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2l. Ousch^ Notar.

Zurück von Fr. K l ö p p e l in Gisleben.

Nowembri kuul, aastal 1739, seifis laew, nimmega „Sankt Martin," mis Öhto-Indiama wahhet
käis, Hollandima rändas, Tekseli sare iures ankrus ja
otas head põhja-hommiko tuult, et wõiks sure merre
peale wälja purjutada ja pikka teed Õhto-India pole
ettewõtta.
„Sankt Martini" laewa peäl olli reisijate seas kaks
issiärranis tähhelcpannemisse wäärt meest, kelle peale
wadates ükski innimenne ei wõinud arwada, et need
kahhekesti üksteist ni ellaste armastassid, ja ommeti
ollld nad üks südda jt<* üks hing, kelle sarnast kahte
teist terwe laewa pealt põlnud leida, siss neist kas' "st
olli üks stndcritud herra- noor priske mees, nimmega
Albin Tbcodor Weder (Fcder). Temma olli kolme fure
koli (uniwersität) peäl studerima^ olnud: Jena-, Leiptsigi- ja Halle-linnas olli ta pühha kirja tarkust ja függawust holega õppinud ja armoõppetnsse kulutamisse
ammiti wasto ennast walmistanud. Pärrast sedda olli
•na teekonna peäl wendade koggudusse (Hernhut)
.'uimale tulnud ja sest armust ossa sanud, mis sel
issiärranis selle nore ko^gudusses rohkeste wallit8 olli. Krabw Tsiutseudorw (Zinzendorf), selle toa*
se Pea, olli õtse kõwwaste uõu piddamas, üht bpD mlssionäri Thoma sare neegrite jure läkli'ada.
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fest ta lotis, et ühhe fureste kolitnl
'eali
missioni to parremimü eddasi saab minnema ja sure^
mat kassu saatma. Ta küssis sepärast sell« õppetud
nore armuöppetusse kulutamisse kandidati käest, kas temmal tahtmist olleks senna missionäriks minna Se olli
warsti ses n'öus, pällus Kopenhaagna linnast kunninga
l.stian VI. ommale lubba Thoma sare p.a.c ellama
minna. Et sedda lubba temmale kunninga polest ei
keeldud, siis olli ta nüüd walmis laewaga senna minnema. Aaga se teine olli üks waene rätfeppasel, kelle
nimmi Knftian Israel, Eübau küllas Hernhuti jures
sündind 26aastat wanna. Kristian näitas wägqa wäewalinne ja willets wälja, ta olli läbbi ja läbbi w»ggane, üks jalg olli kange ja lühhike, hopis wäljalas..üld. Lapse põlwes olli issa ja emma ärrasurnud,
ja sepärrast Hernhuti waeste laste kolis kaswatud ja
olli pärrast waiksel wisil rätseppa täqa omma Pead
md; lühhidelt öölda: ta olli üks neist, kellest pühha
;uln« 1 Kor. 1. peat. ütleb: „Mis jölle on mailma
a mis nõdder on mailma ees, ja mis mailma ees
alw ja ärra põlgtud ja mis ühtegi ei olle..." Ka
/.>da olli IUmmal ärrawallitsenud, et ta piddi tühjaks
lgema sedda, mis m i d d a g i on. „Minna tean," kirjutas 1738 se wiggaue rätseppakene Hernhuti koggu. ele, „kelle sisse mo hing ussub. Temma on mulle
sedda meelt annud, et ma middagi ei noua, mis kadduw on. Ma ei tahha ühtegi muud, kui Temma tööd
tehha ja teistele Temma armu kita. mis Temma mulle
'inkinnd. Ma ei tanne ennese se.es kül mingisuggust
.ust selle tarwis; aqga ma pallun ONnisteggiat, mulle
anda, mis mulle selleks tarwis lähhäb. Minna ussu'l,
i'.lka lähhän, km ONnistea
* tahtma. Ma tahhan teekäija ^üa, tel

dagi põlle ja kes middagi ei tahha, kui üksi ristilödud
ONnisteggiat kulutada." J a nenda kui Kristian uskus, nenda sündis ka lemmale. Koggudus leidis, et ta
kõlbab pagganatele armoöppetust kulutama mmna, seadis esmalt, et ta piddi Ahwrikamale Kullaranda neegrite jure minnema, agga kui näggid, et üht töteggijat
Ohto-India neegritele ennam tarwis olli, siis seadsid,
et piddi senna minnema. Waatke, armsad luggejad,
need ollid need kaks süddame sõbra „Sankt Martini"
laewa peal. Nüüd tahhame kuulda, kes kaugemale
saab, kas fe sureste öppetud noor, terwe Albin Theodor
Wederi herra, woi se wiggane teekäija, waene rätseppa«
kenne.
!7mal Nowembril tõmbas „Sankt Martin ankurt
üllesse ja purjutas röömsaste sure merre peale wälja
Ohto-India pole. Weder jäi warsti essimessel päwal
mcrrechaigeks; agga rätsep jäi ni terweks ja rõõmsaks,
kui kallad merres, ja se rõmustas tedda wägga. Nüüd
ta wois omma armast teeseltsimeest aidata ja temma
eest boolt kanda, ni kui emma lapse eest hoolt kannab.
Ta käis mitto ja mitto. kord päwas pimmedat treppi
mõda üllesse ja alla ja tõi ühte ja teist, mis haigele
tarwis olli. Essimessed 8 päwa ei pannud Kristian
omma wiggast jalga egga kõikuwat laewa tähb^gi,
waid teggi rõmuga omma awwitamisse tõõd, kus sedda
ial näggi tarwis ollewad. Keik läks wägga hästi korda.
Agga meie ISsand armastas Kristian Isra<:lile ikka
saggedaste risti ja willetsust meletulletada. J a nenda
seisis Israel ühheksamal päwal jälle üttele! laewa tekki
peal ja olli praego omma haige wennale wet üllesse
vumpanud, seal kõikus laew, wiqgane sel ei woinud ennast piddada egga aidata, knkkus sellilt treppi mõda
alla, laewa rnmi sisse ja nikkastas omma waest wiggast
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\atya ni raskeste, et ta monned näddalid ennast ei sanud ligutada ja ööd ja päwad rasket wallu kannatas.
Nüüd olli haige holekand ja issi haige ja tarwitas teiste
abbi. Se on jo wanuast aeast meie IBfanda armo
nou ja tahtminne meie önfaksiamisse pärrast olnud, et
Temma ka sedda keigearmsamat ja pühhamat Isaakit
kässib ommale ohwerdata, ja meie ei tohbi sedda Temmale mitte keelda, kui Temma armsaiks lapsiks tahhame
jada. Seddasinnast Temma armo nou same kitsa tee
peäl saggedaste mnda. Agga meie Israeli palle hiilaas ka keige wallu al rõmu pärrast. ISfand trööstis
ja jahhutas tedda.
Kui nüüd mollemad wennad haiged maas ollid, siis
hallastas laewakapteni kot, üks ristitud mger. nende
peäle, kandis nende eest hoolt, ja kapten audis lubba
omma laua pealt neile toito wia. Kui wimaks möllemad parremaks said ja üllestõusis õppetas Weder negert rebkendamisse kuntsi ja Israel teggi rätfeppa tööd.
Ta ei õmmelnud mitte üksi Wecdrele ja ommale linnajefi ridest Ohto-India ma kergeid ridid, waid teggi ka
mitme teistele laewa peäl ihho kattet ja ei wõtnud kelkäest koppikat selle eest, Sepärrast armastassid keik
wiggast rätseppa õige.süddamest.
laU jõudsid nemmad Ohto-Indiamale Sankt
'are liggidale, kus male laew piddi minnema,
, tullid Weder ja Israel laewast wälja ja astuo> Inglisfi laewa peale, mis Jamaika särele piddi
nnnnema 'a neid Thoma sare peale wima. Kolmandamal päwal iöudsid Thoma sare üggidale, ja et kapten saddamasse ei tahtund minna, mis eest ta rahha
viddi maksma. ?'s jäi ühhe wägga pissukesse kalju sare
jure seisma, kell, nimmi ^kroop,' ja laskis ankurt sisse
wissata.
iset hommikul ti
;gft kange
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torm merre peal, — kapten laskis ankru
et sure merre peale saaks; agga enne weel,
kurt ülleswinnatud said, aeas torm laewa
mis järsk olli, aqga ei paistnud iina,i paljo
ja olli mõnni sadda sammu Skropi sarest em
otti hädda suur! Laewa madrussed ruttasid
sisse, ja tahtsid sare pole sõuda. Aqc^a kaptel
man ähwardasstd neid suretükki kulidega, kui
piddid ilma abbita jätma. Mebbed tullid u
wõtsid mollemad ja weel ühhe reisija omma va
ja hakkasid minnema. Kül pallusid Weder ja
et neid ka piddid peale wõtma, agga mehhed i
omma teed ja jätsid neid sure hädda sisse mahha
Nüüd olli selle pissnkesse laewa mast õtse selle
peale ennast lönud, kelle külqe laew ennast tõukan
Kolm neqert ja Weder ronnisid masti möda kalju peäle
waene wigqane rätsep katsus ka omma õnne selle tardemwa silla peäl, za sai nisammuti õnnega kalju peale.
Nüüd ollid wiis meest, kolm musta ja kaks walget,
kolm pagganat ja kaks ristlast, üks teise selgas siin kitsa
taljn peäl, ja km nad ka siin merre laenede eest warjatud ollid, snski ähwardas igga silmapilk laewa mast
omma purjude ja köitega, mis siin kalju külges ollid,
neid õnnetumaid kalju pealt merresse pühkida, ni saggeoaste kui küljeli läinud laewa laenetest ühhe külje pealt
teise sai aetud Nüüd püüdsid sure hirmuga selle eest
kül hoida se läbbi, et nad iggakord purjust kinnihakkasid ja sedda enneste ülle emale lükkasid. Äkkiste näqgi
Weder, et mitto wähhamat kaljo sammu ma peäl ühhe
teise kõrwas seisid uina. kaldast sadik ullatassid, ja laskis ennast üht köit möda alla, et sel wisil ennast peasta.
Kui Israel alla ta järrele w a t a s , tabtis ta praegu
omma jalga teise kiwwi peale p a n n a ; agga warsti selle
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edda jubba wee fees uiuwad ja kassi kiuwäljasirrutawad. Agga kanged laened kisemale ja peksid tedda kiwwide ja nende
wahhel, ni kaua, kui ta wimaks I s eest ärrakaddus. „Minne rahhuga, mo ar':<kord same jälle kokko!" hüdis Israel
Mmmalagajätmissels
Siis sai waese selli
owa kalju peäl ISsanda rohke jahhutamisse
iidetnd. Ta kitis ja tännas Tedda ja
mast lapselikku julgussega Temma armo kaitsoleks, ehk kui se peaks ollema, et ta nisammuti,
lma praego koiu läinnd wend, omma ello lae<ees peaks jätma, siis fund'go Temma tahtminne.
elrl olli se kindel teadminne, et ta ÖNnisteggia
.alt olli, tulga temmale mis tulleb. Siis tõstis ta
-ma healt ja laulis omma kalju peäl ülle kangeste
lohhifawa laenede wälja taewc pole:
Kus ollete keik armo-lapsed,
IEsusse listi sobrad teal?
Kust leian teie pühhad jäljed,
Kas koddu, wõi sirn wõeral maal?
Mailma wõitjad, usso nõudjad,
IUmmala Talle kummardajad,
Ma ruttan teie seltsisse:
Keik tühjad laned, kõwwad kaljud
Ja pagganate saarde salgud
On ellokohtcks meitele.
Kui ta alles nenda laulis, acasid laened laewa tag^
gumift jaggu nende kiwwide, peale, kelle ülle Weder enuast peasta tahtis; kärmeste sai üks reisija übhe laua
ätte, panrn sedda kiwwide peale ja sai sedda möda õnzega kaldale. Ni kui pikse nool kargasid need kolm ne-
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gert kalju pealt laewa masti möda laewa p^ale ja sealt
lauda möda kaldale. Waene Israel olleks keigest hingest seddasamma teinud; agga waene wiggane ei saand
ni kärmas olla, ja se olli temma ärrapeastmisseks. Selsammal silma pilkul, kni Israel weel nou piddas, wams
laew pooja ja wiis reisijat, kes weel laewa peäl ollid,
-ippusid ärra. Israel katsus weel, leigest wäest, köiega
ünt poeglast peasta, kes laewa ees otsas rippus; agga
tal polnud sedda jõudu, wäest uppujat omma kalju peale
üllestömbada, ja piddi tedda süddame walluga laskma
ärrauppuda.
Nnüd istus waene mees omma kalju peäl, ja hüdis
IBWndat, omma iggawest kalju, appi. Ja laened lõid
ülle temma Pea kokko, agga ükski ei tömband tedda
mahha; laened wiskasid laewa tukka temma ülle, agga
ükski ei punnid temmasse. IBsanda kassi hsidis ja
kaitses tedda. Kolm patt näitasid ennast, agga ütski ei
julgend hirmsa laenede pärrast tenima kalju liggi tulla.
Wimaks wiskasid pärrast lõunat monned mehhed Skropi
sare pealt temma ja teile neegri kätte, kes weel järrel
olli, pikkad köied, kellega essiti'neger ja siis wast Israel
.merrest läbbi ja ülle järsu kaljude kaldale said tõmba-•
tud ja peästetud. Temma ei sanud middagi muud
easta, kui omma ellu, ja mis tal ihho peäl olli; ke'ck
temma ja Wedre asjao, keik ramatud, arsti rohhud ja
muud kramid, mis nad teiste missionäridele Tboma
sare peale piddid tmmaH#&-»€W€$fe. Terweate nelli
näddalid sai ta bea innimesest ühhest sarcst teise nn*
dud, kunui wennad Thoma sare peäl temmast kuulda
*aid ja ta „järrele tullid.
Tani Öhto-India kaubaseltsi assutusse liggidal, kus
Missionar Leonhard Dober seitsme aasta eest essimest
lord Tboma sare neegritega tutwaks sai, olli üks mäggi,
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mõnned maead peäl ja kus teine assutas omma
põldudega olli, siin ellasid 9 negert ja teggid pöllu-tööd.
oa assutust ollid L. Dooberi järreltullijad missionimaea pärriseks ostnud ja sedda magge ollid nad passnna mäeks nimmetanud. Kui ohtu elik hommiku selle
mäe peäl passnnat puhhnti, siis tullid 51 assutusse
pealt ümberrinssi neegri parrisorjad sia IUmmala tenistusselc. Kui armas olli siit mäe pealt wadata, kui
süssi mustad mehhed, naesed ja lapsed iggast küljest
kokko tullid. Passuua mäggi olli neegrite Sioniks Thoma
sare peäl sanud; kue aasta sees ollid mitto hinge seal
vd, kus nad ommad põlwed ISsanda ette nikku\ armo pitseri märki süddamesse sanud. Se olli
lfemal Weebruari ! 740, millal paljo ollid öhtopatwele
mäele kokkotulnud, kui meie merre häddast peäsnud ratseppake..ue sia jõudis. Ta astus sure allandussega selle
wäikese õnnistud seltsi hulka, nikkutas keikidega, kes sia
ollid kokkotulnud, ommad põlwed ja tõi Issandale omtänno ohwrid selle sure armu eest, mis temmale
ptlta merre tee peäl olli ossaks sanud. Oh se olli
armas ja kallis meie wäikse räthseppale, mis ta siin
näggi ja kulis! Ta olleks nisugguse armsa tunni eest,
la IEHowa koea õuedes Temma kirnst waeste neegri orjade ees wõis kulutada, hea melega weel kümme
korda merre häddas olnud. Pea pärrast sedda, kui
Israel sia sai tulnud, pidet wannem Missionar ja selle
missioni maea bolekandja, Pridrik Martin, mõnne ku
peale ärareisima, ja Israel sai warsti essihakkatusses
hea tükki tõõd. Siin sare peäl ollid kül 3 teist missionäri, agga need ellasid teiste missioni kohtade peäl,
kus neil armoõppetusse kulutamisse tööd küllalt olli ja
>id ka põllo-tõ üllawatajad ollema. I s Martini assemel pässuna mäel tõle hakkama.
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Ta hakkas sedda allandusses ja üksipiddifes meles
pcale; jah
Kallis mecl, mis üksipiddi
Watab selle Übhe peäl;
Ei se mõtle katsipiddi —
IEsus on ta ainus teal.
Se magneet on imme wäggew,
Tõmbab hinged omma pool'.
Usklik meel on Ta sees teggew, —
IEsus temma ainus hool!
Ni kui warsti omma to hakkatusfel olli ettewõtnud,
nenda ei kulutand temma omma neegritele middagi
muud,, kui ristilödud ÖNnisteggiat, se on: ta panni
neile ÖNnisteggia kannatamist ja surma meie pattude
eeft ja Temma üllestõusmist meie elluks ette, ja ütles
seal jures, et ei olle kogguni teist teed, mis peäl iggawest ellu wõime sada, kui et iggaüks kui waene ärrakaddnnd pattune, ni kui ta on, IEfnsfe jure peab tullema, Tedda kui omma Lunnastajat tunda sama ja
Temma armo wascu wõtma ja ellawas uskus selle
armo sees kinnitud sama. Ja kui Israel arru sai, et
mitme neegril ussu julgust pudus, nenda et naad ei
tunnud, kas neil olli pattude andeksandmist, wõi mitte
ja teised jälle, kes muidu armsad, truid hinged ollid,
agga sallaja omma waggadnsse ja hcateggnde peale
lootsid ja mitte õieti omma pattude ärrarikmist ei tunnud, egga wõinud neil ka sepärrast toosist IUmmala
rahhu süddames olla: siis pudis temma neid tõe asju
keige omma jutlustes ja kus ta muidu nendega juttu
aeas, neile ärraselletada ja senna peale neid juhhatada.
J a et ta sedda keik wägga sure armastusse ja allandussega teggi, siis ärkas ka üts uus ja wäggew I U m -
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to omma waimo ellu, walgust ja wägge üllesnäitadcs pässuna mäe ümberkaudse neegride jures ülles.
Ta kirjutas sepärrast Heruhuti..wõi wendade koggudus.esse nenda: „Se arm, mis ONnisteggia meile ilmu•ah, on ni suur, et keel ei mõista sedda üllesräkida;
hinged sullawad kui meewabha tulle ees. Kui nad omma pattude ärrarikmist tundwad, siis nutawad nemwibimata IUmmala Talle jure. Palju hingesid
leidwad armo ja iggapääw tullewad usi jure." J a
ueed hinged, kes essimesses armastusses pöllesid, tunnistassid ka tei: tele sedda armo, mis neile ossaks saja nenda tullid sured hulgad musti neegrid armo
ijatfewa süddamega pässuna mäe peale, et Israel
wendi piddi appi palluma ja pole öni tööd teggema,
ingesid öppetades ja IEsusfe jure juhhatades, kes om:ia pattu tundsid ja tunnistasid, ja siiski ei tahtnud
..ad walmis sada. Ka walged pärris orjade piddajad
näggid immckspannes, et mitto nende neegrideft kogguni
ümber mudetud said. Mittu pärris orjade üllemata;ad, kelle! enne pässuna mäggi pabbandusse ja wastutõukamise kaljuks olli, tullid nüüd issi üllesse ja tahtnd hea melega neid öppetussi kuulda, mis ni wäggeoaste nende neegride peale ollid möedunud ja kiskjad
lim id waqga lambasteks ümbermuutnud. Kui wägga
^anni Pridrik Martm immeks, kui ta 4 ku pärrast tag'asi tulli omma armsa Thoma sare peale! Iggapääw
.ullid neegrid temma jure, kes temmale sure rön
.ltiustassid, et nad „armo" ONnisteggialt sa:
Tänna weel," ütles üks, wõiksin ma rõõmsaste surra,
cst ma tean ja tunnen kindlaste, et ollen armo sanud."
Teised tullid nuttu silmil ja iggatsesid sellesamma armo
'ärrele, m?s nad ni mitmele näinud ja kuulnud ossaks
' wab. Martin tunnistas, et ta nisuggust liku?
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mist ja ärkamist neegritest weel ial polle näinud ja ristiS pea selle järrelle 9 negert ja 29 neegri naesterahwast. Nelja ku pärrast ollid jubba 90 musta innimest
riftmisse wastu walmistud. Tanima kindral-kubbcrner,
kes Thoma sare ülle, panni ka sedda suurt hulka immeks, kui temmale sedda teada anti ja tedda palluti,
üht seatud päwa lubbada ja kinnitada, millal need,
tedda piddi ristitud sama, enne awwalikoalt saaksid
läbbi katsutud. Kui se pääw kätte tulli, ollid kubbernerist seatud üllemad ja wägga suur hulk musti ja walgeid innimessi pässuna mäele kokku tulnud. Kes tänna
ristmisfe armo piddid sama. katsuti keikide ees läbbi ja
tui nad rõmuga said keik küssimissed kostnud, said nad
ristitud, ja suur Waimo likuminne olli keikideft nähha.
Uks neegri naesterahwas, kelle wend Kopenhaagnalinnas kunninga must kammcrtener olli (tedda hüti: Kopenhaagna kammer-murjan Anton), temma nimmi olli
Anna, se olli ka sel surel päwal sia tulnud; temma jures olli ISsanda sõnna järrele toeks läinud: „Essimesfed peawad wiimseks sama; agga õn, suur õn, et Anna
ommeti wimakski jälle tulli armo otsima, ja leidis
sedda ka! Jah se olli siis üks onnis aeg Thoma sare
peäl. Läksid sa wälja käima, siis kuulsid siin üht negert suhkru põllu peäl, seal teist metsa Põesas, kolmat
omma toa tagga palluwad ja nutwad, et ONnisteggia
tedda temma pattudest Omma werrega wõttaks puhtaks
tehha. „Oh suurt õnnistust/' .kirjutas Israel koiu, „kui
ma watan, kui wäggewaate ONnisteggia ennast selle
musta rahwale tunda annab! Enne sawad nad ärratud ja õppiwad omma süddant tundma, kui kurri se on;
siis nuttawad ja karjuwad nad armo järrele, kunni neile
antud saab, ISsanda IEsusse sisse uskuda. Oh kui
rõõmsad on nad siis l Nad tullewad kesk õ aeges jooks-
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ü8 ja juttustawad meile meie surets römutS, mis nad
on tunda semud."
Kui wägqa hea meleqa õlleks Israel weel kauemmni
siin armsa ISsanda põllu peal tööd teinud ja selle
selge armo walqusses ennast soendanud! Agga temmale ei antud lubbu siin kaua olla. Tedda ei olnud
koddund mitte Thoma-, wmd Kroa- (St. Croix) säre
veale missioni töle taktitud, mis Thoma säre naabris
Nenda tahtis wendade ko^qudus sedda. Aqga et
Weder ärrauppus ja Martin pikka tele piddi minnema.
se läbbi se tulli, et tedda ni kaua Thoma sarel kinni
ti. Nüüd piddi Israel siit lahkuma ja sügqisel 1749
temma Missionar Web eri ja temma abbikasaqa
.ca säre peale. Tooma säre kindral kubberner sorcxs
siil, et ta piddi sia jama: agaa Israel tahtis omma
kogqudusse sönna kuulda ja läks römuga. Kui nad
Kroa fare peale said. anti neile ühhe pissukesse maea
ellu-korteriks, kus enne wendade koqqudusfe Missionar
ellanud. Se maea seisis ühhes tühjas kohtas ja fe ai-

-uis bea assi, mis siin wois kita, olli jöggi, mis siin
iiaqi lähhidal jooksis. Te. mis maea jure wiis, õlle
täi« pölwe koraust robtu. okkaspuid ja teisi kassusid \a
feik se koht ümberrinqi olli usside ja rottidele pessadeks.
Et paks mets ümberringi kaswas, siis ei fanud tuul
i Pubhud« ja sepärrast olli koht ka terwisele kahWenvade essimennc ja tarwilinne tö siin tühpaikas olli, ennestele runni tehha, puid madha raiviha ja ärravölletada. et nattuke laggedat maad saaks,
tol woisid kedu wilja kaswatada. Leiwa, w'öi ja lihha
peale polnud siin nurkas mötteldagi. Nad soid robhe>
st rohtu, mis nad pulehtedcst ja mu taimedest ommale
keetsid; se olli nende toit. Nisuqguse waewalisse toidu
d nõdraks ja többifcks jama, ja piddid
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Thoma sarelt saggedaste aidatud sama. Agga ni willets kui nende ellu siin olli, siiski jäid nad kindlaste
selle nou jure, et tahtsid waeste neegri pärris orjadele ONnisteg^iat kulutada. Nende jallad ollid haigusfe läbbi ni nõdraks sanud, et kaugele ei jõudnud
minna, neegrid üllesotsima: nad pallusid neid omma
jure tulla. Agga wägga Pissut olli neid, kes tullid.
Nad piddid paksust, pimmedast metsast läbbi käima ja
waewaga missionäride maea otsima; se olli pimmeda
pagganaale liig suur waew. J a need. kes tullid, tahtsid enneminni lnggema övpida. kui IEsussest kuulda.
Kui Israel ja temma seltsimees omma haige wodi
pealt waeste neegri orjadele nende pattu willetsust ja
ISsanda IEsusse suurt armo pättuste wastu kulutassid, siis ohkasid nad korra ehk kaks, ja se olli sus keik,
mis IUmmala sowia wäest nende jures wäljapaistis:
muidu lätsid uad jälle, ni kui ollid tulnud; ühhest ainsamast neegn, naesterahwast näggi Israel, et ta surema holega ÖNnisteggiat hakkas otsima, sest et temma
walle rabbu nähti kaddund ollewad. Agga keige selle
willetsa missioni to bakkatusse ülle ei kautand meie f&
hrad mitte ussujulqust egga totust ärra. ..Meie otame
waiksel wisil/' kirjutas Israel ükskord, „kunni ISiand
neegride surnnd süddamed ellawaks reeb ja meie kulu^
tame neile ikka peale, et Temma nende eest on surnud
ja et nemmad iggawest ellu sawad, kui nad Temma
pole v'öörwad." Se olli sesamma jutlus ja sesamma
su, kes sedda kulutas, kui minnewal suil Thoma sare
peäl — ja kui suurt wägge näitas se seal üllesse ja
kui Pissut siin Kroa sare peäl!
Üks aasta ja kaks kuud olli Israel omma wennaga
nenda otannd ja kannatanud, siis widi tedda jälle Thoma
sare peale taggasi. Kes temma kuiwa, kahwatand ja

tõbbist näggu näggi, sai peagi arru, et ta ommale Kroa
sare pealt surma olli tonud. Temma seltsimees oiH
ülleüldse täis paiseid ja bawu. Kui krahw Tsin
dorw Pensilwania makondas Põhja-Amerikas sedda
kuulda sai, kutsus ta mõllemid omma jure tulla; ta
mõtles, üks merre teereis ja ossasaminne wendadega
saaks neid wässind sõddijaid jahbutama ja kinnitama.
J a nad pannid endid walmis, läksid laewa peale ja
purjrnassid ärra. Israeli seltsimees jäi Pensilwania
makonda ja puhkas ennast seal wälja; ag^a temmal
olli suur himmu, jälle taagast omma armsa pässuna
mäe peale ja omma neeqride jure minna, ja peaks ta
ka omma ellu selle eest kautama, siis wast tahhaks ta
selle sülles ennast wäljapuhkada, kus keige maggujam
on puhkada.
Wägga waewalise merrereisi järrele sai temma
Thoma'sare peäle, ja õtse sel korral jälle reisis Pridrik
Martin koddund ärra ja piddi omma missioni tööd
Israeli ja ühhe ainsama teisi missionäri holeks jätma
Israel olli ja jäi haigeks: temma mnllane maea hakkas laggnnema ja mabhalangema. „Palluge Jummalat," ülles temma usklikko ncgritele, ..et Temma mind
kinnitaks; sest kui ma nüüd maggama läbbän, siis ei
olle teist wenda siin, kes teile middagi ONnisteggiast
wõiks juttustada!"
Se teine Missionar ei mõistnud weel Hollandikeelt,
mis siin neegrid räkisid. J a ISsand aitas: kui waene
ti igqane ka päwa õtsa maas maggas, siis wõis ta om«
mett õhtu, kui neegrid kokkutullid, ommast wodist ülles-õusta ja tunnistust IUmmala armust IEsusse KRismsse sees pühha WAimo wöidmisfes ja wäes anda
Temma seltsimees, kes wägga ruttu Hollandikeelt lug' övvis, laulik enamiste kcqgudni<!ega ühhe Hol«
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!anoi-kele laulu, ja kui wiimne salm sai lauldud, läks
teuer ja kutsus Israelit, kel aaqa ni palju weel jäudu
olli, et wõis koggudussele armoöppetuft kulutada.
Israeli haiqusse jure tulli weel se hädda, et neil
sel aastal iggapäwase leiwa pudus tulli. Missionimaeal olli kül omma asfutns ja wäikesfed p'öllud; agga
ei olnud tubli t'öteggijaid (?), kes põldusi olleks Harrinud, ja sepärrast kandsid nad wägga wähhä snhkurt \a
puwillu. Sukka kudduminne olli se ainus to, kelle läbbi
ommale waewast wisi peatoidust wõisid murretseda.
Agga se olli ikka nenda meie IUmmala armo nou I s raeliga olnud, et Ta temmale risti peale kanda andis;
agga sest tnlli Israelile üks wägga kenna koido-täht.
Ehk Sinna kaua wiwitad
Mo häddas appi tulla.
Weel ussun ma Sind Jummalat,
J a tahhan julge olla.
Kui teeb se usklik Israel,
Kes sunnib Waimust üllewel,
Ning Jummalat weel o.tab.
Kewwade! 1743 tulli Pridrik Martin omma teekonnast taggasi ja wõttis wässind Israeli õllade pealt sedda
rasket tööd ärra.
. ^
..
J a kahheksa näddali pärrast pühhttsessid neeand
pässuna mäe peäl ISsanda pühha 'õhto - sömaaega.
Siis laskis Israel neid seist omma wodi jure kutsuda
ja ütles neile: „Ma tahtsin hea melega telega weel
mõnned sõnnad räkida, agga ma ollen wägga nõdder.
Minnu pitkaldase haiqusse [a wallude. läbbi ollen ma
ni ärrakurnatud, et mul lottis on pea ONmsteggm mre
mmna. Rikkuse ja hea põlwe pärrast polle ma mitte
teie jures olnud, sedda teie teate. Ma ollen omma
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ello ÕNnisteggia ja teie pärrast hea melega ohwerdab
nud ja polle mingisugguft waewa raskeks pannu .
Ma polle teile middagi mund, .tui IUmmala Poega
ja Temma surma kulutanud. 3lrge unnustage ONnisteggiat ja Temma libbedat wallo mitte ärra. Olge
minnu wendadele ja öddedele sönnaknlelikkud seifis
asjus. Küssige igga asja jures nende käest nou ja
ärge tehke middagi omma Pea järrele. Mmna ollen
palju silmameega ja lõpmata palwe ja öhkamistega
teie eest ONnisteggia jalge ees seisnud. Nüüd saan
ma, ni kui teie näte, pea Temma jure minnema. Ob
kui wägga saaksin ma ennast selle ülle römustama,
kui Ta mind praegu selsammal tunnil Omma jure h
suts. Sepärrast ma pallun tetd, ärge unnustage TEdda
mitte ärra, ärge «unustage Temma werd ja siirma
Iäge Temmale truiks ja olge omma musta wendade
za .öddedele heaks õppetusse märgiks, ja nõudke neid
ka ONnisteggia jure juhhatada Temma jõuaks mind
kül terweks tehha, sedda ma ussun: agga nüüd ma ei
nä ommeti middagi muud ennam, kui omma lahkumist
silmade ees. Tulletage mind ONnisteggia ees ommas
palwes mele, ma annan teid TEmma holeks!"
Neegrid lanlsid weel mõnned salmid, andsid tem^
lnale kät ja suud ja jätsid kibbeda silma wee ja wägga
ligutud süddamega temmaga jummalaga. Neljateistkümne päwa pärrast olli pässuna mäe liggidal surno
aea peale wägga palju walgeid ja musti innimessi kokku
taimid. Palju neegrid nutsid sure heälega. Kristian
Israel, se waene rätseppakenne Eiibau küllast, Hernhuti
liggidalt sai hauda pandud. Kui ükskord wiimne pašfnn Thoma sare peale kostab, siis saab ka se waene
rätseppa sel ommast haua kambrist wälja tullema, kui
llik ja terwe issand, ja keik nõdrus ja haigus
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vn siis temmast issgaweste kaddund, ja temma saab
wägga önsaste Talle aujärje ette astuma ja temmaga
keik need. kes temma tunnistusse läbbi on usklittuks samid. Agga need, kes tedda on naernud ja alwakS
pannud, et ta waene wiggane rätfeppatenne olli, sawad
sedda kibbedaste kahhetsema Jah, Amen!
M a ollen wägga rummal,
Sind kita õiete,
S a kunningas ja IUmmal,
M a oie sarnane:
Et siiski M a peäl ollen
Nüüd Sinno lapsoke.
Sest minnu kitust julgen
Sind anda Sinnule!

Sind tahhan truim armastada,
Seks anna jõudu, IEsute!
Mailm mind wõttis wörgutada.
Nüüd näitad mulle ello-tee, —
M u l l ' annad rahhu, mis ni maggus.
Ni üpris kindel, üpris lõbbus,
Kui alw se wasto ilma a u !
Oh et mo südda tännus põlleks,
So hallastusse immet kidaks
Ja tunneks Sinno armo nou!
Kui lahkest olled S a mind tömband,
Mo järrel' käis So hallastus!
Kui ollin pattu tele kalland.
Mind pettis ilma armastus;
S i i s wõtsid S a mind armastada,
So andideqa melitada,
Ja ilmutassid ennast mull'.
Nüüd wõtta, hinqe söbber, puhhas,
Mo terwet süddant, mis kül hukkas
Ja pühhitfe mind ohwriks S u l l ' !
Oh õppeta mind unnustama
Keik, mis ma issi ollen, teen.
Keik lass' mind nenda, seada, möeta.
Et ikka Sinno armo nään!
Oh kauks must keik kadduw illu,
Ja jääks mo mele Sinno wallu.
Se olgu mull' keig' illusam!
Kui omma ellu surma annan
Ja hinges Sinno risti kannan,
S i i s leian ello, oh mis a r m !
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Ei otsi ma jo Sinno anded,
Sind, IEsus, otsin üksine.
Kui lauks mult keik ilma pühkmed,
Se tulleb mull' heaks pealege!
Jah, armsamad kui ilma römud
On mulle Sinno Mära*) kaewud,
Oh te mind truiks keige fees!
Mo tahtmist, mõtteid, sõnna, teggu,
Mo omma jooksmist, keik, keik sagu
S o holeks siin mailma fees!
Mo ellu järg on palju armsam.
Kui S a mo saatja olled teal;
M o to ja teggu palju önsam,
Kui watan üksi Sinno peäl!
So Waim mind saatko, tehku truiks
Ja olgu ikka mulle juhhiks,
Siis ellan waimus, ussu sees.
Oh jagu Sinno arm mull' kalliks,
Mailma arm, mull' wihhaks, tülliks.
Kui käin So armo walgusses!
Tru IEsus, kas ma tohhin lota,
Et jään So armastussesse?
Kas tohhin ikka uest' tõtta,
Kui eksind tal So hawnsse?
M a p'öggenen So armo jure
J a põlgan tühja ilma murre.
Oh walausta mmd allati!
Ses walgusses ma mõistan tehha,
Mis Sinno pühha silm wõib nähha —
Oh päike wi mind Sinnusse!
") 2 Mos. 25, 23-25.

Oh jõuaksin Sind pea nähha,
Mo Tal, Sind kidab südda, su!
Mind peasta, wõtta lahti tehha,
Ma iggatfen pH minna jo,
Mo wässind waim jo ammo otab,
So tullemisse wastu tõttab.
Mind aita wiimselt wõidelda!
Ga tead, ma nõuan truiks jada,
Död päwad õhkab minno südda:
Oh wi mind Omma jnre pea!!

