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Milline peaks olema hää
J e e s u s e K r i s t u s e sõdur.
HÄÄ SÕDUR.
ahaksin siin nimetada mõnd hää sõduri omadusist. Teie teate, et sõdurite ja sõdurite vahel on vahe. Võibolla mõni rõõmusta!) selle üle, et võib nimetada ennast sõduriks. Teised jälle rõõmustavad selle iile, et nad võivad võidelda
võitlusis ühes sõduritega. On sarnaseid,
kes rõõmustavad oma univormi üle. On
teisi, kes rõõmustavad mõõga üle. On sarnaseil!, kes soovivad teatud määral olla
ühenduses sõduritega ja nende sõjakäiguga. Aga on teisi, kes otsivad igapäev võimalusi ja vaatavad selle järele, kus nad
võivad lehvitada mõõka ja olla tegevad teenistuses kui Jeesuse Kristuse sõdurid.

Oktoober 1931

See on viimane kord, mil kirjutan
neid märkusi, ja sel ajal, kui teie
loete neid ridu — minu abikaasa ja
mina ühes poistega oleme juba teisel
põllul teises töös. Meie lahkume väga tõsise kurvastusega sellelt territooriumilt. Meie tulime rõõmuga aitama nende maade rahvast ja meie
iialgi ei unusta lahkust, mida saime
ohvitseridelt, seltsilistelt ja sõpradelt. Meie 'äname teid väga südamlikult ja palume, et Jumala õnnistused
oleksid teiega. Meie jälgime alati huviga Päästesõja edu Eestis ja Lätis.
Viimase sõnana tahaksin öelda:
Ärge j ä t k e J u m a l a t välja oma t ö ö s t ja t e g e v u s e s t . Ärge jätke Teda välja oma isiklikust elust. Ärge jätke Teda välja oma
kodusest elust Ärge jätke Teda välja
oma sõpruses. Ärge jätke Teda välja
oma Armee ülesannetest. Ärge jätke
Teda välja oma pratvormilt. Ä r g e
j ä t k e J u m a l at v ä l j a . Jumalata nurjub kõik õnnetult. El tähenda midagi, millised on teie võimalused, milline on teie haridus! milline on teie isiklik ligitõmbamine, milline on teie seisukord — varem või
hiljem nurjub kõik. Aga Jumalaga —
vaatamata nõrkusele, väikesele haridusele, vaatamata et puudub palju asju, mida inimesed arvavad tarvilikeks
— on kõik asjad võimalikud."
Isiklikult.
Proua ensain Granholmi (Tartu) j
tervis oli nii puudulik, et arsti üteluse järele oli nii tarvilik, et nad jälle
läheksid tagasi Rootsisse. Nad on !
kurvad minnes ja meie oleme kurvad
lahkudes neist. Nad on annud väga
hääd teenistust Tartu linnas ja ümbritsevais maakohtades. Meie palume,
et Jumala õnnistused läheksid kaasa :
nendega ja nende väikese pojaga ja
et armas proua Granholm võiks peagi saada terveks ja jõuliseks.
Meie palume, et teie paluksite eriti meie armsa seltsilise leitnant Valtenbergi eest, kes on nii tõsiselt haige Riia haiglas.
(Lõpp 4. veerul.)

Vana testamendi
sõdurid.
1. Noa — organiseeriv sõdur.

KINDRAL EDWARD HIGWXSMlt.
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Jeesus ütles: „Teie peate tundma
tõde, ja tõde peab teid vabastama."
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SUURIMAD EESÕIGUSED.
Kui nüüd igaüks, kelle nimi on Päästearmee nimestikus, elaks tõesti oma võimalustele, mida ta leiab Päästearmees, milline auline Armee saaks siis meist! Milliseid suuri asju tehtaks
siis, kui sõna igakülgses mõttes oleksime andunud sõdurid, vaataksime sellele kui oma elu kõrgeimale sihile, meie kõrgeimale eesõigusele, kui meie
vaataksime sellele ses sihis ja see oleks kõik nii! Kui palju rohkem
võite oleks siis Jumalale ja Päästearmeele kui seda on praegu!
Ja ma tahaksin julgustada neid, kes juba on sarnased, et nad läheksid
edasi — minge edasi — minge edasi! Ükskõik, millised asjad oleksid meie
ümber, mis kisuvad meist julguse — minge edasi! Sest Jumala abiga ja õnnistustega teeb Ta teid enam kui võitjaiks, kui teie olete ainult ustavad
Temale.
SA AUK

MEIEAJA KUASTEKS.

Ja ma tahaksin, et need, kes ei ole reeJ nii haaratud sõjast kui nad
peaksid olema, et nad saaksid ni: ie aja Ellisteks. Tahaksin, et need, kes on
praegu nagu Obadja, saaksid nagu Elias. Esimene katsus longata mõlemal
poolel, ei tahtnud otsustada midagi kindlat ja ei t&htnud lahutada ennast Jumalale kuninga ning. oma seisukoha purast. Ta püüdis küll teha õigust ja
teha hääd, kuid siiski tundis ta olevat ennast nagu köidetud, tagasi hoitud,
sest ta kartis kuningat ja tema käskudest üleastumist. Sellepärast käis ta
ümberringi ja pani ettevaatlikult mahl
Ml jala, et mitte saada kuskilt süüd.
VÕITLUSVAIM.

Oh, milline ülesanne on minna läbi elust, mitte kedagi haavamata. Kuidas ma igatsen, et meil oleks vana Elia vaim, kes kui Obadja ütles talle:
^Rahulikult, vend, rahulikult — sa ei tea, millest sa räägid — ole vait. Ahab
saatis tervesse kuningriiki mehi sind otsima, peida ennast parem ära ja ära
ütle, et tahad näha teda." Mulle meeldib Elia vaim, kui ta asus ette ja ütles:
„Nii tõesti kui Issand elab, tahan ma veel täna seista Ahabi ees, ükskõik,
mida kuningas teeb!" Ta ütles, et kuningas võib teha temaga ka kõige kurjemat, kui ta tahab nii. Oh, meil on tarvis enam temasarnaseid inimesi!

9\iida pidada meeles
palve ä i e
Palve olgu täidetud tarviliku usuga.
Salajane palve on jõu saladus.
Võid paluda sama hästi kullu kui halastuse eest.

*

Kes armastab rohkem, palub
paremini.
Võib palxida iga hääd asja.
Palve olgu: „Mitte minu, vaid Sinu tahtmine
Palvevastuse
saladuse leiad Joh. 15:7.
Palve võib olla iga tarviduse
järele.

Jumala meelehää ja jõud käivad
käsikäes.
Palvega olgu alati ühendatud
tänu või kiitus.

Tabauaid lauseid Asutajalt.
Sa võid ainult siis õnnistada ja päästa inimesi, -kui
kannatad nende eest.
• Raskused on inimeste osa.
Päästearmee
on
kiigutatud
raskuste kätkis.

sündigu."

Joh. 17 leiame vägeva Jeesuse palve.
*
Avalikidt paluja elagu palve järele.
Pikad palved ei ole alati
jõurikkaimad.
Parimad palvekoosolekud
ei ole alati need, kus on kõige
rohkem
rahvast.
Ärgu oiatagu ja ärgu lõpetatagu ühtki päeva palveta.
Tarvita kindlaid
palveaegu.
Pea iseäralikku kohta oma isikliku palve tarvis.
Palve hooletusse jätmine tahendab
vaimulikku

N

oa algas oma karjääri noorsoo sõdurina, kui ta isa ütles temast:
„Tema peab trööstima meid meie
töös".
Noorsoo sõdurid, kes on
troostiks ja abiks oma vanematele,
on need, kellest saavad parimad sõdurid.
Piibli järele oli Noa tõsine sõdur.
Oma ülespidamises ei olnud ta selle
aja korra vastane. Kuigi ta ei võinud oodata, et tema naabrid tunnistaksid õigeks tema tööd, loes olid
liig karmid, et saada temast aru ja
hinnata tema tööd, siiski ei unustanud ta oma ülesannet nende vastu.
Tema oli sõdur, kes elas lahutatud
elu. Jumalasõna ütleb, et ta oli
õiglane oma aja rahva keskel, ja kui
kuri oli rahvas sel ajal, kui ta pidi
pidama ennast õiglasena, puhtana.
Nii kuri oli rahvasugu, et Jumalal
oli kahju ja ta kahetses, et oli loonud üldse inimiEse. Inimeste kurjus
kasvas ikka suuremaks ja suuremaks, aga Jumala vihapilv kattis
ikka enam ja enam maad; viimaks
see lõppes sellega, et maad kattis
suur veeuputus. Siiski läbi kõigi
nende aegade oli tema mees, kes seisis õiguse eest ja tunnistas Jumalat.
Nii nagu mõni aasta enne ta sündimist tema eelkäija Enok tõsteti
ausse, oli ka Noa pühitsetud sõdur,
sest ka tema kõndis Jumalaga, vaadates julgelt vastu kõigele kurjusele
ja selle jõule, mäs piiras teda.
Ta oli sõnakuulelik sõdur, sest
piibel ütleb, et ta tegi kõik, mis Jumal käskis teda — tegi seda, kuigi
see tegi teda naeruväärseks tema
jumalakartimata naabrite ees ja kuigi
•ta pidi minema edasi aasta aasta
järele, saamata mingisugust inimlikku julgustust.
Uues testamendis öeldakse meile,
et Noa oli õigusekuulutaja. Sada
kakskümmend aastat, kui ta ehitas
laeva, kuulutas ta ja hoiatas tuleva
viha eest.
Ta oli ettevõtlik sõdur, kes hoolikalt lõpetas oma laevaehitust
Ta oli paluv sõdur. Esimene töö
pääle laevast väljatulemist oli altari ehitamine ja Jumalale ohverdamine.
üldiselt oli ta eeskujulik sõdur.
Ainuke asi temast kirjutatud, imis
ei ole hää, on, et ta ühel juhusel oli
joobnud. Aga on väga võimalik, et
Noa ei teadnud, et tema kogutud
viinamarjadel on sarnane mõju.

Siruta selle järele, et twua
Jumalat Tema oma maailma;
mitte selle järele, et ehitada
üht organisatsiooni, vaid tuua
Jumalat Tenna inimeste süda-

Üldsekretäri märkuseid.
(Algus 1. veerul.)
Leinant Bredik peab vist olema
veel mõned kuud arsti ravitsuse all,
kuid me loodame, et ta paraneb peagi selle erilise arstiravitsuse läbi,
mida ta saab.
Leitnant Matveus on nüüd juba nii
terve, et võib tulla uuesti tööle, Ja ta
on saanud oma kasutuse Tartu korpusse.

S Õ J A H Ü Ü D
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,,Vaikne ja tasane hääl."

E
KRISTUSE JÄLGIMINE.
„Tulge minu järele ja mina
tuluni teid inimese püüdjaiks
teha." Matt. 4:19.
( L u g e g e M a t t o a s 5:10—20.)
Aini KK ASUTAJA.
is t ä h e n d a b
jälgida
K r i s t u s t ? Vastust leida ei ole
raske. Siin võib laps olla samal
tasapinnal kui targeim usuteadlane.
See tähendab lihtsalt pidada Tema
sõna ja jälgida Tema eeskujule. Jälgida tähendab teha järele. Israeli
lapsed jälgisid pilvesambale. Nad käisid samas sihis kui pilvesammas;
nad peatusid siis, kui peatus tema.
Mitmed teevad suuri vigu selles
suhtes, mis käib Kristuse jälgimise
kohta, ja ma arvan, et see toob kaasa suurt viletsust. Nad arvavad, et
Kristuse jälgimine tähendab jälgida
Teda teel taevasse ja nunna lahedaimal teel, mida kunagi võib leida. Selle vastu oli Tema mõte ja Ta õpetas
seda oma eeskujuga ning seletas seda tuhanded korrad sõnadega, et
Kristust jälgida, tähendab jälgida Teda tulles taevast välja patusesse maailma; käies patu ja kannatuse teed,
tehes seda, mida tegi Tema. Olla
usklik tähendab — olla Kristuse mehed või Kristuse naised.

N

Jälgida Kristust
täh e n d a b m i n n a s a m a s s ih i s. Kuidas võib sea olla teisiti
võimalik? Kuidas jõuab laev Newyorki, kui ta ei tüüri sinna poole?
Kuidas võib inimene jälgida Kristust,
kui ta ei ole juhitud samast sihist?
Milline oli Tenia siht? Maailma
päästmine. Surmani alandus, kannatus ja agoonia suremisel. Need olid
ainult abinõud, millega jõuda sihile.
Ta tahtis jõuda surevate miljonite
juure, elada püha elu nende ees ja valada oma kallist verd nende eest, tehes päästmise võimalikuks ja kindlustades hulkade päästmise.
See oli Tema tagamõte. Sellele tagamõttele olid pühendatud kõik Tema mõtted. Kõik Tema olemine oli
antud selle sihi saavutamiseks.
S i i n on m e i e
eeskuju.
Millise tagamõttega elad sina? Milline
on sügav varjule pandud siht, mis
määrab sinu elu ja valitseb selle üle?
Valvame ja võrdleme endid jumaliku
eeskujuga.

Lugege ja l e v i t a g e
„S õ J A H Ü Ü D'u".
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lias oli maharõhutud vaimu.;.
Jumal oli tarvitanud teda suurte asjade teostamiseks, nüüd oli
ta puruväsinud ja põgenenud kõrve,
kus ta soovis surra.
Siis tuli Issand tema juure koopasse ja ütles: „Mis sa teed siin, Elias?"
Ja ta vastas: „Ma olen õige vihaga
vihane olnud, Jehoova, vägede Jumala pärast, et Israeli lapsed su
seaduse on maha jätnud, su altarid
maha ikiskunud ja su prohvetid mõõgaga ära tapnud; ja mina olen üksi
üle jäänud, j a nemad püüavad mu
hinge ära võtta seest."
Vaene Elias! Ma mõtlen, ta tundis midagi samast, mida meist nii
mitmed tunnevad. Asjad olid tõsiselt
halvad. Palju halvemad kui nad on
tänapäev. Elias arvas, et tema on
see ainus, kes on ustav Jumalale, ja
selle mõtte koorem pani teda igatsema surma.
Siis ütles Issand talle: „Tule välja ja seisa mäel Jehoova ees," ja
vaata, Jehoova läks mööda. Kui Elias
vaatas, nägi ta hirmuäratavaid asju, suurt kanget tuult, maavärisemist ja tuld. Kuid Issand ei olnud
neis. Ja pääle tule cli ^vaikne tasane hääl". Kui Elias kuulis seda, kattis ta oma sdlimad mantliga, tuli
välja ja seisis koopasuus. Jällegi ütles hääl: „Mis sa teed siin, Elias?"
Ta vastas samade sõnadega kui enne.
Pääle selle ütles Jumal Eliale,
mis ta peab tegema. Ta töö ei olnud
veel peaaegu tehtud. Jumal üllatas
Eliat ütelusega: „Mul on veel seitse tuhat üle jäänud, kelle põlved ei
ole maha heitnud Paali ette, kelle
suud ei ole suudelnud tema kuju."
Milline üllatus Jumala sulasele!
Ma imestan ja mõtlen, kas suurem
osa neist ei olnud alaliselt kodus.
Ma arvan, et mõned neist oleks võinud julgustada Ellast, kas teie ei
mõtle nii? Ta mõtles, et on üksi, ja
siiski oli veel seitse tuhat, kes palusid tema eest ja uskusid, et Jumal
vabastab teda.
Mõtlen, et võime õppida palju sellest päätükist; aga ma tahaksin just
äratada teie tähelepanu „vaiksele ja
tasasele häälele". Mõni meie seast ei
või kuulda hästi inimeste häält, aga
kui meie südamed on õiged Jumalaga, siis võimia kuulda seespool vaikset ja tasast häält.
Kas teie olete kuulnud John Hyde'ist, suurest misjonärist Indias,
kelle elu oli pikk eestpalve teiste
)eest? Ühel juhul külastas ta üht vana
jumalalast, kes oli kurt. Härra Hyde ise oli ka kurt. Vana armas proua
kaebas temale, et ta ei saa mingit
kasu kuulutamisest, „sest ma ei või
kuulda midagi, kui lähen koosole-

elejaile.

1. Kuningate

19:12.

kule." Tema üllatuseks oli vastus:
„Teie peaksite kiitma Jumalat selle
eest." Vanake arvas, et teda oli valesti mõistetud ja hüüdis veel kord:
,,Ma ütlen teile, et ma ei või kuulda," ja vastus oli: ,,Sellepärast ma
ütlengi teile, et peate kiitma Jumalat."
Siis ta seletas, mis ta mõtles sellega. Ta ütles, et võib vaevalt kuulda midagi, minnes jumalateenistusele, aga et see on hää võimalus palumiseks. Igaüks cli nii vaikne, ja
näis nagu see aitaks teda paluda ja
teenida Jumalat. Ta ütles, et ta
vaatab kõnelejale ja rahvale ja palub nende eest. Kui ta vaatab neile,
siis hakkab ta kiitma Jumalat selle
eest, et ta on kurt, see annab temale sarnase aulise võimaluse palveks ja Jumala teenimiseks.
Vana prõua mõtles tema vaimu
üle, kui ta rääkis ja ütles: „Ma arvan, et pean ka katsuma sel kombel."
Mõne aasta pärast tähendas ta
ühele oma sõbrale, et see nõuanne
oli toonud imelise muudatuse tema
ellu.
Olen täiesti kindel, et mõned minu
kõdus olevaist sõpradest on kurdid.
Nad tunnevad suurt puudust oma
kuulmisest ja on sellepärast nii kurvad iseeneses. Kas see %i ole uus ja
trööstiv mõte! Kiida Jumalat sellepärast, et oled kurt, see paneb sind
enam paluma ja teeb, et võid kuulda
paremini Jumala tasast häält.
Sa kuuled seda, kui sa kuulatad.
Ta tahab öelda sulle: „Mis sa teed
siin?" ja võib olla sa vastad: „Ma
olen nii kurb ja mures. Inimesed
langevad ära Jumalast ja ma olen
nii üksinda, okn siin majas ainuke,
kes armastab Jumalat." Kuulata ainult, ja sa kuuled, et kõik ei ole nii
halb kui sa mõtled. On palju, kes
armastavad ja teenivad Teda vaiksel teel, ja „Tema tunneb neid, kes
on Tema päralt." Tema tunneb igaüht.
Sa tahad paluda, eks ole nii? Sinu
palved on tarvilikud, tõesti, võitlusväljal on raske, ja need, kes on lahingus, vajavad sinu palveid. Ära
igatse surra. Jumalal on sinu jaoks
tööd. Tee seda rõõmsasti. Rõõmusta
lootuses, ole kannatlik tagakiusamistes, ole kindel palvetes, ja Jumal
teeb sind vahvaks ja tubliks eneses.
Võib olla sa ütled, et on kerge
käskida teisi olla rõõmsad, aga teie
ei tea ikka, kui raske on minu osa.
Ei', mu armas sõber, ma ei tea, aga
Jumal teab seda. Kuulata tema
vaikset tasast häält: see räägib su
vastu, ja sa saad troosti ning kinnitust.

P a l u t a k s e s e l l e l e h e l u g e j a t e p a l v e i d , et Jumal õnnistaks neid, kes juhatavad seda ja trükitud artikleid.
P e a k s k e e g i l u g e j a i s t o l e m a r a s k u s t e s , mis ühenduses
nende t ni mul ika seisukorraga Jumala ees, või kui' on mõni muu raskus, milles igatsetakse abi, soovitame kirjutada territooriumi komandörile, kolonelleitnant Gordon Sinipsouile, aadress: Riga, Matisa iela 13, dz. 6.
Kõigele

ühendusele

võib v a a d a t a

usaldusrikkalt.

Kodune haigeravitsus.
T ga liaigeravitsuse siht- on üldiselt,
et haige terveneks nii ruttu kui
võimalik ja saaks jälle tagasi oma
jõu. Et saavutada häid tagajärgi,
peab tegema kõik väga ustavalt.
Haige
pesemine.
Tähtsamaid
asju haigeravitsus es on, at haige
oleks puhas. Kuid ravitsuse vaatepunktilt on pesemine enam kui ainult
harilik näo ja käte pesemine. See tähendab kogu ihu pesemist. See on
tarvilik selleks, et naha väikesed augud oleksid lahtised, et nende kaudu
võiks fulla välja ihust mitmesuguseid
mürgiseid aineid. See teeb ka, et
haigel on palju mugavam. Et haige
terveneks rutemini, on tarvis pesta
haiget uluni vähemalt kord päevas.
Kui haigel on kõrge palavik, siis
mitmekordne pesemine (umbes iga
nelja tunni pärast) kergendab väga
haige seisukorda ja eriti pesemine
õhtu hilja. Kui veel lisatakse vähe
äädikat, puhastatud
piiritust
või
kölni vett, siis see aitab kaasa, et
pesemine oleks jahutavam. Kui pestakse tihti, ei ole vaja
tarvitada
seepi.
H aig e pesemise
meetod.
Kõigepealt peate olema kindlad, et
kõik tarvitatavad asjad on käepärast,
nii et haige ei ole jäetud
ootama,
kuna teie kaita mööda tuba ja otsite
tarvilikke asju, kui olete juba alanud pesemisega.
Haige
pesemiseks
on
tarvis järgmisi
asju:
Tulist ja külma vett, pesemisnõu,
kaks käterätti, puhastatud piiritus,
kare riie hõõrumiseks;
hambahari,
klaas suu puhastamiseks, seep ja puhas pesu, kui tarvis. Kui need kõik
on ligidal käepärast, siis võtke öösärk seljast ja jätke haige voodiriietega kaetuna.
Pange voodiriided
hästi haige ümber, peske nägu ja
käsi pannes alla käteräti, nii et
voodi ei saaks märjaks. Peale selle
pestakse keha ülemist osa, kuna jalad on hästi soojalt kaetud. Kui ülemine osa on pestud, katke see kinni
ja peske üht jalga, pannes alla käteräti. Katke kinni pestud jalg ja
peske samuti teist jalga.- Seljapesemiseks peab haige pöörama ühele
küljele, nii et kogu selg oleks katmata. Et hoiduda külmetamise eest,
on tarvis vaadata järele, et rind ja
jalad oleksid hästi soojad. Nüüd asetage käterätik voodisse, nii et pestes
selga, voodi ei saaks märjaks. Peske
hästi selga, kuivatage seda ja hõõruge piiritusega. Pange öösärk selga,
ja kui ei ole tarvis vahetada linasid,
siis vaadake, et nad ei oleks kortsus : pange alumine lina õieti ja mässige haige hästi riietesse.
Hamma s /< e
pu.kasltam.ine.
Kui haige on küllalt terve, siis ta
ise võib pesta oma hambaid harilikul kombel Kui ta ei ole küllalt
terve, peab ema puhastama ta suud.
Võtke tükk vatti ja mässige puutüki ümber (kõige parem on siin
tarvitada stdepääd). Kastke
vatti
lahundis, mis tehtud leige veega, teelusika täie soolaga ja vähe lisades
juure soodat, ja peske hästi suud
seespoolt. Milgi juhusel ei tohi tarvitada enam teist korda sama vatti.
Pääle suu puhastamist
loputagu
haige oma suud sama lahundiga.

Ühe Hiina seltsilise K A S JUMAL
andumine.
TAHAB SIND?
M

õtlen sageli ühele hiinlasele, paganale, kes oli minu teenistuses (kirjutab komandant Newton). Kui ta esiteks tuli minu juure,
rääkisin tihti temaga ja ütlesin, et
ta jätaks oma ebausuteenistuse ja
teeniks Kristust., kuid ta vastas alati:
„Kui ma? saan aru evangeeliumist,
siis võtan vastu selle."'
Ta istus koosolekuil kuue kuu jooksul, ja siis ühel pühapäeva õhtul tuli ta ette kahetsuspingile. Ta edenes
väga suure kiirusega, ja varsti võttis oma hoole alla grupi noord lapsi.
Varsti pääle tema ümberpöörmist
suri tema isa, ja meie ümberpöörnu
palus minult kaardi, et ta võiks matta oma isa kristlaste surnuaeda.
Tema oskas lugeda kujusid, ja nii
ta aitas mind, kui ma ei saanud aru
mõnest piiblisataist Hiina keeles.
Kord, kui murdvai-gad ja mõrtsukad olid selles ümbruses ja meie olime hädaohus, tuli ta mu juure öösel

j ; ; küsis, kas ma ei kartvat. Kui nii,
siis ta tahab tuua oma mati ja magada minu ukselävel.
Ma võisin seletada, et mul ei ole
mingit kartust. Jumal valvab minu
järele.
Tal meeldis käia ühes meiega külas juhatamas vabaõhukoosolekuid,
ja ta oli alati minu ligidal, et näha,
kas ma ei taha midagi.
Ta oli minuga kaks aastat mu viimases korpuses Kao Yang'is.
Pääle mu tagasipöormist Inglismaale kuulsin, et ta on saanud envoiks, ja viimane uudis, mis sain temalt, oli, et ta viibis Peipingi kadetikoolis, om praegu proovileitinant
ning- juhatab Kao Yang'i korpust
—: koht, kus ta oli mu teener kahe
aasta jooksul. Tema nimi on Li
Pao Kuang.
Praegusel ajal külvatakse palju
seemet Hiinas. Aga tänu Jumalale,
et on olemas ka lõikust. Keegi ümberpöörnu ütles hiljuti, kui ta tõusis
kahetsuspingilt: „Ke;gi, ma ei tea,
kes, pani mu kauplusse ühe Matteuse evangeeliumi. Võtsin selle koju ja
lugesin, ning selle õpetuse ilu ja tõde tabas mind; nii tulin täna õhtul
siia kuulma enam selle üle ja nüüd
ma võtan vastu Jeesuse Kristuse kui
oma Päästja."
Keegi hiinlane, kes seisis ligiduses,
ütles: „Mina jätsin selle evangeeliumi teie kauplusse. Olen päästetud
ainult kaks kuud; kaheksa aasta eest
kuulsin,
kuis keegi välismaalane,
naisohvitser kuulutas Armee saalis
Jeesuse õpetust, kuid ma ei tahtnud
võtta vastu Kristust. Olin eemal ja
elasin läbi palju, kuid alaliselt mõtlesin tema sõnadele. Kahe kuu eest
kohtasin jälle Armeega, ja nüüd
tean, et päästmine kuulub just minule. Sellepärast jätan ma evangeeliumi raamatu igale poole, kuhu
võin."
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KÜSIMUS KINDRAL BRAMWELL
BOOTHILT.

| EIE tahame saada noori mehi ja
naisi, kes tõsiselt on otsustanud
pühendada oma elu Jumalale.
See on esimene omadus, mida nõutakse _
teenistuses — see on Päästearmee teenistuses. Meie mõtleme selle all sõnasõnaliselt ja täpselt allunud isikuid. Andunud Püha Vaimu mõju alla, et saada Jeesuse Kristuse
kujuks. Ohverdatud Jumala altarile, et saada mitte millekski, et
elada või surra Tema auks ja orjastatud inimeste hingede kasuks.
Pühendatud tööle, et kuulutada Jeesust Kristust, et teha teatavaks iga seadusliku viisiga Tema jõudu ülesäratamiseks ja ümberpöörmiseks ning inimeste pühitsemiseks. Ma ütlen, meie vajame mehi ja naisi, kes on annud endid, või kes on valmis andma
endid eluks ja surmaks sellele suurele ja raskele ülesandele.

M'

Meie tahame väga. et need, kes ohverdavad endid sel teel, teaksid, et
sarnane pühendamine avab ukse suurele kasulikkusele elus. On õige, et
see on raske töö ja peab palju töötama võibolla nähes vähe vilja.
See võib sisaldada sõprade, raha ja
hää seisukoha kaotust, see võib juhatada tervise ja isegi elu kaotusele.
Meie loodame, et see ei juhtu nii, sest
meie tahame, et meie tuleviku juhid
võiksid hoida alal oma sõpru ja avaldada suurt mõju, nii et Jumal tarvitaks neid sel teel; meie tahame, et
nad elaksid ja ei sureks. Aga siiski
kõik need asjad võivad saada võetud
meilt, ja kõik, kes alandavad endid
Kristusele jä Armee teenistusele,
peaksid andma kõik, mis neil on, Jumalale ja ütlema: „Ma ei ole enese
päralt!"
Meie tahame mehi ja naisi, kes
õpiksid tuleviku kasuks, ja ei karda
raskeid aegu. Jumala armees on tarvis sõdureid, kes võivad panna vastu
kõigile; sõdureid, keda ei või hirmutada, ei osta ega võtta nende julguse,
vaid kes võivad kanda risti hällile
vaatamata, ja lähevad lõpuni. Sarnane vaim on enam viiiirt kui et Tila
võiks osta rahaga või et seda lisataks
valmistada. Võitluse armastus on
vaga paljo viiiirt ja kindlustab võitu.
Selleparast nuie ei mõtle sellele, kui
arusaamatu ja rumal inimene võib
olla inimeste silmade ees — kui nad
ainult armastavad võidelda ja armastavad hingi, siis võivad nad elava Jumala niinel minna ja võita vaenlasi
ning raskusi.
On väga selge, milleks meie vajame vägesid; kogu põrgu on valmis,
et hävitada inimeste hingi. Peltsebuul, suur hävitaja on väljas võitlemas ihu ja hingega, et surmata
mehi, naisi ja lapsi, keda meie tahame päästa.
Siin üks nimestik tema armee juhtivaist kaptenitest. Igaüks neist on
valmis võitlusele; ei, võib öelda, et
igaüks seisab oma verest tilkuva
mõõgaga, sest ta on juba surmanud
mitmeid. Need on: lõbu, vihkamine,
kadedus, abielurikkumine, liigsöömine, mängimine, kõrkus, uhkus, vale,
uskmatus, isekus, toorus, ebajumalateenistus jne.
Kümned ja tuhanded Päästearmee
seltsilisi on juba võitluses nende vanale kangelaste vastu, kes hukkavad inimesi. Iga päev näeme, kuidas
mõni ori vabastatakse. Kuid abi on
hädatarvilik, kui võitlus peab minema edasi ja saama võidetud. On vaja tõsiseid aitajaid, kes ei hooli iseenesest, vaid tungivad edasi suure
jõuga kurjusvägede vastu Jeesuse vere läbi. See on, mida meil on vaja.
Meie tarvitame neid vaestes ja häbirikastes kohtades, vanglates, töö-

majades ning igalpool. Meie tarvitame neid suurtes linnades ja väikestes
kohtades, tsiviliseeritud rahva seas
ja paganate hulgas. Meie tarvitame
neid maal ja merel, niihästi kaugel
kui ligidal. Orjade, pidalitõbiste ja
vaeste äraheidetud inimeste hulgas,
mahajäetud ja surevate laste hulgas.
Meie tarvitame neid, kus iial on olemas keegi nälgiv laps, vallatu poiss
või langenud poiss, kannatav ema,
mahalöödud mees, inimeste vihkaja
või Jumalat unustaja. Maailm tarvitab neid; Arnree tarvitab neid, Jumal, kes andis oma Poja surema, tarvitab neid!
KAS JUMAL TARVITAB
SIND?
See on küsimus, mida küsin, ja
millele ainult sina võid vastata.
Ma usun, Ta kutsub kedagi
neist, kes loevad neid ridu.
Ärgu need öelgu: «Minust ei
ole mingisugust kasu." Tuletage meele Moosest, väikest
leitud poissi, kellest sai kuningapoeg; tuletage meele Taavetit — karjapoissi; tuleta meele Teboorat, kes sai Jumala
armee juhatajaks; tuleta meele Kildeani, taliitiiiilist; ja Tehvaaiist; ja Peetrust, kalurit;
Kattealt, tolliametnikku; Paulnst, kes oli väga tark; ära ütle kunagi: «Minust ei ole mingit kasu!"

Tule ja ühine Vabastajaga!
Ta on väljas selleks, et päästa.
Ükskõik, mis see maksab, aga
Ta võitleb halastusega inimeste
kasuks maailma lõpuni. Ma ütlen, tule ja ühine Temaga. Jäta kõik, ja tee seda just praegu.
Usu Jumalasse ja too kogu oma
ihu ja hinge jõudu, et aidata
Teda ja et Jeesus saaks tõstetud troonile.
huridus enne sada, kui ta tuli Armee
mõju alla. Aga ei ühelegi, kes on lõpetanud ülalnimetatud
õpetuse, ei
või öelda õigusega „arusaamatu" või
,,õpetamata".
Iga ohvitseri
pää siht
on
kanda
oma osa rajades Taevariiki siin maa pääl igasuguste inimeste seas ja igasugustes seisukordades.
Tema õpetamiskursus
on, et teha
teda edukaks hingede-võitjaks
ja
eriti halastavaks samariitlaseks, kes
läheb „alla ja välja".

Õpetus
^ääsieavmee
fe viiistu seie.

a

nivormis inimesed
kujutlevad
vahest, et Päästearmee paneb
kogu tähtsuse
evangelistlikuilc,
tulistele ohvitseridele ja liig vähe
nende arendamisele. Vaadates mõni
silmapilk väljaohviiseride
,jSeaduste
ja määruste"
õpetamisele,
näeme,
kui palju erineb sarnane mõte tegelikkusest. Mis puutub õpetamisesse,
siis võib öelda kindlasti, et on vähe
usidisi organisatsioone, mis võivad
näidata süstemaatilisemat ja kindlamat instruktsiooni kava, kui on iga
Päästearmee klassi töölisele.
Vaatleme noore poisi või tüdruku
kursust, kes on pühendanud ennast
igatsusega saada Armee ohvitseriks.
Esimene
aste
on —
teda
kirjutatakse
nel j a\t ei&t
aastaselt
korpuse
kadetiks.
Kadett algab oma õppimist
korpuse kadettide hooldaja juhatusel,
võttes osa nädalisest
õpetusklassist,
kus antakse hoolikalt
korraldatud
õpetust piiblis, õpetuses, Armee reeglites ja meetodites. Selle kursuse
ajal nõutakse, et ta saadaks iga kuu
Pääkorterisse
kirjutatud
paberid.
Teda harjutatakse aste-astmelt avalikus töös, nagu rääkimises, laulmises ja palumises vabas õhus ning sisekoosolekuil ja isiklikus tegutsemises hingedega, kes mõjutatud koosoleku ajal. Vahepääl valvatakse hoolikalt kadeti vaimuelu arenemist.
Korpuse
kadett
v õib
saa~
da kaheksateist
aastaselt
kandi dackäMk s
othvittseriastmele.
Kui teated temast on rahuldavad, võetakse teda vastu sõjakooli, kus ta teeb läbi 10-kuulise intensiivse instruktsioonide
kursuse.
Siin on tema suurendatud ja laiendatud ettevalmistav
õpetamine Pühas
kirjas, õpetuses, reeglites ja meetodites.
Väljaõpetuse päälkirja
all õpetatakse avaliku rääkimise,
koosoleku
juhatamise, külastamise ja kahetsevate hingedega tegutsemise teooriat.
Ta võtab osa õppetundidest ja ainetest selle järele, kuidas on ette seatud Armee ohvitseri elutöö jagamine
sõjakooli printsipaali ja teiste juhtivate Päästearmee ohvitseride poolt.
On vahelduvalt laulmistunnid, literatuur, kehalised harjutused, instruktsioonid algelisest tervishoiust jne.
Kadetti eksamineeritakse pe<rioodiliselt, ja teated tema edu kohin lioolikalt hoitakse alal. Tema isiklikule
kasvatamisele aidatakse kaasa eriliste
vaimulikkude koosolekutega. Valmistatakse võimalust nädal nädala järele, et viia tegelikku ellu tetoorilisi
instruktsioone, käies naabrus-korjneses. Ta külastab kogenenud ohvitseri
ülevaatel vaeseid, müüb Armee kirjandust tänavail, rahvamajades ja
võtab osa avalikest koosolekuist.
Pääle
Ic u r su s e
lõpetamist
sõjakoolis,
kui
teated on hääd,
paigutatakse
teda
korpusesse
kaheteist
kuuks kui prooviohvitser.
Sellel perioodil jätkub tema arendamine
birjavahetusliku
juhatamisel
läbi,
mil ajal ta saadab perioodiliselt Pääkorterisse paberid ainete kohta, mis
ta õpib. vlendamine
täieks ohvitseriks kindla kasutusega järgneb hiljem. Ohvitserid, kes armastavad õppida, või need, kes omavad erilisi
vaimuandeid, võivad saada veel ühe
edaspidise kursuse.
Sellest ajast, kui Armee võtab oma
ohvitsere nii laialt väljalt, oleks silmapaistvalt rumal vaadata neile, et
nad on ühesuguse
arusaamisega ja
haHdusega. Mõnel kasulikumal ja
edukamal ohvitseril oli väga väike
(Lõpp 3. veerul.)
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Mcm mihum a a
vetes.
ui teie tahate rännata lootsikus, siis teie kunagi ei tea kindlat aega ärasõiduks. Alati ei
tea, millal lootsikumees on valmis
ära sõitma. Teie võite kiirustada, et
jõuda lootsikusse, ja kui olete sääl,
imestate, miks ei ole veel ärasõit*
Siis leiate, ei saabumine ja ärasõit
on erinevad asjad. On sõbrad, kes tervitavad teid, võite osta omale asju
kauplusest ja saate sanitarilt oma
passi.
Lootsik ei ole suur, ja värske tuul
puhub. Meie möödume teistest lootsikuist ja kuuleme nende huvitavat
tervitust.

K

„KIRIKUKELL".
Mõne kaheteist või enam aasta
eest on asunud sinna kaldale hulk
inimesi, kes püüavad kalu ja korraldavad istandusi. Nad tulevad umbes
kahesaja miili kauguselt ja asuvad
sinna elama. Neid on ainult 150 ümber, kuid neil on oma ehitus, kuhu
nad koguvad koosolekuile ja kuhu
nad koguvad õhtutel haridusliku sihiga.
See töö on alatud mõne tõsise mehe poolt, kes on võtnud vastu Kristuse ja on kuulnud midagi Tema
õpetusest. Uudised meie saabumisest
levisid trummilöömise läbi, ja hulk
oli kutsutud kohku, (Trumm koosnes
suurest raudteerööpast,
mis rippus
puu küljes, ja sellele löödi raudpoldiga.) Meie laulsime: „Jälle kord
räägi sellest mul, kuis Jeesus armastab."
EBAHARILIK
KOOSVIIBIMINE.
Kuulda laulu omal maal on hoopis
teine asi kui kuulda seda kaugel
võõrsil, kus tänavad on liivased ja
majad ehitatud pambuse roost, kaetud palmiolcstega — sääl muutub kõik
nii vägevaks. Meie asusime ainult
kitsal maaribal — ühel pool oli Lagooni vesi ja teisel pool veeres ookean, mis mühas kõrvu
koosoleku
Pääle palvet jutustati
Nikodemuse
külaskäiku Jeesuse juure ja siis laulsime luulu, rahvuse sõnadega ja viisiga. Brigadör Barrel rääkis tõsiste
sõnadega Jumala teenimisest.
Anti
võimalust* neile, kes igatsesid aida ennast Jumalale rahva eest, ja suur
hulk tuli ettepoole, põlvitasid ja palusid päästmist.
Kui nemad tõusid
üles, Iuli teine rida, et ka anda ennast täiesti. Mitte kõik, kes tulevad
Truui, juure, ei saa Temast täiesti
aru. aga Tema, kelle juure meie läheme, teab iga meie tarvidust ja Ta
ott „ustav ja õige, et Ta meie patud
andeks annab."
Sellele järgnes koosolek juhtivate
inimestega
ja seletati
,JSõjaartikleid", mille järele kõik marssisid kaldale ja saatsid meid ära „Halleluujadega", sest sel ajal ja selle tuuli ga iilimr kõik seotud koduga,
TROOPILINE
TORM.
Aga teekäik tagasi mäe koju poole tuletas meile, meele laulu, mida
laulsime. koosoleku ajal:
„Armas
Jeesus, tüüri Sa meie laeva hoolega,"
sest troopiline torm jõudis katte ja
Ühes tuulega, vihmaga, mürixtamisega, piksega ja pimedusega oli teekäik iiiiiiu. kui võisime igatseda. Nii
möödus meie reis, kuid mälestus sel/• e-t irüsib.
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j „TULE VÄLJA!" j
TABAV H Ü Ü D L A H U T A M I S E K S
ARMEE ASUTAJALT.
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CJELTSILISED JA SÕBRAD, piiblis on palju kirjutatud sellest, et maa• ^ i l m a armastus on täiesti vastand niihästi vaimu kui ka tegevuse, poolest Jumala armastusele. Vaadake ühes minuga sellele mõõdule, mis pandud
üles.
Panius arvab kombeid ja maailma mõju nii hädaohtlikuks, et ta hüüab
Kristuse järelkäüaile, et nad tuleksid välja ja lahutaksid endid. ,3IIJfGE
nende seast ÄKA, ja lahutage endid, ütleb Issand ja ärge puutuge roojase
külge, siis tahan mina teid vastu võtta. Ja ma tahan teile isaks olla, ja teie
peate mulle poegadeks ja tiitriks olema, ütleb kõigevägevam Issand."
Need sõnad on tugevad; ja nähes salvatsioniste nii ligidases sõpruses
maailmaga, on tähtis teada, mis see tähendab.
E

I. Mis t ä h e n d a b — l a h u t a m i n e m a a i l m a s t ?

laske mind ennem näidata, mis ta mitte ei ole.
1. See ei tähenda väljatulekut maailmast ihulikult, sel kujul, nagu mungad ja nunnad teevad ega ka minek kuskile kõrve üksildusse, nagu heremiidid. Mitmed on teinud nii, kuid on liig sageli kannud enesega kaasas maailma vaimu.
2. Lahutamine maailmast ei tähenda mitteosavõtmist ärielust maailmas,
nii kaua kui võite teha seda seaduslikult. Teie ei või teenida leiba ja pidada
ülal oma perekonda selleta, ja õigelt ning ausalt töötamine ja teenimine ei
ole vale. Jumal töötab maailma kasuks, lastes päikest paista, vihma sadada
ja paneb kõiki teisi looduslikke protsesse tööle.
IL Lahutamine maailmast t ä h e n d a b :
1. Loobumist kõigest kurjusest maailmas — joomisest, hoorusest,
sõimamisest, petmisest ja ebaaususest.
2. Lahutamine maailmas valitsevast vaimust. Maailmas valitsev vaim
on alati isekus.
3. Lahutamine uhkusest, asjatust näitamisest ja maailma auahnusest.
4. Loobumine maailma austamisest, väljaarvatud, kui see võib olla
kasuks Jeesuse Kristuse kuningriigile.
5. Lahutamine maailma lõbudest.
6. Lahutamine mammona teenistusest, mis on üldine maailmas. Apostel 1'aulus ütleb, et rahaahnus on kurjuse juur. Milline suur hulk on inimesi,
kes kumardavad rahajumalat!
7. Lahutamine maailma poliitikast nii kaugelt, kui nad on täis isekust,
on arendatud ja käiakse selle järele vaatamata Jumala aule, Tema seaduste
pidamisele ja Tema kuningriigi asutamisele.
I I I Sa pead n ä g e m a , m u a r m a s sõber, et s a r n a n e l a h u t a m i n e
on h ä d a t a r v i l i k .
Ilmalikkus on kõik maailmale: soe tähendab, maailm on haaratud sellest, et otsida omakasu ju meelehääd; aga tõsine salvatsionist on väljas, et
otsida Jumala au ja juhtida inimeste hingi päästmisele.
I V . S a l v a t s i o n i s t i o m a u s u alalhoidmine n õ u a b s e d a l a h u t a m i s t .
Salvatsionist teab, et ta ei või võtta põue tuld, ilma, et ta ise ei saaks
põletatud, ja sellepärast ta hoiab ennast eemale nii palju kui võimalik kõigest
tegevusest ja seltskonnast maailmns,<nida ta teab olevat vastane pühitsetud
südamele ja elule, mida tema süda omanud.
Kui sa loobud kõigest sõbralikust ühendusest selle vaenlasega, pöörad
selja alaliselt maailmale, tuleb PühaVnim sinule suuremal mõõdul kui kunagi
enne. Ta tahub täita sind armastusega, jõuga ja rõõmuga ja teeb sind võitjaks patu ning põrgu üle. Miks mitte andu ohvrit praegu! Mis sa ütled
selle kohta? Ära katsu olla erapooletu, sest see on võimatu. Lõika ennast lahti
kõigest vormilikkusest — OLE LAHUTATUD. „TULE VÄLJA!"

Ärgo ohustage, et värvitrükis

Jõulu-SõjaltDOd
ilmub detsembris.

,,Ma läksin laisa mehe põllust
mööda, ja inimese viinamäest mööda,
kellel ei olnud meelt pääs. Ja vaata,
sääl olid üleüldse ohakad tõusnud,
nõgesed olid seda katnud, ja tema
kiviaed oli maha kistud. Kui ma seda
nägin, panin ma tähele; ma vaatasin õpetust. Tahad sa natuke veel
magada, natukese tukkuda, natukesi
käsi kokku panna maas seistes? Siis
tuleb vaesus su katte kui jalamees,
ja sinu tühi kui kilbiga mees."
Õpetuse sõn. 24: 30—34.
Neid salme on kunstnik maalinud nii
hästi pildile, see näitab selgesti, kui
hirmus on laiskus, mis viib meid hooletusse. „Tahad sa natuke veel magada, natukese tukkuda, natukesi
käsi kokku panna maas seistes?" Ainult mitte tähele pandud, ja aed on
täidetud umbrohtudest.
Mõne aasta eest külastasin ühe
armsa sõbra kodu, kes oli surnud
äkisti. Ta aed oli nii ilus, kui astu- .
sin sellesse: kõik teed ja istutatud taimed olid suurimas korras, ei võinud
näha isegi väikseimat umbrohtu, ja
ilusaimad lilled kõige oma iluga
köitsid minu tähelepanu. Pääle mõnenädalise äraoleku kodust läksin
oma aeda.
Milline kurb vaade oli minu silmade ees! Palju taimi oli langenud maha hooletuse tõttu ja aed oli täidetud
umbrohuga. Siis tuletasin meele mõlemaid aedu, mida olin näinud, ja
võrdlesin neid inimeste südametega.
Võib olla ainult väike hooletus —
viga ülesande täitmises, hooletus palves ja piibli lugemises, ja südames
hakkab kasvama umbrohi — oma
,,mina" patt.
Äkiline meel, lahkusetus, pühitsematus, kuni sääl ..kasvasid ohakad ja
nõgesed" ja lõpuks „tema kiviaed oli
maha kistud".
Vaadatakse ka punasele magunile
kui umbrohule, millest öeldakse, et ta
sigineb üle 50.000-kordselt. Just samuti on patuga. Patt on sitkeim asi
inimese südames. Et vabaneda umbrohtest, on vaja neid kitkuda välja
ühes juurtega, ja neid peab hävitama.
Just samuti on patuga. Kiitus Jumalale, et ei ole tarvis, et patt jääb alaliseks südamesse; Kristuse ohvri läbi võib patt saada andestatud, see
võib saada ka täiesti hävitatud kogu
juurega Püha Vaimu läbi, mille ilmumisel muutub meie süda sarnaseks
aiale, mis on hästi korraldatud ja
hoolitsetud.
H. R. P.
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Mõelge selle levitamisele!
Ka sääl lehvib Päästearmee lipp. — Pilt India tänavaelust
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Noo lahkub laevast
1. Moos. 8 : 1 — 1 3 , 18—20.
itmel päeval oli Noa ja tema
perekond laevas, kus neil oli
kindel koht. Laev liikus edasi
tumedal üksluisel pimedal veel.
Viimaks lõppes vihmasadu j a
puhus tugev tuul.
Nüüd mõtles Noa. ei tea kui
madal on juba vesi j a kui palju
maad võib juba näha. E t saada
teadet sellest, avas ta akna ja
laskis välja ühe kaarna kui sõnumitooja. Noa ootas tema tagasitulekut, kuid ta ei tulnud enam.
Siis saatis Noa välja ühe t u i .
Ta ootas jällegi j a sel korral õhtu
ajal tuli lahke sõnumitooja tui
tagasi. Vaene väike olevus! Ta
ei võinud leida isegi väikest oksakest, kus oleks võinud puhata.
Vesi kattis ikkagi veel kogu maad.
Kui t a tuli tiibu lehvitades akna
ligidale, pani Noa oma käe aknast
välja j a võttis teda lahkusega tagasi laeva.
Seitsme päeva pärast
saatis
Xoa jällegi välja ühe t u i . T a
tuli jällegi tagasi õhtul, kuid sel
korral oli tal kaasas leht, mida t a
võtnud õlipuu küljest. Noale j a
tema perekonnale oli leht väga
suureks rõõmuks. See tähendas,
et vesi alanes kiiresti j a puutipud.
ladvad olid juba veest väljas.
Nädala pärast saadeti jälle t u i
välja, kuid sel korral ta enam ei
tulnud tagasi, sest veeuputus oli
möödas, j a tal ei olnud enam tarvis tulla laeva otsima varjupaika.
Noa
ja
tema
perekond
pääle seda, 'kui n a d olnud laevas
terve aasta, võtsid laevalt ä r a
katuse ja vaatasid välja. Maa oli

KORPUSE KADETTIDE
NURK.

Sõprus.

H

puhas j a rahulik — uus maa, mis
ootas neid kui uus kodu. Jumala
käsul tuli Xoa oma perega j a kõigi
loomadega välja laevast.
Teie võite kujutleda, kui rõõmsad olid linnud j a loomad, kui
nad said jälle vabaks pääle aa.stase la.evasoleku.
Xoa j a tenia, lapsed olid ka
rõõmsad. Esimene asi, mida Noa
tegi, oli ehitada. .Jumalale altar ja
ohverdada
temale
tänuohvrit,
sellepärast, et. t a hoidnud neid
kindlasti suure veeuputuse ajal.
Jumalale meeldis Xoa ohver.

Noa ohverdab ta mia Ita iil.

Piibel tema tegemises.
Komandör Mildred Duff.

Mitmed noored pettuvad oma vaimulikus elus sellepärast, et nad
ühendavad ennast sõpradega, hes ei
ole hääd nendele. Nad tahuvad
elada Jumalale meeleliääks, aga valides omale sõpradeks inimesi, kelle
Ta kuulis tema palvet j a õnnis- mõtted on madalad, nende sõnad ja
tas teda j a tema omakseid. • Õn- tegevus on nii, et nad tunnevad ennistades lubas ta, et ei taha enami nast olevat hukka mõistetud. Kui ei
kunagi hävitada maailma veeupu- öelda lahti sarnasist sõbrust, siis on
võimatu vaimulik ehi ja sellele järgtuse läbi.
neb kindlasti langemine.
Ta ei tõotanud seda ainult
Võib olla pead töötama igapäev
Noale j a tema lastele, vaid t a inimeste hulgas, kellel kurjad mõtpani selle märgiks vikerkaare' ted. Juroal tahab, et oleksid tema
tunnistaja just sääl, kus sa oled.
taevalaotusele, et ta peab oma Sa
peaksid olema lahke ja rõõmus
tõotuse.
igaühe vastu, kuid ära sega ennast
Pääle seda iga kord, kui Noa halbadesse kõnedesse.
Kui sa valid omale sõbra, seltsinagi vikerkaart, tuli temal 3 mselc
sa peaksid otsima ühe, kes on
J u m a l a tõotus. Tumedad pilved lise,
väljas Jumala etest
võisid ilmuda, ja viluna sadada, aitaks sind Armee
kuid Noal ei olnud tarvis karta, kõiges asjas, mis on õige ja hää.
Kus on tegemist teise sooga, siis
sest selle järele paistis jälle päike
olge liig kodused, vaid olge
j a ilusad vikerkaare värvid ilmu- ärge
lahked; kus on igatsus, et saada ohsid nähtavale.
vitseriks, ei ole hää, kui sa oled
Mitu, mitu aastat on möödunud liig ruttu tõmmatud külge kellelegi.
oma tervet meelt Issanda teesellest ajast, kui Noa elas, aga Anna
nistusele, jättes maise sõbra valimist
pääle rasket vihmasadu võime ik- seniks, kui oled kindel oma elukutses.
kagi veel näha vikerkaart, mis
Nii kui aasta aasta järele tehakse
tuletab meile meele J u m a l a aruusi leidusi, saame .selgema pildi
mastust j a ustavust.
sellest, kuidas Mooses oli ette valMis
juhtus
n o i l e k a - mistatud oma suurele tööle, ja näeme
kust ta sai informatsioone.
hele linnule,
m i d a N o a allikaid,
Siiski ükski sõna piiblis ei ole kirsaatis välja laevast?
jutatud paganakirjadie järele.
Ei; just nagu inimene, kes otsusM i s o l i N o a e s i m e n e t etab nüüdsel ajal anda oma elu terg e v u s p ä ä i e I a e v a s t l a h- velt
Jumalale, tarvitab seda tark u m ise?
kust, amida t a omanud enne oma ümM i d a t õ o t a s J u m a i t e- berpöörmisest, Jumala teenistuseks,
nii ka Mooses pääle seda, kui Juin a. I e s e l a j a l ?
mal kutsus teda, pühendas kõik oma
M i l l i s e ni ä r g i o m a t õ o- tarkuse, mida ta oli õppinud, Jumala
teenistusele ja teda juhiti Pühast
t u s o s t [i a n i J u m a 1 t a e Vaimust.
vasse?
Meie, ei tea — meile ei räägita
sellest kuskil — kas Mooses kirjutas
kellest meie Joeme 1. Moosese 14. ja iga sõna „Seaduse raamatus".
Juudid uskusid, et iga täht ja iga
ka Ebrea 7.
Aga nende kirjade seast, mida lei- väiksem sõna oli kirjutatud tema
ti Egiptuse välisriigi osakonnas, on l>oott. Võib-olla ka, eit -see oli nii, naka üks kiri Saleani kuninga poolt. gu meie oleme näinud.
Aga väga võimalik, et temal olid
Mitte Melkisedekilt, aga kelleltki teiselt, kes kirjeldab iseennast järgmi- abilised; see on inimesed, kes korralselt : „Mind pandi mu kohale mitte dasid ja kopeerisid tema originaalmu isa ega ema poolt, vaid Vägeva seid kirju.
Aga Israeli Lapsed nimetasid alati
Kuninga poolt" — tähendab „Jumala poolt".
Lugege, mis on öeldud piibli viis esimest raamatut „ToMelkisedeki kohta Ebrea 7. Need sõ- 1-a'ks", see on ,,Seadus"; nad vaatavad sellele kui oma kõige kallimale
rad näitavad meile, et iga Salemi
varandusele, midagi, mis on kõrgem
kuningas usikus, et nad võlgnevad
kõik Jumalale. Sellepärast austas teisti t kirjadest — Jehoova otsekohestesit sõnade-t ja käskudest oma
Abraaim nii väga Melkisedekit.
„Salem" tähendab rahu. „Jeru-sa- rahvaile.
Lõpuks oli Mooses teinud oma elukm" tähendab rahu-linn. Nii näeme
muistseist kirjadest, et isegi Abraami töö ja Josua võttis tema koha, ta oli
ajal nimetati Jeruusalemma rahultn- kutsutud Jumalast juhtima rahvast
edasi. Aga uus juht leidis ennast konaks.
Kõiki neid vanu ülestähendusi ja he erinevas seisukorras. Kui Mooveel palju rohkem peab Mooses ole- ses tõi Israeli lapsi välja Egiptusest,
siis nad olid piiblita. Aga Josua ajal
ma kindlasti näinud; Kaanani linnad olid samuti täis raamatuid kui oli valgus hakanud paistma ja teadmine
Jumalast voolas kui jogi, ja Juolid Egiptuse ja Paabiloni linnad,
sest sõna
„Kirjatsever"
(Josua mal võis sellepärast öelda oma sula15:15) tähendab „raamatute linna". sele Josuale:
„Äi"gu lahkugu seMesinase käsuõpetuse raamat su suust ära, vaid
mõtle seda järele ööd j a päevad, et
sa võiksid katsuda teha kõik seda
mööda, mis sinna sisse on kirjutatud; sest siis võid sa oma teed korda saata, ja siis targasti oma asju
ajada." Josua 1:8.

(Järg.)
müümisest ja
indel on, et Moosesel nende kir- jutatud ostmisest,
javiiside läbi, millest meie tea- mitmesugustest äriasjadest; aga nad
me, et neid tarvitati sel ajal, erinevad täiesti nendest imelikkudest
pidi olema ainult väike raskus kirju- käskudest, mida Jumal andis kolmtada 1. Moosese raamatu osi, mis on sada aastat hiljem.
kõige vanemast ajast. Sest kui JuSineari iseadused clid paganate
malal on kellegi jaoks mingisugune seadused,
antud
paganakuninga
töö, siis aitab ta seda ka täita. Nei- poolt, ja nad ei sisaidanud ühtki
le, kes tõsiselt usaldavad teda ja sõna Jumala üle, isegi mitte üht sõkellel on kannatust töös, tuleb alati na nende paganata jumalate üle, kelabi ja raske tee muutub kergeks.
e Vioave! uskus.
See om olnud igal ajal Jumala teeni„Sina pead armastama Issandat,
jate läbielamine.
oma J u m a l a t . . . ja ennä ligimest kui
(Luuka 10:27). Neis sõMitu raamatut ja kirja, mis kuu- iseennast"
annab Jeesus Kristus meile selelusid Sineari kuninga Amraveli va- nus
tuse
tõsisest
mõttest käsikude üle,
litsuse aega, on leitud hiljuti. Tema
Mooses kirjutas ja mida võioli üks targemaid paganakuningaid, mida
kes kunagi on elanud, ja selle aja me lugeda piiblis.
Alles hilja aja eest olid inimesed
kirjutised on väga huvitavad, sellepärast et nad viivad meid tagasi veel õige kindlad, et ei võinud olla
sarnast Salemi kuningat MelkisedeAbrami päevini.
kit, kes tuli ja õnnista* Abraami ja
Amravelil olid kirjutised tema toredaist templitest, mis ta laskis ehitada, ja suur vall, mis oli takistuseks, et Tigrise jõgi ei pidanud uputama tema rahvast ja maad; aga
üks targemaid asju oli see:, et ta laskis kirjutada kõiki seadusi, mille
jäxele ta valitses kogu Sineari maal.
Ta töötas umbes sarnaselt, kui Inglise kuningas Alfred mitu tuhat aastat hiljem.
Need seadused leiti aastal 1901.
Nad on kirjutatud suurele mustale
marmorile ja kirjutust on nii palju,
et ta täidaks umbes mede piibli.
Seadused on väga õiglased ja tarVaade pühalt maalt.
gasti tehtud. Nendes on palju kir-
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Kui nina ei ole sündinud
Päästearmees,
sus Päästear~
mee on sündinud minus esimesest hc tkest, mi vaatasin üles
Jumala
poole ja hüüdsin:
„Abba, Isa!"
William Booth.
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Territooriumi
uudiseid.
LONDON

Rahvusvahelisest keskkohast.

TAANIMAA. — P ä ä s t e t u d
v a n g l a s . Kohaliku meeste sotsiaaltöö ohvitser külastas korrapäraselt iga pühapäeva hommikul vangi,
kes oli mõistetud karistuse alla kaheksateist kuuks. Kapten rääkis tõsiselt temaga ta hinge seisukorra üle,
ja tagajärg oli, et mees langes kongis põlvili ja pääle südamliku palve
tõusis üles kui tõsiselt ümberpöornud inimene. Ta palus, et kapten
teataks sellest ta naisele ja räägiks
ka tema hinge üle tõsiselt. Kapten
tegi seda, aga naine näis olevat väga
uskmatu. Ta ütles, et ei tundvat
enam oma meest pääle tema vanglast
väljatulemist. Kapten manitses teda
parem paluda oma mehe eest. Ta ei
tahtnud seda, kuid lõpuks palus siiski ühes ohvitseriga Jumalat, ja ka tema elas läbi uussünni. Armee palve
pääle vabastati mees tema karistusest ja tulles koju hakkasid nad Armee abiga pidama väikest kauplust.
Nad on praegu mõlemad ja ka nende
lapsed õnnelikud ja kiidavad Jumalat
võidu eest ja Armee abi pärast.
I:I)AS1MIM:K ALASKAS, õ i g e usu p r e e s t e r
t e r v i t a s
Armeed,
üheksa
päeva
j o o k s ul 90 u u t
ümberP ö ö r n u t.
Kohalikkude elanikkude nõudmisel
asus Armee Sitka'sse, Alaska päälinna.
Hiljuti külastasid 28 muusekanti
seda korpust, kus nad veetsid ühes
korpuse seltsilistega üheksa päeva.
Püha Mihkli ja Püha Gaabrieli koguduse eesseisjad tervitasid külalisi ja
kutsusid neid lõunale.
Igal päeval peeti kaks koosolekut,
pääle selle veel palvekoosolekuid ja
mitmesuguseid käike läbi linna. Selle
sõjakäigu ajal oli eriti huvitav Armee
rongikäik, mille eesotsas käis linnapää, järgnes tuletõrjujate juht, orkester, palju päästesõdureid ja sõpru, kanti „vere ja tule lippu", samuti
„vana au" lippu, õigeusu piiskop kutsus lahkesti adjutandi ja envoi enda
juure lõunale ning sirutas oma abiandvat kätt, kus iial võis.
Korea. H a r u 1 d a s t P ä ä s t earmee
pulma
peeti hiljuti
Seoul'is, Korea päälinnas. Naisleitnant Hor Kon, adjutant ja proua
Hor Koni tütar, abiellus noore päästeohvitseriga, kes kasvas üles meie
tööstuskodus Koreas. Peigmehe tõi
paljude aastate eest Päästearmee kodusse Dr. Holdcroft, Koreas tuntud
misjonär, kes hoolitses poisi kasvatuse eest juba tema varasest noorusest alates. Noormehe ema tegutses
presbüteriani kirikus piiblinalsena.

Kindral.
Kindral algas oma sügist sõjakäiku Bornsleys, kus oli suur
rahva osavõtt ja seltsilised olid
väga vaimustatud.
Viimases
palvekoosolekus oli 43 otsijat.
Kuu lõpuosas kohtas kindral
Briti väljaohvitsere ohvitseride
koosolekul mitmesugustes keskkohtades, j a teised ohvitseride
koosolekud juhatatakse oktoobri alul. Ta tahab ka juhatada
koosolekuid Londonis, Liverpoolis, Swanseas ja Aberdeenis.
Komandör Evangeline Booth.
Armee jõudude juhtiv komandör Põhja-Ameerika ühendatud
riikides on jõudnud Euroopas-

se, et juhtida mitu sõjakäiku
oktoobri ja novembri kuude
jooksul.
Ta külastab Norrat,
Rootsit, Taanit, Suur Britanniat, Saksamaad ja Prantsusmaad.
Armee ekonoomiline komisjon.
Selleks, et leida üles, kas väljaminekud rahvusvahelises pääkorteris ei ole liig suured, on
kindrali poolt seatud ametisse
ekonoomiline komisjon.
Võttes arvesse igal pool maailmas valitsevat rahanduskriisi,
kindral leiab, et sarnast komisjoni hindavad kõik seltsilised
ja sõbrad.

Armee lipu all.
KORPUSTE TEATEID.
Korpuse kadettide edu.
Tallinna 1. (E n s a i n P e t e r s s o n, 1 e i tn a n t B e r n a d t). Pääle adjutant Molinide
äraminekut läheb töö edasi uue ensaini hoole all,
keda seltsilised on juba õppinud tundma kui rõõmsa meeleoluga meest, kes paneb kogu oma ihu ja
hinge töösse. Pääls selle, et ta töötab vanade
seas, hoolitseb ta ka noorte eest, sest noorte pärast on tulevik. Laupäeval, 19. sept. oli koosolek,
mida juhatasid ainult korpuse kadetid.
Huvitav
oli kuulda nende rõõmsaid ettekandeid ja tunnistusi sellest, kuidas Jumal on saanud päästa
juba noorelt, õnnistagu Jumal iseäralikult noori, et neist kasvaks tugev vägi maailma kurjuste
vastu.
Tallinna 2 ( E n s a i n A m b r o s e n j a l t n . B l e e s ) . Kuna oodetav ohvitser ei ole võinud veel saabuda teatud takistuste pärast, viivad nimetatud ohvitserid oma samariitlise töö kõrval edasi ka korpuse tööd. Leitnant
Einmann on saanud oma kasutuse korpuse tööle, usume, 'et ta tuleb sinna
oma terve südamega.
Tartu. Oleme väga kurvad, et ensain ja proua Granholmid peavad lahkuma proua puuduliku tervise poolest, kuid usume, et töö läheb edasi Jumala
abiga, üldsekretär külastades kõiki korpuseid Eestis, kus ta juhatas edurikkaid koosolekuid, käis ka Tartus, kus ta avas lõikuspüha väljamüügi. Tartu
korpus oli esimene koht Eestis, mida staabikapten Penniek külastas, ja see
on ka viimane enne tema lahkumist siit territooriumist, mille pärast Tartu
korpus jääb eriti ta meele. Korpusse jääb veel töötama leitnant Muusekant,
ja leitnant Matveus sai kasutuse tulla sinna abiks, kuna loodame, et keegi
Inglise naisohvitser võib tulla sinna töö juhatajaks.

Meie kuuleme,
Et Tallinna 1 saadi talendi
süsteemiga enam kui 500 krooni, mis on üldse kõige kõrgem
territooriumis. Soovime korpusele palju õnne ja edu.
Et Tallinna 2 edeneb hästi
noorsootöö.
Et Tartus läheb samariitline
töö hästi edasi sõprade kaasabil,
kes ei kuulu Armeesse.
Et Riia 1 on saadud 450 latti
ühenduses aastapäevaga ja talendi süsteemiga.
E t Riia 4 teeb puhkpilli orkestri edu ja on palju õppijaid.
Et Miitavis ilustatakse saali
ja tehakse seda mõnusaks talveajale.
Et Vindavis saadi aastapäeva puhul peaaegu 80 latti ja et
praegu on tegevusel talentide
süsteem.
Et Volmaris viiakse igal kuul
korrapäraselt „Kara Saucieni"
(Läti Sõjahüüdu) vanglasse.
Et Liibavis saadi üle 80 lati
talendi süsteemi teel.
Et envoi Pudritjis tahab juhatada
erilist
laulubrigaadi
ühendatud
pühitsuskoosolekuil
Riia 1.
Et kapten Hamburger ühes
leitnant Ozoliniga teevad kavatsusi samariidi töö suhtes talveajaks.
Et koduühing on alanud hästi Miitavis, Riia 1 ja Riia 4.
PÄÄSTEARMEE
JÄRELUURIMISE
BÜROO
otsib
• kadunud
isikuid,
nii
Eestis
kui
ka
välismaades.
Tänades üle kogu maailma ümbritsevat Armee organisatsiooni,
on korda läinud paljusid leida.
Maks: Eestis — Ekr. 3.—
Välismaal — Ekr. 5.—
, Aadress: Riga, Matisa iela 13
dz. 6. Tallinn, TJ. Sadama t. 11-a.

_ Staabikapten H. R Penniek
Ühes Jeesusega.

„Sõjahüüu"
võitlejad.

Auline on käia teed ühes Jeesusega.
Mäletan aegu, mil ilmas viibisin, kui
otsisin õnne ja rõõmu, et unustada
minevikku, kus elu oli nii karm ja
>'r. 20 — September 1931.
tormine.
Kuid ei mingit õnne oga rõõmu
AUNIMESTIK:
leidnud ma kuskilt, mis oleks suutnud asetada möödunud elu. Aga kui
Ohvitserid:
ma tõttasin Kolgatale ja kohtasin
Ltn. K. F. Bernadt 73 eks., ltn. M.
Jeesust, sellest saadik olen õnneli- Blees
25
eks.
kum õnnelik ja rõõmsam rõõmustaDr. Holdcroft, kes ka viibis pul- ja. Hing juubeldab alati, sest Jeesus
Allohvitserid ja sõdurid:
mapeol, kõneles sooje sõnu tänus, et on mind päästnud kõigist patuaheTallinna 1 korpus:
poiss oli saanud hää arenemise Pääs- laist, kõigist võlakohustustest.
Kuid ka sina, kes oled täna veel
Sõd. A. Tuisk 50 eks., sõd. E. Nietearmee hoole all. „Et ma tõin ta
rõhutud
ja
kurb,
kee
otsid
õnne
ja
mann 40, sõd. P. Leemann 31, muuPäästearmee varjupaika, see oli parim, mida olen teinud tema kasuks", rõõmu maailma lagedast laanest, kus sek. M. Ernits 30, kassah. J. Kütt 25,
sul midagi leida ei ole — pööra oma seers. J. Kanter 25, k. k. M. Vesiloik
ütles ta muu seas.
sammud Kolgatale, otsi Jeesust kind- 25, k. k. A. Matveus 25, seers. A. SaAmeerika. A b i t ö ö t u i 1 e. Ai- las usus, tunne, et oled süüdlane gar 25, seers. E. Viikmann 25, sõd.
nuüksi New-Yorgis ja Brooklynis ja- Tema ees, palu andestamist oma eksi- L. Rattik 25, sõd. K. Dunkel 25 eks.
gati hiljuti korraldatud abiandmisel tustes ja sa võid ka saada õnnelikutöötatöölistele
Päästearmee poolt maks inimeseks. Tee seda veel täna,
Tallinna II korpus.
2.420.856 taldrikutäit suppi, 3.340.157 sest homme võib see juba hilja olla.
Sõdurid A. Reismann 50, L. Thaportsjoni leiba, 1.574.914 tassi kohvi, Valmista, valmista, pea sind kutsub
surmaingel,
valmista!
ling
45,
E.
Roop 30, L. Lilleallik 25,
424.827 klaasi piima ja 158.804 portsH. Jann 25 eks.
H. E . Tallinna 1.
joni lõunasööki.

LAHKUS EESTIST.
(Mi kõigile ootamatuseks, et üldsekretär, staabikapten H. R. Penniek
lahkub sellelt territooriumilt, saades
kasutuse tagasi Inglismaale. Oma
lahkumisteate tõi kaasa staabikapten Eestisse külaskäigul, mis jäi tema viimaseks siin. Tallinnas juhatas
ta pühap. 20. sept. ühist sõdurite
koosolekut ja päästekoosolekut 1. korpuses. Esmaspäeval jutustas ta 2.
korpuse kuulajatele huvitavaid Armee juhtumisi mitmelt imaalt, kuna
teisipäeval, tema lahkurndskoosolekul 1. korpuse ruumis, rääkis staabikapten sellest, kuidas t a sai päästeohvitseriks, ja mitmeid lugusid oma
tegevusest. Koosoleku lõpp kujunes
haaravaks. Kutsuti lipu olla ühinema sel hetkel, et tuua uusi tõotusi
Jumalale Temia paremaks teenimiseks. Staabikaiptenit saatis ltn. L.
Luter tõlgina.
Staabikapten oma lühikese 'tegevuse kestes Eesti-Läti territooriumil
võitis kõigi poolehoiu, tulles Armee
sünnikohast Inglismaalt. Ta oli tegev
ka ,,Sõjahüüu" sisu korraldamises.
Saagu ta rohkesti õnnistatud uuel
tööpõllul!
H. J.

S Õ J A H Ü ÜD
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Nr. 27
3.

Laulgem Jumalale!
i.
R. M. 274.
1. Kes teed võib näita mulle, Kuis
Isa majja saan, Kes surma pimeduses Truu juht võib olla mul? Maailm
on pime, kole, Pattu ja häda täis.
Kuis võin ma leida päästmist Surmast, mis ootab mind?
K o o r : Jeesus võib teed mul näita, Et Isa majja saan. Hakkan Ta käest nüüd kinni,
Maailma valgus Ta.
2. Kes parandab mu südant, Hingust ja rahu toob? Kes minu valu
võtab, Keda ma usaldan? Patt on
mind väga haavand, Mind hukka
mõistab vaim. Maailma olen läinud,
Säält pole rahu saand.
8. Jeesus, nüüd tahan olla Su
oma alati, Mis mul ka tuleks ette
Siin elus, surmas veel. Kuigi on öö
nii pime, Lainedki mässavad, Sest
Sinu kindel käsi, Mind Isa majja
viib.
R. M. 131.
1. Kallis Jeesus, Sa mind päästad, Au ja kiitus olgu Sul! Sinu kallis veri peseb. Au ja kiitus olgu sul!
K o o r : ' Au ja
kiitus, Jeesus
päästab, Au ja kiitus Tallele! Kallis veri patust peseb, Au ja kiitus Tallele!
2. Kaua minu hing siin otsis Rahu eluvõitlustes.
Kui end viimaks
tarved* andsin Jeesusel, siis päästis
Ta.
:;. Sinu pääle üksnes loodan, Vereväge tunda saan. Sinu haavusse
end peidan, Säält ei iial lahku ma.
4. Sinu teenistuses tahan Elada
ja surra ka, Tunnis#tada Sinu armust, Mis mind pühitsenud on.

3iazd (Jeesus kõike valitseb,
kus päike oma ringi teeb.

PÄÄSTEARMEE
1. Kord Jeesus kõike
valitseb,
kus päike oma ringi teeb.
Tu, riik siis levib ilma pääl,
ei päike lähe looja sääl.

4. Ta valitsxis toob .õnnistust,
vang ahelaist saab vabadust.
Nõrk liial) raini jäädava,
kõik soovid peavad
täituma.

2. Kõik palved talle toodagu,
pääd temal kiitu*
krooniga.
Kui magus lõhn ta nimi just
siis kerkib taas täis
pühendust.

5. Kus ilmuvad ta
tervisväed,
sääl kadund needus, surma käed.
Ta nimes pojad
Aadama
on valmis õndsust
kiitlema.

3. Kõik rahvad, riigid, iga keel
Ic, armust lauldis külvad
veel,
ja lastehäaled
puhtaimad
tal „hosianna"
hõiskavad.

(i. Kõik loodus ides ärgaku
ja Kuningat siis austagu.
Nii inglid laule
kannavad,
uinus rõõmsad helid
paisuvad.

HBIflNDVH KÄE ARMEE.

Ring märkmeidÜldsekretärilt.
Kutsutakse üles iga juhtivat ohvitseri, et nad
teeksid enam kangelasi
„SÕJAHÜÜU" LEVITAMISEKS.

JUHUSLIK KÜLASKÄIK — VASTUS
PALVELE,
Leitnant külastab inimesi — läheb
ukselt ukse Juure. Mitmed on ükskõiksed ja teised eemaletõrjuvad.
Kurruga ühe iiLsc taga kuuleb hüüdu:
„Nisse!" Minnes sisse leiab ta kiiks
vanapoolset naist, kes kuiilutifvad
rõõmuga, et nad täna hommikul palunud Jumalat, et Tu saadaks nende
juure kedagi usklikku. Ja kui ruttu
Jumal uu kuulnud neid! Nml ei võiwit ise minna kuskile välju. Pääle
lühikese õnuistusrikka rääkimise ja
paari salmi lunimise leitnant lahkus
tõotusega, et see tema külaskäik ei
pea jääma rinnuseks.

Kui nad tulevad sinu juure ja paluvad sind võtta
osa lehe müümisest, siis
ÄRA PÕIKLE VASTU,
ja kui nad ei tule su juure, siis mine ise nende
juure ja paku ennast teenistusse.
MEIE TÄNAME KÕIKI
SELTSILISI,
kes on aidanud kaasa nii
truuilt möödunud ajal, aga
meie tahaksime, et igas
korpuses läheks sõda veel
paremini edasi.

Kui oled mures ja vajad troosti,
poolehoidu või palvet vaimlises edasiminekus, kõnele igale Päästearmee
ohvitserile või kirjuta selles asjas
.Abiandvale Käele", territooriumi komandörile, Matisa iela 13 dz 6, Riga,
Latvia. Me tahame aidata sind.

„SÕJAHÜÜD" ilmub 1 kord kuus.
Väljaandja

1. Laulame kõik nüüd ühtlasi:
Jumal on hää! Rahvaste hulgad, inglikoor: Jumal on hää! Ärgaku üles
magajad,
Et vere läbi päästmist
saaks, Siis kiituses kõik laulaksid:
Jumal on hää!
K o o r : :,: Jumal on hää! :,:
Laulame kõik nüüd ühtlasi:
Jumal on hää!
2. Laulgem, et kõlaks igal pool:
Jumal on hää! Armulaud taevas
kaetud meil: Jumal on hää! Veri
meid patust puhastab, Vaim meile
valgust, elu toob. Seepärast kõlab
laulukoor: Jumal on hää!
3. Issand on sõbraks, Isaks meil,
Jumal on hää! Õndsate osa taevas
sääl, Jumal on hää! Ta arm on meile
täielik, Meid igast murest läbi viib.
Avanud taevaukse ta: Jumal on hää!

LIIG HILJA NUTTA.
Luttaast on väljas müümas «Sõjahüüde". Keegi keskealine naine kutsus teda oma juure ja jutustas oma
läbielamisi ühenduses Armeega. Tema olnud abielus ja elanud ühes oma
mehega, ning äkki hakanud märkama, et mees käib kuskil õhtuti. Selgus, et ta käib Armees. Naine läinud
ka üks või teine kord kaasa. Ühel

|ii:hekoosnlekul teatanud mees, et ta
tallab minna ette kalietsuspingile.
Pääle pika võitluse ja kõnelemise
tõmbas naine poolvägisi meest välja
saalist. Kalietsuspingile minna? _ Ei
miski hinna eest! Mees enam ei läinud Armeesse, vaid hukkas jooma ja
jõi nii palju, et unine lastega pidi lahkuma tema juurest. Nüüd pidi süda
olema nii ruske mõeldes sellele ja
elu näib olema nii raske. Kuid mis
võivad aiduta pisarad 1
SURMAVOODIL t\M HERPÜORNUD
NOORMEES.
Keegi ohvitser kirjutas, et külastanud haiglat. Kõnelenud kellegi 25aastase noormehega. Pääle mitmekordse rääkimist j * külastamise [:::::
ranuil noormees Jumala poole. Lühikese ilja järele tuli tema vanaema
koosolekule ja ütles, et oli külastanud huiget ja haige öelnud: „me kohtame kodus Jeesuse juures." Vana.
proua nuttis rõõmupisaraid ja tänns
külastamise eest ja selle eest, et
ohvitserid võivad olla tööriistad Juni ula kaes!

Tellimise hind postiga aastas 2 krooni, Vž a. 1.10 kr.

Tallinna I korpus U. Sadama t. 1 l-n.
Ensaln E. Pettersson, juhtiv ohvitser
Leitnant K. Bernadt.
Tallinna II korpus Vaksali pst. S-a.
Ltn. M. Blees, ensain S. Ambrosen.
Tartu korpus Tähe tän. 124.
Ltn. S. Muusekant, ltn J. Matveus.
KOOSOLEKUTE AJAH:
Pühapäeviti: kl. 10 h., kl. 3 p. 1.
ja kl. 7 õht.
Xripäeviti: teisip., neljap. ja laup.
kl. %8 õht.
Pühapäevakool igal piihap. kl.
%1 p.
Koduühingu koosolekud igal kesknäd. kl. V28 õht.
Kõik olete teretulemast
PÄÄSTEARMEE KOOSOLEKULE!
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Mattoas.
Kristu se elu.
N. 1. 2:1 —12
R. 2. 2:13—23
L. 3. 3:1 — 9
P.
E.
T.
K.
N.
R.
L.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3:10—17
4:1 —11
4:12—25
5:1 —12
5:13—20
5:21—20
5:38—48

P. 11.
E. 12.
T. 13.
K. 14.

6:1 — 8
6:9 —23
6:24—34
7:1 —12

M õ õ g a ja
kilbi
brigaad.
Piiblitekstid
oktoobris.
N. 15. 7:13—20
R. 16. 7:21—29
L. 17. 8:1 —13
P. 18. 8:14—22
E. IH. 8:23—34
20. 9:1 — 8
K. 21. 9:9 —17
N. 22. 9:18—26
R. 23. 9:27—38
L. 24. 10:1 —10
T:

P. 25.
E. 26.
T. 27.
K. 28.
N. 29.
R. 30.
L. 31.

10:11—22
10:23—33
10:34—42
11:1 —15
11:16—24
11:25—30
12:1 — 8

PALVEAINED.
Oktoober 4. Meie mia korpus ja linn.
„ 11. Vannil ja mahajäetud.
„ 18. Aasia
. 2õ. Koduühing.

üksiknumber 15 senti.

Vastutav toimetaja: envol L. Bakul.

..Päästearmee". Tallinnas. U. Sadama tän. 11-a. O.-ü. ..Vaba Maa" trükk Tallinnas. 1931.

