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^l° 7.—VI. aastakäik.

Sir John Stuart Knill, Londoni endise ülemlinnapea poeg, kes
pärit auroäärsest Londoni perekonnast, omas weel mõningate aastate
eest snured mõisad, hulga teenijaid, autod. 50 ülikonnast koosnema
garderobi ja 50.000 krooni snuruse aastatulu. Nüüd aga pühib ta
Londoni 3helsea's tänawat ja omab nädalaturul wäikese laua, tus
müüb roäärtusetuid wanu asjakesi.
„Weel neli aastat tagasi," jutustab sir 3ohn oma lugu, „ei olnud
ma iialgi töötanud. Ma ei teadnud, mis tähendab olla näljas M i
janune. Äga mu soowi täitsid teenijad otsekohe. Minu luksusautosid
Mhtisid mundreis teenrid.
3a siis kaotasin nelja aasta eest kõik, mis mul oli. Nende nelja
aastaga õppisin nälga ja waesust tundma. Päewadewiisi olin söömata. Minu ainukese ülikonna, mis mul weel oli, pidin pantima
ja närudes jooksin Londoni tänawail, mina, kellel rippus kappides
wiiskümend ülikonda.
Portselani parandamisega ja tühja-tähja müügiga turul teenin
wähem tui ühe naela nädalas. Et oma tulusid suurendada, pühin
pühapäewiti Chelsea tänawaid. Selle eest maksetakse mulle 5 shillingit 8 penssi.
Wahetewahel juhtus, et sõbrad paremailt päervilt nägid tänawapühtijat ja tundsid ta ära. Nad eemaldusid siis ruttu.
„Sellegipoolest," lõpetab baronet Knill oma jutustuse, „ma olen
nüüd enam kui rahul, ma olen õnnelik. Leidsin siin ausamaid
sõpru, kui mul neid iial oli minu parimail päewil, kui ma weel olin
rikas.
Kõigepealt aga oman midagi, mis ma waremHogu oma waran-dusega ei suutnud saaroutada: ühe naise armastuse. Ja selle armastuse tõttu t a h a n p ü ü d a j ä l l e k õ r g e l e . Wõib-olla saan
ma ühel päewal oma mõisad tagasi, aga mälestusi Londoni turust
ja Chelseast ei unusta ma iialgi."
„Nil desperandum" — m i t t e k u n a g i m e e l t h e i t a —
Vluroanker weereb. See ratta osa, mis äsja üsna kõrgel oli,
yn juba warsti all roastu musta maad — ja wastupidi. Elu on
annud tuhandeid turbe näiteid sellest, kui roeerew on õnn, kuulsus,
mära ja lugupidamine. Me öö on miljonäridest saanud kerjused ja
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waeseist M e lühikese aja jooksul miljonärid. Inimene ei saa rajada
elu oma warale ja austusele — see on kõituw sa mäda-alus.
Baronet Knill oma elukäigus on meile suureks õpetuseks. Ta
ütleb, et rikkuses sa austuses ning mugawas elus ei peitu weel
rahu sa õnnelisus. Kõige selle suures wõib olla süda wäga tühi.
Waene mees oma musta tööd tehes wõib olla pahu õnnelikum,
kui rikas oma loderoas, priiskawas elus, mida küll paljud kadestawad. Rikas ja siiski õnnetu. Raha pole seesama, mis rahu. Rahaga
ei saa osta hingerahu.
Kadus, wara — kadusid sõbrad. See on wana tõde. Gn tasku
sõpru, on seisuse sõpru. Wähe on neid, kes on „wennad wiletsuses".
,Mge sõber armastab igal ajal, aga kes siis wend on, kui kitsas
kaes — see peab weel sündima." Õps. 1? : 17. Ärakadunud poeg oli
ka lõpuks üksinda kõikidest sõpradest maha jäetud, sest talt polnud
enam midagi saada ja tegemist teha sarnase allawajunud inimesega
oli neil piinlik. Mida mõtled sa oma hääpäewadc sõpradest?
Wiletsused proowiwad inimesi, pnhastawad sisemiselt ja aitawad
rajada elu uutele alustele, kui neid õieti wõetakse wastu Jumala
käest. Eluraskuste ja ristide läbi tahab Jumal meid õpetada nägema
elu sügawamalt — õigemast seisukohast. Raskuste wasarad purustawad meie pettepildid ja moonutawad, petised elupeeglid. Raskustes, abituses õpime ka hüüdma Jumala poole ja leiame sõpru,
kes meid õnnetuses tahawad aidata ülespoole — Jumala walgusele
— päästmisele. Kitsikuses lähineb meile Issand Jeesus ja pakub end
meile sõbraks. Go, ta on parim, ja ustawam sõber. Ei ta häbene
meid wastu wõtta patustena; kuigi inimesed meid põlgaksid, kutsub
ta meid oma juure. Tulge minu juure kõik, kes teie waewatud ja
koormatud olete ja mina tahan anda teile hingamist. Matt. tt : 28.
Patune naine, Maria Magdaleena, rööwel ristil ja palju muid
leidsid ta juures armastusritka wastuwõtu. Ta ei põlga ta sind,
kui seisad oma elu waremeil nuttes möödunud aegu, kadunud päewi
ja hukkaläinud elu. Wennana kohtleb ta sind: „Seepärast ei häbene
tema mitte neid wendadeks nimetades." tzebr. 2 : N.
Go, kuidas ta trööstib murtud südant. Ewangeelium ütleb meile
sedasama suurt tõde, mis seisis Knillide wapil „mitte kunagi meelt
heita!" See on ewangeliumi ülestostew sõnum patustele, purustatud südameteleMigile, kelle tee on läinud allamäge Ieeriko poole.
Waata üles ristiw! Seal waewles wees, kellel oleks olnud põhjust
meelt heita, sest ta minewik oli werine ja must, ees aga seisis surm
ja pime igawik. See oli rööwel Jeesuse kõrwal — ta kaaskannataja.
Kuid selles abitus olukorras hüüdis ta Issanda poole ja sai aulise
tõotuse: Täna pead sa minuga paradiisis olema. Jeesus on kannud
kõik meie koormad ja patud üles ristil, maksnud meie wõlad ja
murdnud lahti utse uude ellu — ülestõusmise wõidurikkasse ellu.
3a need kogemused jääwad meie elu ilusamaits hetkeiks, mida
me iial ei unusta — läbi pankrottide Jumala armutulluse juure,
üksildusest parima sõbra leidmisele, elutühjusest elumõttele ja pattudest andeksandmise rahule ja õnnele.
P. S.
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E m a , sa o l e d u n u s t a n u d ZeeZuZe!
Maailmasõjas keegi ohwitser kanti raskesti haawatuna wäljahospitali. Vt ta aga oli liiga kaua kõrwalises paigas teistest märkamatult maas lamanud, kiirustas see ta waewade lõppu ja operatsioon
enam ei wõinud päästa ta elu.
Kui surmasõnum saabus naisele, sai ta sellest nii wapustatud, et
puhkes meeleheitlikult nutma. Wähe toibudes pöördus ta wäikese
tütrekese poole hüüates:
„Go, armas lapsuke, meie parim sõber, meie tugi ja abi on nüüd
kadunud ning oleme jäänud päris üksi murede maailma!"
Seal põimib laps oma käekesed ümber ema kaela ja ütleb:
„Ema, sa oled unustanud Jeesusel"
Imelik rahu tuli M e ema südamesse kuuldes neid lapse sõnu ja
ta ütles:
„3ah, mu kullake, suures kurbuses ma tõepoolest unustasin Jeesuse!"

5cmaMm.
,Mina ja minu pere, meie tahame Jehoowat teenida?" oli seinasalmina kusagil perekonnas rippumas seinal. Perekonnaisa oli
wäga kurb, et üts poegadest ei hoolinud midagi Jumalast. Siis ta
ühel päewal kirjutas seinasalmile juurde: „Mina ja minu pere,
peäle mu poja Peetri, tahame Jehoowat teenida." Peeter märkas
seda juurdekirjutust ja see tabas sügawalt ta südant. Vi kestnudki
kaua, kui Peeter ta hakkas teenima Issandat ja rõõmuga pühkis isa
ära selle lisanduse seinasalmilt.
Milline õnnistus on selles, kui kogu perekond on ühes meeles,
käiwad ühte teed ja see tee on õnnistusetee.. See teeb kodu õieti
koduks. Kuid walusalt lõikab tõest! wanemate südameid, kui nad
peawad märkama lapsi kõigest hoolimata kalduwat maailma poole.
See maailma tee on kastetud usklikkude eestvalujate wanemate
südamewerega. Wõid sa kergemeelselt tantsida ja pidutseda, tui su
eest ärdalt silmapisaratega Jumalat palutakse, et sa ei hukkuks
maailmasse?!
„3a nad näewad ta palet ja tema nimi on nende otsmikel ja ta
sulased teeniwad teda..." I M . 22 :3—4. Kes tahawad kord igawitus Issanda ees seista, ta õnnistatud nime kanda, saada selle au
osaliseks, need peawad juba siin elus teda teenima.
M

On kerges
t. Vn kergem olla wäga palweroosolekul, tui oma pere keskel.
2. Vn kergem olla julge kõnetoolil paarisaja inimese ees, km
ühega nelja silma all.
^
3. On kergem anda hoop misjonitööle, tm Dlluda testwalt selle
eelt.
^°"
^
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4. Gn kergem arwustada asja, km ise seda paremini teha.
5. On kergem näha teise, kui oma wigu.
b. On kergem mõelda, uskuda sa toimida nagu teised, kui olla
iseseisew sa teostada oma mõtteid.
?. On kergem õpetada teisi, kui ise elada oma õpetuse järgi.
Theo Doros.

Laulud.
1.
Wiisil: Armas Jeesus, armastaja. P. 294.

Isa, sa, kes waatad taewast Alla oma laste peäl', Sinu poole
ilma waewast Tõuseb meie palwe hääl; Sinu ette kummardame,
Kinnita me südamed? Põrmus endid alandame, Ieesu nimel kuule
meid!
Sinu Waim me südant täitku Ikka uue wäega, Õiget rada meile
näitku Sinu jälgis kõndida. Anna ennast meile tunda, Shuta meid
armuga, Vt me' usk wõiks wilja kanda Sinu auks siin lõpmata.
2.
Wiisil: Wõitle hästi, kui sind Jumal. P. 65.
Armsast' kõlab Ieesu nimi, Ta kõik wead parandab; Iga usklik
inimene Temalt rahu, rõõmu sAab.
K o o r : Armsaste kõlab see. Kui sest nimest lauldakse. :,:
Ieesu nimel lähme teele, See oh tugew sõjariist, Selle läbi wõitu
saame Oma hinge waenlastest.
Kallis on stze nimi, „3eesus", Ta meid õnnelikuks teeb, Sellega
kord püha rahwMMMUM^M. wastu laeb.
^
3.
Wõlad on makstud, waenlane^ löödud, Kristus on surnud, lepitus tehtud, Hirmutab meid weel käsk/patt ja surm, Kõikidel' prii
on Ieesu arm.
^
.
K o o r : Kõikidel^ Off patune kuule! Kõikidel', Gh
^
wend, õdtz tule. Ta armu juWe, puhasta end! Kristus on
kallilt ostnud sind.
M
Kristus on ristis meie eest poodud, Igawest õnne meile ka tooMD, „Tulge nüüd Mtl"^nii tõtMta hääl, „KõMdel' annan armu
Mel."

^ ^ /
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(T.K.29.)
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