Eliju un daudziem citiem jūdiem,
bet ne it vienu cittautieti,nonāk zemē un apskate Bābeles torņa celšanu;
slēdz līgumus/derības/ ar Nou un Abtaeif mielojee un №gtsnirtizins savu s
sirdi" ->ie Abrāroaun Ssrr&e; kaulējas ar Abrānu dēļ Sodomss un Gonioresi
lau*r-s pr Jēka bu,nogurst t^c 6dienu darba un tsd atdusas un spirdzināja
jas/ • Moz. 31» 17/*" astaigājaa dienas dzestrumā oo denes dārzu" un meklē kokos pr slēpušos cilvēku pāri u.t.t
Pat"tam Kungam palik' ?ël,kr viņš cilvēkus virs zemes bija radījia.un tas viņam rūcēja sirciī.Un tad Kungs sacīja *"Bs izdeldēju m zemes virsas cilvēkus,ko e-rau redljia, cilvēkus līdz rr lopiem, tārpiem un pūtais . Sh>.r zemes, jo m> n ir 'ël, kt es tos errau r adījis"/!, iioz.6,6-7/»
Aiz skaudības ,ke* vis? i pa a u le i bija vienftda môle un vienāda va lode" Jāve sajauca ļaudīm valodu un izkllldinājr viņus or visu zemea virsu /1. !woz#,II, 1-8/,
Pēc vecāe derības avétiem mkstiemir d< idz dievu , jo tur aaclts«wPi<
vs sacīja to-rīsim cilv kus pce m q s u gīmje un mūsu līdzības/1,
t
Mo» ,I,26/,"Dieve tas Kungs s cījei.Kodzi, cilvēks ir "tapis, * viens no mums,' tzld? nr 1' bu un ļaunus I, Mdz, ,3,?3»/»"Tas kunga a clja*nolaidisi- mies zems un tur sajauksim viņu v? lod-sjI.^ozII,6-7/, "Dievs stāv savā dr-udzē un tura ti^su starp tiem dieviem, Bs eamu s^cījistjfls esat dievi un visi kā visaugstākā bērni"sDāvid« daiesm? a 8?,I/ un 6/" Pr teic iet tam ?imgu Kungam, jo viņe žēlastība pelike mū'Igi%/Dāv, dz, 136,^- Dau zo dievu dēli nāku ji un jaukušies rr skaistam cilvēku m eitām,no un dzimuši milži, v»roņi un slaveni vīri, bet vēlāk ļ unum? augtum īudzis.k md ^ļ ùieva nol^raia f stīt ildaae nlādus, »1. Moz.6, '-5/,AobrīnijĒ raâ, ka bargais Jāve nesodr vie ai vus nerātnos dēlus,bet cilvēkus, kurus viņa dēli o veduši uv, ļauniem d'rbiera, J?ives bērniem bijuši labi a> krri tr sāt nu/velnu/ ar kuru tie reizē stādījušies Jīve priekšā/Ij ba I, 6| 3,i/.tt*as ir kā tes Kun ^s st rp Bieva berniem"?/Dav dz 89,7,/,'ta tad pēc rv.if latu butta, oretëji Kristus māclb s garam un mretēji m^au ticTb» a • ^lieclb; i Kristus nrv bijis pim? is un vieni gai a JUev dēls.
Par srvu stlttto Jāve izraudzījis ftpzu, k s uzskata cittautiešu no- siepkavošanu par vrroņd rbu un pats a raksta to sekojo*is"Kad Mozus
bija i udzis, tud viņe izg js pie s vio , br.-ļiem/t,i. judiem/un st ^^ īj< viņu gr āturnu un r«dzēja ēgi^cie u veru aitam vienu ëbr ju vītu,
e viņa brāļiem.Un viņa skatījās šurp un turp redzēdams, ka tur neviens
nebija viņa to ēģiptieti nosits un noslēps smiltīs1*/2. Moz 2, II-I^/.Ka Kad atklājās Mozus noziegums tad, lai Izbēgtu no likums veras,Mozus aizb ēga tur uz svešu zemi un slēp: s tur kā gans.Jāve ne tikai nesodīja Mozu, bet vēl izredzēja viņu pa r savu nravieti. Uh Jāve nebij vīlies:c cittautuešu aplaupīšanā un epslaktēšenā Mozus p strādāja Priekšzīmīgi.
Abrsme, Izake un Jēkabs Dievs jeb jūdu nacionālais Dievs Jāve izdod gan likumu,bet pats rīkojas gluši pretēji tiem un liek ar saviem ozre- izreadzētiem pārkāpt it visus savus izdotos baušļus.
Tikko Sinsja kalnā izdevis baUsli"Tev nebūs nokau t", tur pat Jāve inspirēja Mozu nokautlejā nokait 3000 jūtfu, ko Mozus arī īz- darīja/?. Moz. 32, 28/, Psts Jāve sūtīja ēģiptiešiem vis^dss mofībes un nokāva visus viņu gluži nevainīgos pirmdzinotos^.^oz. 12, 29./ "Ifed Izraēlis saninās ar Beal-'eoru, tfd tā kunga bardzība iededzās pret Izraeli un tas kungs sacījs uz Mozu; ņem visus ļaužu virsniekus un pakar tos tam Kungam pjpet sauli, lai tā Kungabargā dusmība nostājas. Tad ^zus sacīja uz Izrr ļr sogiemjnokeujiet ikviens savus ļaudis,kas a: ar Baai-Peoru sapinušies. Tad tā mocība mitējās no Izraēļa bērniemtun tt to, kas tei mocībā nomira , bija 2 4. 0 0 0*/4. Moz.25, 3-9/,
"Un tss Kungs runāja uz Mozu un sacīja»atrieb Izraēļa bērnus pie medijā'niešiem.Un tie ksvās Pret iižedijēnu.k'ī tas Kungs Mouimbija pavēlējis,un nokāva visu, kas bija no vīriešu kirtcs. Un Izreēļe bērni aizveda gūstāsievfs līdz ar viņu bērniem un laupīja visus viņu lopus un visus ganāpoulkus un visu viņu man tu.Uh Mozus uz tiem aacījstkam tad jv. jūs visas sievas esst pemetuši dzīvas?Nu tad nokaujiet visus, kas ir no vīriešu kārtas starp tiem bērniemun nokaujiet visas sievas, kas vīru irs ira atzinuš as un pie vīra gulējušas.Bet visus bērnus no sieviešu kārtas un kasnav gulē jušr-spie vīra»ipemetst dzīvas.Tn tir sievieai, kas vīru S^cSf&M tzinu^i , bija 3? 000 dvēseļu.Un tas Kungs runāja uz *«iozu un
un sacīja: skaiti, cik tā laupijuma,tos sagūstītos cilvēkus un lopus,tu un priesteris Eleāzers un tie drcidzes cilšu Priekšnieki, un dali to pī jumu uz pusiar tiem,kas gkarā gājuši un starp visu draudzi un ņem
lau
vienu daļu priekš tā Kunga/4.Moz. 31./
TJn ked tasKungs tavs Dievs , tos/nejūdus/ nodos tavā priekšā,ka tu t- tos saksuji,tad tev tos pavisam būs ifdeldēt.Tev nebūs er tiem nekādu derību derēt,nedz viņus žēlot.J oru esi 3Vēta tauta tam Kunga m,savam Dievem.Tevi tss Kungs, tavs Dievs,ir izredzējis, ka tu viņam piederi no visām tautā»,kas virs zemes.Un tu sprīsi visas tautas , ko tas Kungs tavs Dievs tev nodos .Tra Tv Tav a acs lai viņus nežēlo.Ja tu sava sirdī sacītu"šls tautas ir lielākas nekā es esmu,kā es tās varētu izdzītTNebīsties no tiem, piemini,ka tas Kungs,tavs Dievs ir darījis pie Beraus un pie visiem ēģiptiešiem. Tā tas Kungs tavs Dievs darīs ar visām tautām, no kurām tu bīsties ,Tg Tas Kungs tavs Dievs sūtīs arīviņu starpā dundurus,iekams tie būs izdel dēti,kas atlikuši un tavā priekšā paslēpušies.Un tas Kumngs tos node os tavā priekšāuntos satrieks ar lielu satriekse nu,tiekams tie top izdeldēs
"Un kad tas Kungs , tavs Alevs, nodos pilsētutavā rokā, tad visus vīriešus,kas tur ir,tev būs apkaut er zobiņa asmini.Bet sievas un bērnus un loous un visu kas tai pilsētā, visu viņu laupījumu,ņem srvim un ēd
savu ienaidnieku laupījumu, ko tas Kungs , tavs Dievs , tev ir devis. IIo šo ļau -n pilsētām, ko tos Kungds tavs "^ievs tev dos per īpašumu,tev neko nebūs atstāt dzīvu,kam ir dvaša.Bet izdeldē tos pavisam:etiešus amoriešus , kannaniešus, veresiešus, eviešus un jebusiešus,itin kā tev tas Kungs tavs Dievs tev ir pavēlējis1 :5. Moz. 20./.
Un tas Kungs tos/amoriešus/ izbiedēja Izreāļa oriegšā,un viņš tēs kāv va ar lielu kaušanu un tiem dzinās pskaļ P8 to ceļuuz Bet-Oronu un tosII
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^rio1^reĀrkBhi,k8 tie n°mir8-Tur V8irēk	krusas nomira,ne- un sacīja»skelti, ci> ta laupi juma,tos eegūatītoa cilvēkus un lopus,tu
I •
un priesteris Kloszara un tie dnrudses cilšu Tiek.^nieki, un dali to
». -
pījumu uz pusi r tiem,kas gkorā gājuši un atarp vi^u dr?udzi un ņeia
Īsu
vienu d ļu riek tā Kunga,/4.Moz. 31»/
Un kad tasKungs t v» Dievs , tos/ne jūdus/ nodos tavā priekša, ka tu t
»
tos eek' uji,trd tev tos •> vis m bar i. deldēt.r ev nebns ?r tiem nekādu derību dettrl, mAz viņus 'Slot.J o r u esi svēta tauta tam Kunga a, savam ia.evem.Tevi tas Kungs, tavs Dieva» ir izr dSājie, ka tu viņ ?a pie- eri no visām t utfoa,k s vir zemes. Un tu ori ai
'r-
viser tr.utes , ko tas Kungs tavs Dievs tev nodos • c Tv v c acs Īsi viņus neSēlo.Jp tu s«vā sirdi e citu šis tautas ir lielāt* s nekfi ea esmu,kā es tās varētu izdzītTfteblstiea no tiem, piemini,ka t*s Kungs,t?vs i>iev* ir darījis pie B rrus un pie vidiem ēgiotiešiem. T tas ) unga tavs idev < rīr ar vir ām tautā«, no kurām tu bīsties Tas Kungs tavs Dievs sūtīs srīviņu starpā dundurus, iekaisa tie būs i^del d«ti,Vas ' tli uši un - v '"»riek"a. p» la oušlea»Un tas Ku- nga tor nods oe tsvft priakšāuntoa s^trieka sr lielu s? trieka nu,tiekams tie top izdeldē tis75,~oz.7.^.
"lin kad tes Kungs , tavs **ievs, nodos pilsštutevā rokā, tad via.us
vīriešua,kas tur ir,tev būa apkaut ar zobiņa as-3inl.Het aiev a un bS-
mus un loous un visu kas tai pilsētā, viau viņu 1 upljuau,ņem srvira un
5d savu ienaidni ku leup jumu, ko tas Kungs , tsvs Dievp , tev ir davis
Wo šo ļau u plīšam, ko tas Kunga tavs ^evs tev doa prr īpeauau,tev
neko neb ;a statāt dzīvu,kem ir dvaia.^et izdeldē tos pr visamtet ešus
eraorieaus , kaanaulešus, vereeiešus, eviešua un jebusiešus,ltin kft tev
tas Kungs tavs Dieva tev ir nevēlējis »5. *oz. ?0./.
Un tas Kunge tos/amoriešus/ izbiedēja Izraāļa priekšā,un viņa to» kā
va ar lielu kaušanu un tiem dzin ia pakaļ pa to ceļuuz Bet-Oronu un tos
,kava līdz Aaek;i,k» tie noaira»3ur bij vairēk kas no ru < s nomira,nekā to Izreāļa bērni ar zo binu ask iv»M/Joaio-io./
ka to Izreēļa bērai r zobiņu nokīVt/Joz, lo, Io-II/.
Uz Jāves pavēli Jouia "ueņēma Jeriku un izdeldēja ar zobiņa asmeni visu, kas pilsčtā bija, vīrus un sievas »bērnus un vecus līdz ar vēršiem, un sīkiem lopiem« Un to pilsētu tie asdedEin&je ar uguni , un visu, ksi kas tur bija} bet sudrabu un zeltu un līdz ar vaiu undzelzs rīkiem tie nolike pie tā Kunga nam> mantas"* Joz, 6, ?I«?4./»
J~>ves pravietis Klija nokāva 4 5 6 Baala nrsviešus/I«£ēn« 18/unsa sadedzināja 100 karaļa Akszije nev-ifoTčnia k reiv jus/2. Ķēn. I/.Ar Jāves ziņu un ->a līdzību persiešu- mēdi? šu kareļa Assverusa mīļāka -jūdiete Bs t*re ar savu redinieku kambarkimgu M a r d e ka j u sarīkoja 7 5.000 nejūdu/g oju, p jg&nu/cnkauaanu un per lešu valsts vīra un patriota A m o n a Pak«ršona/Bst.9* 16/« iiostādamāa Satēraa un *rrdaksje pusē un nosodīdama JUaanu/HAmana lepnība /»baajilca izs ka savu nicināšanu tēvijasmilestībei.Tiešām dievi ķīga ir J ;ves mor le.kuru baznica uzsk t Jn» par mūsu Dieve Debesu Tēva inspirējumu vecās derībrs cv. r ekstoe* Jāve izdevis bsualii"? ev nebOa zagt", Bet tikko mēs redzējām,ka patsJāve piedalās netiksi nejādu epslektēšenā un viņu sievi iešu un mantss leuplšenā,bet arī laupījuma e celīšanā. Jāvem s evlšķi liela kāre ir pēc nej du zelta, sudraba un vsra.Pirras iziešanas no &f£rrtes Jāve pavēlēja jūdiem izmānīt no.ēgintlesiem zeltu un sudrabs lietas,lai ar tām aizietu. Un I raēļe bērni bija darījuši pčc Mozus Vā- rde un prasījuši no ēgirtiešiem sidraba traukus un zelta treukus un d drēbes«t'as Kungs tiem ļaudīm arī bija devis žēlastību ē gi pt ie tunriekš#, ka tie viņiem deve.Un viņi aplaupīja ēg, iptieSu /2.Joz I?, 35- ?S./
"Es sūtīšu ssVf s briesmas tavā Pfc±ekšā,es izbiedē'i visus tos ļeudii pie kuriem tu nāksi un darīšu, ka visiem taviem ienaidniekiembūs bēgt tavā priekšā«Bs tos neizdzī u vieaā gadā no tava»epriekaas,ka zeme netop DOsta.Es pamazīkēm tos izdzīšu tavā oriekšā,iekams tu pieeug- ai un to zemi varēsiturēt Ji";a nebūs nekēdu derīvu derēt nedz er viņiem
nedz *>t viņu dievina •/2«**os ?3, 27- 3' ./•
Jāve izdod bausli» "TSv nebūs laulību pārkāpt" un saucas par Abrāma , īzeka un «Jēkaba Dievu, bet taisni Ābrams, Izsals un Jēkabs ar paaa Jāves ziņu un pabalstu pārkāpj laulību.
Jāve seke»"Je kfids virs ņem savu māsu, eava tēva meitu Vei sievas mātes meitu,un tas uzlūko viņas kaunumu, tā ir bezkaunība,-tāpēc tiem būs tikt izdeldētiem no s avu ļeu?u bērnu acimjviņš ir steedzis ssvaa m; māsas ta?.unumu,tam būs nest savu noziegumu". /3.«^>z.20,17./ "Eolādēts, ki
kas guļ pie savas māsas, sava tēVe meitas vai savas mitrs meitas? -un v:
' r
visiem ļaudīm būs srcit»"Amen";/5, Soz. 27, 5/.Soraēr tas psts Jāva ne tikai neizdeldē un nenolād Abjvm,bet vel padara ro per savas izreazē- tāfc jādu tautas cilt8 tēvu un svētīdams svētl,tā asinsgrēku un laulības pārkāps; nu. Abrāar apprecēja s vu māsu, sava tēVs neitu, ekicto Satru/ /I^oz. 12/ un vēlāk Ser ires te ra 1im Abinelkamtl. iāoz. 0./p<r ko tie apveltīja ar lielam bsgātlbšau
Ked Skarai bija 90 gadu un tā bija izdzīvojudiea ar citiem viri šie» ,Dievs s^c.īja uz Ābramu»tev nebūs sev-s sievas Saar ai vārdu saukt Searai. Jo es viņu xsvētību un ir no viņas tev do u dēlu,un es viņu svētī tīšu, ka tai būs ja likt per daudzļeudlm un tsutuķēniņi no viņas celsies. /1. Joz. 17, 15-17./Tā J^ve svētīja S*a*aa asinsgrēku ar savu brāli,sava tēva dēlu, Abreiflu,viņas laulības pārkāiumu ar citiem vīriešiem un viņ*?s pēcnācējus, lai gtn uz tieis ettiecrs sekojošs Jnves likums »"Neviena am nrukes b<. rnam nebūs nākt tā Kunga draudzē umrl viņa desmitam augu urnām nebūs nākt tā Kunga dr'.udz*.»»/5.^oz. ?3,?/*
Ābrams piedzīvoja dēlu Iaaeēlu no kalpones Aegares,kurus vēlāk viņS izdzina no sava s mājas."Bet Dievs sacīja uz Abrsmuilfei tos tev neriebj bj tā puiaa un tās kalpones dēļ, jo arī tās kalpones dēlu es eelāu par ta tautu,tāpēO ka tas tavs dzinums*"/!« Jiloz 21, 22- I3/.Bez tam vēl Aabrimn am bija daudz sievu un citu bernu/I. *ioz. 25,6/
Zzakam nedeva miera viņn t#ve Abrseme ļauti un tāļtte art tas uzdeva savu akaisto sievu Rebeku par sevu māsu un nosūtīja to pie Geraras kara ļaAbimeleka/I* Moz 26. /
Jēkabs no 7. sievāia /Leas un Herles/ un divtm ko i panēm/Bila s un Silpetf piedzīvoja IHdelus, nokuriemra cēlās J ā v e a isredsēta Iz aēļa taut a/I# ttoz.'S un 30./
Lata meitas vakaros piedzirdināja esaVU tēvu ar vīnu un pēc kārtas suletj; ar viņu,tā kā tās dabūja beroua no savs t*va I©ta/I« i*ps» 19»/Ber Bet J&Ve nekā tur ļauna ner dzēja.DāVlds, kuru baznice atzīst per svstu pr vietiun no kura sēklas va jadzējj» dzimt Mesija,pat vecuma dienās,
kad vaira nespēja atzīt sievieti,itkā sesildlSanei gulēja kopa ar vis-
<
skaistāko Izraēļa meituAbizāga/¥ 1-4/»
Kā jau agrāk redzējām, J^ve pat^ Vēl gūetā saņemtās goju/nejūdu/ mei itae, kuras vēl m v viru atzinu Š£s,sseelīt sterp jūdiem neķītrības pie- kopšanai»? āda Jives un viņa asūtī .a Mpsua morāle nev Debeau ī vn un vi H,a aūty., q Kriatua morile.,Krietua gars oumr nāca ^ visam ko citu, nekā V veo, der. sv tie reketi.
Oficāli Jāva p v 1 godfat savur vecākus. Bet kad Jēkaba p rgdzbjea a^va va brāļa Bsava spalva Ina jns drēbēs un apmāno savu veco nordzīgo tsvu Izf? āku izvilinot mo tā pirmdzimtības sv tību, tad tomēr Jsve svēti šādu tēva un brāļa apkrāpšanas darbu. Herzpias, Jēkabam vilšma jeb krāpšana ar viltību ir p rasta " lieta,jo pats vārd "Jēkabs * anzīmē "Vilejs*,*
Viltnieks".Pats viņa pieviltais Izaeka un div reiz apšraauktais brālis BeaV8 saka par Jēkabu«"Un Izaaks sacījaitavs brālis ir nācis ar viltu un tevu evēttbu pņraais . Un Esavs sacījas"Pareizi viņu sauc oar Jēkabu/ /t.il p* r Vileju/. ,jo šie jeu duras reizea mani pievīllaimanu pirmdzimtību viņš ir ņēmis un tagad ņem manu sgstību/I. <oz. ?7, 35-36./Tomēr šc šeit jāve nostājas nevis taisnīguma , godīguma un paša izdoto likumu
puaē,bet netaisnības, negpdlguma un pretlikumības puea»Tā ka Jāve i» svētījis Jfka ba blēdību,tad uz šl pamata baznica atzīst tā saucamoII

II

oia fraus/dievbijīgo bl dību/ ua kurp pameta tā staro citu pielaiž avēto reketu viltošanu,ja tā var nekalpot kādai iedomātai svētai 1 ietai
Kad Jēkabs bija pies vinājies vine s ve siev a tēva Lābāns m nantu un re< aējs vin,e nAskumu"о ģīmi,tad tas Kunga sacīja us Jēkabu»griezies etnekeļ uz savu t vu zemi un pie saviem radiem, un es būašu er tevi*,P Pēc tam Jēkabs slepeni izbēgs līdz ar visiia bagātībām,kuras Dievs bnbānam bija atņēmis un Jēkabam devia/I.Moz.2I./3eit Jfwem,kes pa līdzēja Jēkabam apstrādāt lobāmu, jāatgādina viņa реяв izdotais bauslis?* "Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu,sievu, kalnu, kalponi,ver«i, ēzeli, nedz k~ut ko, kes tuvāka» t>iec!erM.
Jāve pa vi^em nerespektē bc.uelinfisbir Seva vaiga sviedros tev būs m maizi ēst", jo viņš liek jādu tautai pārtikt nevi s no godīga darba,bet no citu tautu aplaupīšanas,sacīdams»wT©s Kungs.tavs Dievs,tevi ievedīs tai zemē,ko viņš zvlrjis taviem tēviem Abrsamcm, Izar/krm un Jējebem tev dot,lielas un labas pilsētea,ko tu neesi uzcēlis,un namus, visa le buraa pilnus,ko tu ne^si pildījis,un izcir:tss ekes, ko tu neesiizcirt tis,vīna dārzus un elejes kok^ dārzus, ko tu neesi dēstījlsļ? к s tu ēdīsi un basi Peēdis./S.'-oz. 6, 10~11/.В*чгп1се тчса,ка jr-iēs derībes trejvienībae trešā persona Sv, ūars esot iedvesīs Sādu morāli vecās derības prāvie' iera,lai gem pēd jie atzina tikai savu nacionālo Dievu J vi/?. iet.I, 21/.
К pēc sastopamas tik Hel. s pretrunas starp baušļiem un citgmJāves pasē lem ?I āpGc, ka tā saucamos 10 baušļus rit v izdevis JāVO,bet jūdi patapinājuši tos no austrumu rntigijsaBābilones gūate laikā un pierekstīj uši tos savam m cionālam Dievam J4vem,kurs šaurās nacionālās mācības bi ja bieži gluži oretējes lielo pasaules valšķu vispārcilvēciskām idejām. Vecis derības rakstos cildens un /rprr.ndiozs ie vienīgi tas,ko jndi pārņēmuši no austrumu r ligijām,un zems un rasisks ir tec,ko ražojuši viņi paši,Protams, ka mēs saveram atzīt visus šos «ietTojuraus,oataoinijumus,
pārstrūdļjureus un тек/ Jdrrinē j'.-nus par sv. Ger| inspirētierr rakstiem., per kodiem tos atzīst azrilce.II
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Ji: nu rriatāftisms p t F-v cicīb e coliecinajumā atzīst miroņu • ug- Samce^šanoa un jnaisms to n atzīstatad vec's derrbassv, r? stus nevar stzīi oar Sv. Gara iedve tiem.Arī ?-eit kriatieri Visrije p rņemt mācību -*r augfia?*©*»T**n©8 tieši ne ^reiame uncit-ām austrumu reliģijām bez jw;u naktu--tr miMlkst lieka« Irr kristiānismam, kas u?nk-t? virszemei d*fvi tikai & r r»»gotr.vo anos aizkapa dzīvei un visvairāk rapējss par dvēselēm,nev^r b*H n kā kopējs ar j *dismu,krs rQp»jās tik i & r miestt, nevisa® nerf!^8jās p** dv3«el§a un uzskata cilvēk* dzīvi par izbeigtu t-T neieaanu kaps.Somēr nusu m cītaji uzakatr- kri«ti«ausmu par judlsr*- tur^ijf jumu,lai gen tā pirmavots -e#l taoisma,budismā Uti ~?rsi«M| jo kriatietībr ir nevis nafcās seugaujiņr s ^īdu m»klēru,bet visas senāa
i'īiftta r	jt	j»	-
cilvēce:- ražojuaiani kristiāar ama nel ime ir tā,Ka tas ir sapinies 5īdu mākleru iznestos tīklos,ka vrira hedrīkt atzīst sevi pa r par vis lielāko,visvecāko ticību un grieķu-ronie;'u reliģiskā ai«kr*. tiama/t.i. vec«s ore-Olis ticību mistro jumr sbjaukuma,sekaueējuma/ b^mu,Visādā ziņ* I#»etec,Būdas, Zarrturtras un Platons morāle, kurti bija uzsācis rprieķu-r onde^u pegānisms,stāVēje ne ^mētojami augstāki par tā laika jūdisma mornli,kā to apstiprina prts Kritus,sacīdams, ke j diem Diev- vr.lctīb? ra-pa atņemta un pagāniem • tdota/^-t. 43/*Turaretim ,b? --n c ca atzīst, ka jādu tioīb s '»» čība,kura noliedz miroņu augšāmcelšanos un aizk? pa dzīvi,esot Sv. Gara iedvesmota un ko velna nodibinātas un ietva motaa esot agfitttt/t.i. nejādu un nekristiešu/,ticsb s, kur? c māca >a.r dvēseles neniretibu,miroņu augšāmeelšeno8,peat> re tie«u un mū īgo dzīvo šanu unslidlna viaas cilvēces Dievu Debesu Tev
Ko agt ik sacīt ^redzam, ka kristietibainodibonieties, notikusi liela vēsturisks kļūda tvgikkļic jfldu m-: ķleri pčrptr$d	
oppaniem līdz r-r jauno religi.ļu oar .ļādiame ražojumu tur pin jumu, kāda kļūda nav līdz aira vēl izlbota.Tā JVsdi radījuši kristiešiem 2 t es- tementes jeb d e r ī b s s;V e c o un j a u n 0,1« i gan
kristiešiem nav ne vfccēs,nedz jsunāt de-rīb es, Vecās nev tādēļ, ka kristieši neepgrf izās,, Jo vecā derībā pastāv apgraizīšanās un ir tikei starp rp apgraizītiem un Jāvi/I, Moz, 17,/Jcunēs nav tādēļ, ka kristieši nesi ēdz nekādu derību er Debesu Tēvu,kura bemi ir viņi , bez kaut ķēdes derības jeb līguma, jo bērniem taču nav jāslēdz līdums ar Tēvu,lei tie būtu viņi brai,Debesu TēVsra nev arī īsto un etdcptēto bērnu.Tāpet viņ em nav pabērnu, bnt visi cilvēki ir viņš īstie bērni.Tāpēe reiu par visilrs reizēm vajrg izdzīt no mūsu galvām pašu nose uķumu*ja unā derība!' Atmetot jodu grāmatas sauksim savus Sv. relrtus er grieķu vārdu par "Bībliju " jeb "Bībeli" lai jūdi s uc savējos kā viņiem patīk.
Tā kā jūsu sv, lakati satur ļoti daudzneķitrību, bezk eunību un visai zemisku ētiku,tad tie nav pielaižami li tošanai kristiešu skolās. Taisnība, tsjos ir dr.udz vērtīgu oērļu,kuras jūdinras piesavinajies mo zaratustrisma un budiama,Tāpēc arī šinī gadījumā ētikasporles vienmē* labāk ņemt no orginālirm-budisma un zaratustriema, nekā no pekaļtfarinā- juma*- j ū d i s m a.

DHJANA JOGA
Medtitaci ja?	—
a ir nepārtraukta domu plūsma par kādu objektu, lietu Meeitacijs ir viens vienības «ieva idejas uzturēSsu* .ap irt*auktal aļļas plūsfc^i/fAltA DttAt^A VAXIA i dhjana, Dhjuaiji to ddvē IļriMMii uinii > Khaictl par ktracija ir ,rut. pie »«istLsaaa vie&am ,unktsm Vai pri īgi/ķermeni/ vai arī SaīlgL/t&tm. priekšmeta» vai tēla» , Koncentrācijai se , eiitacij», 2. Palīgi -ieaitacij<ā,
ūti* iet e it ijv . ri ..o rit., no jlist« 4-6 s Īsu ka meditācijas raksei* Izvēlaties vienmēr šo die- stnnau,	3u prata ir skaidrs un Jūa esiet visdrosā-
mii e»«Jts v'ariat meditēt tieši pirms gūlai iešanas, ba t būs mierīgs «
butlaba meditācijā svētdienās, jo tā ir brr*oiea& un pr Meditējiet cītīgo svētdienās,Jūs vsrēsiet labi meditēt, tikai no piens un augļiem vai ari ja jūs gavosīetViensiēr
ss-v veselpd pratu un jūs iegūsiet lxxrax labu mSiitaciju »©Vientuļa vieta* kur ir garīgas vibrācijā», kfi Tft tarifi, Bsdrinarajanā^ vēss apvidus un m5rens kljur.sšt&,
ir nepieciešami or .. noentr -cijai» Tupat ..-iMv "aatviskis/tlra/ r ts rsditacijas laikā izkūst clas-a-
'6 adhistanā/ su- ■ i*»dā/»ubst»aiā /auatratfi/« ^a un intensīva meditācijā ir divas svarīga» lieta»^^ 1» Gangas itr- ti v i *rana»« iii. • • ji, . -i c >ļi ir tievie las, ?,&acilā pratu koncentrācijā -
tUr -ctv ^		j 		-	
'^erme^* <s «. "•. u* li»/*	d»*s»ns.-
mdbas un »uura» Atdara ķermeni stingra« a— sglfc, Savi .v • i r X	*	.. u •
uias prāta būs jikoncentrē u^ i. ranau* li* ai droši un' viegli*
>t Mithanaru/satvisku, ti;ru/ o&ribu « Ar r «ien izi oārpildīts vēders ris ...ratu miegsi plinū/V Nesātīgais vai jutekliskais cilvēks, tacijs-i neder. Piena aieta p-dara ķermeni i: ien x asanā neuiespesti un stundām ilgi, J* j-s /ieno vsi div.'v» dienas lietot drusku rīsus *n inu., vai ar? ieēdu citu vieglu barību. Spēcīgs, kas strādā un tur priekšlasījumus, vai ispilda īgju dsrbu«
iaņa. Meditācija jūsu pftu traucas un klaidēs do JīIFu, sarunām, kas jums iepriekšējā vakarā bija i.ekiem,Jw*is būs arvien no jauna prāta jāatvēl tacijas punktā. Jums būs jāatmet un jāignorē p.-.s» eneldzlgi, Keuzņemiet šis domas, i.eindificē jiet dēji*-.-, 3su.iet s -v, ne* jioa šīs i omas, itan r šīm domām un idejām, Tāspak īpeniski izzudīs« aēns, Tas līdzinājaslēkājošam pērtiķsm, Tasjadiac
tas pfAŪpeniski padosies jūsu kontrolei* Tikai :,tu jt a pariet aizkavē t slikto doauu un darīju^ un atkārt ošanos^ Tiaki ar sava prātapraktisku veicināt la^saomas un a&rbibaSi un tās uzturēt;
savu pratu ļoti .rūpīgi* ^siet modrififisiot ^t tajā celties satraukuma, greizsirdības, dunu,
«U»*	'	' 	1

