Kiri kõige Issanda omlchele.
Sest et aeg ligi on.
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^Missugused teie siis peate olema kõiges
pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja
tõtates Jumala tulemise päewale."

Järgmist, siiamaale trükkimata kirja, mis ühest
õnnistatud Jumala sulasest kirjutatud ja mõnda
hinge kinnitanud on, annan südameliku palwega
trükki ja wälja, uskliku Jumala rahwa sees, Is»
sanda auu kaswatada ja südameid pühitseda I s sanda tulemisele ja igawese auule.
Elame raske aja sees, kus suurem hulk ristirahwast Issandale wõeraks jäänud ja waenlaseks
saanud, ja wähem hulk ainult kirikliku seadmiste
ja wormide täitmises, patu teenistuses elawad ja
Jumala kartuse nägu kannawad, kuid Jumala elust
kaugel ära on. Niisugune ei ole Kristuse kogudus.—
Jumala riigi töö ja maailmaga wõeras ikkes
wedamine on harilik nähe. Maailma kombete
täitmine arwatakse tarwiliseks ja tähtsaks, kuna
tõsine wõitja kristlik elu, iirateotatud ja tagakiusatud saab. Sest walgus laidab pimeduse tegusi ja
teeb patuse südametunnistuse rahutumaks.
Ristiinimestele Eestis.
Jumal andku teile palju armu Jeesuse Kristuse,
meie Issanda tundmiseks. Kirjutan teile. Jumala
armastuse leegist süüdatud, teie ja kõigi inimeste
wastu, püha Waimu läbi, kes minu sees tegew on.
Ja siis teadke, et mitte mina fee ei ole, kes
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teid maenitseb, waid Jumal ja Tema arm, mis
mulle teie tarwis on antud.
Teie ei ole weel mitte heas seisukordas, usu
sees, waid weel mitmes asjas Jumala auule kõlwatumad. Seepärast on teil ka nii wähe jumalikku jõudu ja elu. Püha Waim ei wõi teie sees
seda korda saata, mis Jumalale meele pärast on.
— Saadab Jumal teid kiusatuse sisse, tuleb läbi
katsumine, ehk pannakse teie usku proowi peäle,
siis ei saa mitmed teie seast kohtus seisma ja kõlblikud leitud, waid mitmed saawad Jumalast ja
meie Issandast Jeesusest Kristusest taganema ja
langema; sest nad armastawad enam oma elu,
kui ristilöödud Jeesuse elu.—Ja siis on teie usuelu wiimne ots igawene hukatus põrgus.
Seepärast armsad wennad, katsuge iseendid
läbi, kuidas teie usus seisate (2. Korint. 13,5) ja
pange wäga iseendid tähele (Timot. 4, 16), kas
teie wõite Issanda ette seisma jääda Tema anu
ilmumises? — Saage täiesti kõlbawaks Jeesuse
Kristuse wäes. Tema püha Waimu läbi, nõnda et
Jumal teie seas wõib elada ja Tema püha nimi Teie
läbi wäga austatud ja kõrgeks kiidetud saab.
Teie koguduse liikmed on järgmistes usuastmetes:
l.
Ühed, kellel kõiges Jumala kartuse nägu, aga
selle wäe ärafalgawad. Jõledad, nime kandjad
ristiinimesed, surnud usklikud. Nende süda ei ole
mitte Jumala omaks antud, waid nad armastawad: maailma, surnud raha, auu, kergemeelelist
inimeste kiitust, kaduwaid asju, ja seda mis ühtegi ei ole, ega seisma jää.
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Ma küsin teid: Mis tahate teie wastata kohtumõistja aujärje ees? Kuida tulite teie Jumala
kogudusse ilma pulma riideta, ilma Jeesuse uuendamiseta? Iga niisugune peab ükskord need sõnad
kuulma: „Siduge tema käed ja jalad kinni ja wisake teda kõige sügawama pimeduse sisse, seal on
hulumine ja hammaste kiristamine!"—Seepärast
teie, õnnetumad ristiinimesed: Pöörge kahe südamest Issanda poole Jumala Poja Jeesuse Kristuse halastuse ja armu läbi, ja saage Tenia were
wäest uueks, et weel hukatusest pcaseksite!
2.
Teie seas on Niisugusid, kes a i n u l t ä r a t a t u d patu unest ja on hakanud Jumalat uskuma,
kuid nad on Jumala walgust aiuult kaugelt näinud. Üürikest aega olid nad selles rõõmsad ja
trööstitud, aga nad andsid jälle wale rahu sisse
mõeldes: Jeesus on nüüd meie heaks ja meie eest.
Ta on meie eest surnud, Ta 5 u ta meie asemel
taewas, Jumala juures, nii ei ole meil enam ühtegi karta meie õnnistuse pärast.
Seal, kus nad endid nii mõistmatalt trööstiwad, jääwad nad Soodoma ja Komorra piiridesse ja saawad seal hukka minema, kui Issand,
Jumala kartmata inimesi ära hukkama saab.
Ka teie osa saab jõledatega ühes olema seal,
kus on hulumine ja hammaste kiristamine. Oh
kui kahjulik ja hirmus ou seal seista ja maas
olla, kus ou tarwis Jumala kasu teed edasi rutata.
Peaks Jumal teid weel kord õ i e t i ülesäratoma ehk ülesehmatama, teie magajad, oma wägewa sõna läbi, et teie pattude andeksandmise
läbi õusaks saaksite ja püha Waimu andi päriksite.
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3.
Siis on teie seas w a l e s t e ü m b e r p ö ö r d u d hinged. Nemad on natukene walgust saanud ja ainult pisut Jumala rahu tunnud. Jumal
ütleb neist: „Nemad pöörawad endid küll, aga
nad on kui wale ambu", „kui ambu mis petab",
(Taw. l. 78, 57). Kui kawalamb." (Ösea 7, 16).
Nende silmade ees on wale eesmärk, n a d o t s i w a d i s e e n n a s t , seepärast puudub neil õige ja
tõsine e l u J u m a l a s t ja K r i s t u s e s t .
Kui kaua lonkate teie kahes mõttes? Ons paal
jumal, teie ise, ja lihalik maailm, siis kummardage, paluge ja teenige teda. On aga Jehowa
Jumal, see Igawene, — siis käige Tema sõna järele.— Teie poolristiinimefed, teie teotate ainult
Jumalat kõige oma paha elu ja wiisidega, teie
teete naeruks armsa Jeesuse nime. Teie kõlwatuma
elu pärast ei pööra maailm Kristuse poole.
Lahutage endid ometi kord maiseist himudest
ja andke endid S e l l e Ühe omaks, kes teid oma
werega on ostnud! Teie leiged, saage tuliseks
Jeesuse armastuses! ehk kui mitte, siis sülitab I s sand teid oma suust wälja.
Teie lampides ei ole õli, teil ei ole Jumala
Waimu, ega Kristuse meelt, kuis wõite ilma selleta taewa saada? Teie koputate siis alles, kui
uks juba lukkus on, ja teile öeldakse siis: t a g a nege minust, teie äraneetud, igawese tulesse!"
Jeesus ütleb: „ E i saa mitte kõik, kes Issand,
Issand ütlewad, taewariiki, waid kes teewad minu
Isa tahtmise järele, kes taewas on." Oh teie rumalad, mõistmata neitsid! teie jooksite hästi, kes
on nüüd teid kinni pidanud? „OH teie mõistmata
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Kalatia rahwas! kes on teid ära teinud, et teie ei
wõta tõe sõna kuulda?"
Wõidelge ometi, et teie kitsast wärawast sisse
saaksite, andke oma lihameelne elu surmale. Käige
Jeesuse walguses, käige Tema järele, ennast ära
saigades, et weel õigel ajal ära peästetud saaksite.—
4.
Teie seas on ka mõned õ i e t i ü m b e r p ö ü r d U d hinged. Nad on pattude andeksandmise ja
püha Waimu pandi saanud; neil on rahu Jumula juures meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.
Teie kohta täib see sõna: „Wäga õnnis on see,
kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on
tinnikaetud. Wäga õnnis on inimene, kellele Jehowa ülekohut ei arwa mitte süüks."
Aga ometi teadke, et teie weel peate puhastatud saama, mitte iseenese wäest, ega iseenese läbi,
waid Jeesuses ja Tema ärawalatud püha, kalli
were sees ja Tema püha Waimu läbi. „Nõudke
pühitsust taga, ilma selleta ei saa ükski Issandat
näha," see tähendab: teie olete, ehk küll õnsad,
siiski weel mitte täiesti kõlbawad Issandat nugema, Tema puhtuse, hiilgawa pühaduse ja auu
sees, sest teie süda on weel palju puhastamata.
(1. Joan. 3, 3.)
Kellel puhas süda on, see on kõlbaw Jumalat nägema (Mat. 5,8), ta on Tema sarnane
(Joan. 3,2), täidetud kõige Jumala täiusega.
(Ewes. 9, 19).—
Seepärast ei tohi ka teie mitte seista, kus meie
Issand edasi läheb. (4. Moos. 9, 15—29). Ärge
olge laisad, ärge wiitke aega edasi rutata kitsal
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teel, waid et ikka enam iseendid ja ühtlasi Jeesust
tunneksite. Kaswage ünnistuseks Kristuse täie ea
mõedu sees, ja Tema püha kõrge nime kiituseks
ja auuks.—
5.
Teie seas on ka mõned ainukesed, kes pühitsuses seisawad. Need tundwad endid juba paremini, nad tunnewad, et Jeesus Kristus nende
sees elab. Nemad katsuwad iseendid alati läbi ja
otsiwad auu Issanda elu enestes. Nende elu ei
ripu enam paljast wäljaspidiste Jumala teenistuste, kombete ja warjude külges, mis kõik kaowad, waid nad kummardawad Jumalat waimus
ja tões.
Ometi teadke ka teie, et teie usk, kui ta õige
on, kannatust saadab, ja teie peate edaspidi kannatusproowidest läbi käima ja pühitsetud saama,
enam iseenesele ära surema, ja nii täielise äralunastamisele ligemale tulema. — Teie usuehitust
saawad raske sadu, woolaw wesi, tuuled ja tormid läbi katsuma. Ärge siis ehmatage, kui wahest
laened üle teie usulaewukese käiwad, ja seda üsna
matta ähwardawad. Ärge siis unnstage, et teie
kallis sõber Jeesus teie laewukeses magab. Minge
rutake Tema juure ja äratage Teda waikselt üles.
Tema saab teid alati kõigis aitama.
Ei olegi tarwis aralt ja nõdrausuliselt kisendada kui jüngrid mere peäl. Teie ei saa ilmaski
hukka. Jeesus saab teid läbi aitama õigel ajal,
kui ka mitte nii rutust? kui soowisite, ja tui mitte
nii silmapaistwalt, kui jüngrite juures merel, siiski
olge julged: Tema aitab ja wõib aidata, sest
Tema on Issand tuule ja mere üle. Temal on
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meelewald meie seestpidine ja wäliste lainele üle
sest Temale on antud meelewald taewas ja maapeal.
Laew on kindel ust Tema sisse, sellega reisime
lubi selle wana patuse-olemise mere, mis sagedasti pimeduse wõimasse tuultest lainetab ja
mässab. Meie usulaewukese ümber loksuwad tihti
naerulilud, kurjad ja kõlbmata mõtted; wahest
hirmsad himud, kiusatused ja kujutused; iseeuese
armastus, isemeel ja palju muid niisuguseid tahtmisi wõitlewad wahutades meie usulaewukese
wastu.
Siis kestet niisuguseid wõitlusi: otsigem ja äratagem Jeesust eneses, kes kõigil juhtumistel ja teede! alati meie ligi on. Mat. 28,20. Oh kallid
wennad, õed, ärge sõitke ilma Jeesuseta läbi mere,
laskem Teda meid juhatada ja saata ja olgem
walwsad, sest kestet merd magama jääda ou wäga
kardetaw. Mere laened wõiwad meid pea sügawasse wisata.
Kuid siiski: ärgem kartkem. Jumal on ustaw,
kes teie juures head tööd on alganud, Tema saab
seda ka lõpetama. 1. Kor. 1,9. Wilip. 1,6. „Sest
Tema ou öölnud, ei taha ma sinust maha
jääda, ega sind ei paigastki mitte maha jätta."
Ebr. 13, 5.
6.
Teie hulkas ei ole ühtegi, kes juba äralunastamife katte saauud on. Kes juba iseenesest oma
mina elust ja kõigist pattudest lunastatud, Jeesuse Kristuse sees alati elab ja Tema sisse jääb.
Kes kõigist merehädadest juba peästetud ja kindla
maale jõudnud. Tema käib waimus Jerusalemma
kuldseil uulitsail ja on täielik Jeesuse Kristuse
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sees. Tema elu on warjule puudud elu Kristusega Jumala sees. Koloss. 3, 3.
7.

Aga mis peaksin ma weel kirjutama seitsmendast astmest. Elust, mis on Jumalast Jeesuse sees.
Pojale, ja Isa pühas Waimus, alati Tema juha»
tusel ja kõigis Tema walgusel.
8.
Ja mis kasu saadaks see, kui teile jutusta!»
sin kaheksamast astmest. Elust, mis Jumalast Jumalale, kolmkõrd püha Jumalale, Isale, Pojale ja
püha Waimule.
9.
Ja weel üks üheksamas aste on Jumalikus
täiuses, ja see lõik weel olepas ajas. Kuid iga»
weses ajas ou weel palju rohkem pühitsusastmeid.
Neist wiimseist ei wõi meie aga nüüd ükski m i '
dagi mõista, sest see on wäga kõrge ja selleks
oleme weel liiga wäetimad ja walmistamawd.
Jumal aga andku teile kõigile waimuliku elu
toidust, kuidas ja missugust iga ühele tarwis la»
heb, et seega pea Jumalale lähemale tuleksite ja
Jumal ja meie kallis Issand Jeesus Kristus teie
läbi ja teie sees kõrgemaks kiidetud saaks.— Ru«
take kõik, sest aeg on üürikene!
Kiidetud olgu Jeesuse püha weri ja kallis nimi,
kelle sees meil täielik äralunastus on. Aamen.
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