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Kuidas fa tiäb, nõnda sa sured.
„Wis inimene iial külwab, <eda
„tema ta leikab." (Kal. 6, 7.)

Üts waene inimene, les patu petuse läbi ühe
kaduwa asja orjaks saab, siis on ta la tõeste selle
ori. Seda asja seletagu siin meile need hinged, leö
surma tunnil siit äralahludeS üht kurwa mälestust on
järele jätnud, mis üsna kohkuma ja wärisema paneb.
Esimine oli üti niisugune inimene, kes oma tallist
armu aega maailma wiisi järel elaS, selle würsti
wiisi järel, kes rahwa meeled sõgedaks teeb. (Etoef.
2, 2—3.) Ta püüdis ja tahtis alati kaarti mängida,
ja need olidki tema rõõm ja ajawiide. Küll pani
Jumal oma armu nõuu järel teda haige woodi peale
maha, et ta seal pidi Jumalat paluma halama,
Jumala ligi tulema oma meelt parandama, patust
pöörama ja õndsaks saama; aga ta ei tahtnud! I a l .
13, 3 4 ) Kui ta oli laua aega raskeste haige olnud,
siiS kergitas Jumal tema haigust, nõnda et ta istuda
wõis; aga ta pruukis Jumala armu kurjaste, ja Hatkas oma woodi peal kaarti mängima. Aga Jumal
nägi, les mitu rumaluse aega ta juures oli sallinud,
oli temaga kannatanud, et ta meelt pidi parandama;
aga tema seda ei teinud, siis ütles: , , T a meeletu,

täna öösi tahan Ma su hinge nõuda!"

(Luk. 12, 20.) ja nõnda la tema sun teisel päewal
ilma patustpöörmata. Els fee ole üls turb lugu?!
Aga luidas sa elad, nõnda sa sured! l!
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Teine sarnane mees, les oma elu aja oli raha
ahnuses elanud ja wiimaks oma haige woodi
peal rahast lõige suuremat rõõmu tundis. Tal
seisis kodu kaunis suur paberi raha pall, teda
ta iga päew omale näidata laslis. Üts lord pidi
aga wiimane olema, lus ta oma haige woodi peal,
selle nimetatud raha palki tugewaste pigistades oma
kahe täe wahele wõttis ja hüüdis: „See raha on
minu, see raha on minu! Ma ütlen: see raha on
minu, ma olen seda waewaga korjanud! Oh, ma
ütlen: see raha on minu, ta on minu ma olen
seda waewaga korjanud!" ja selle hüüdmise peäle
tõmbas kohe hinge ja suri, aga raha pall jäi tahe
läe wahele seisma, teda ta tugewaste linni hoidis.
J a waata: raha kurat wiis ta hinge! Oh kui hirmus on selle peale mõtelda! Jah, kuidas sa elad,
nõnda sa sured!!! —
Kolmas haige oli üks niisugune mees, kes kellegist muust rõõmu ei tunnud, kui oma hobusest. Ta
laskis igapäew lord hobuse oma atna taha tuua,
selle mõttega, et näha saals, las hobune ilka rammus seisab, ja lui ta seda läbi alna nägi. et hobune
ilus ja rammus oli, siis naeris ta selle üle ja oli
rõõmus. Kõigest sellest nüüd näeme, kuidas kurat ühe
tühja asja läbi inimese südame ära warastad ja
teda ihu ja hingega oma orjaks teeb. Oh lui palju,
palju on Niisugusid waesid õnnetumaid hingesid weel
täna päew siin maa peäl c lamas, les maailma
sigade küna tallal tühja lestadega püüdwad oma
hinge toita, aga clu-wee Hallika jätwad nemad maha!
(Ier. 2. 13.) Küll on hale ja kahju, kui näed, kui»
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hai ühe inimese meel ja mõistus pimeduse waimu
wäega sõlmitud on, ja lelle südame tunnistus otsegu
raua-märgiga on põletud, (1 Tim. 4, 2.) et ta
walet piab iseenese hukatuseks uskuma. (2 Tess. 2,
11.) ju põrgu minema, (Ies. 5, 13 — 14.) sest et
ta tõtt ei wõta tunda. Nemad on omas meeles
pimedaks saanud, ja on kaugel Jumala elust ära,
rumaluse pärast, mis nende sees on, nende südame
kõwaduse pärast." (Ewef. 4, 18.; Rom. 1, 21,)
Jah, mis inimene iial külwab, seda tema la lõikab.
(Kal. 6, 7—8.)
Mull tuleb siin Jesuse sõna meelde, kes ütleb:
„Sest lussa teie warandus on, seal on ta teie süda."
(Matt. 6, 21.) Ja see on ta tõeste tõsi. Kui inimese warandus on weel maailm, siis on ka tema
süda maailma himudega täidetud, ja ta ei mõtle
siis mitte nende asjade peale, mis maa peäl on.
J a kelle päralt ta süda on, seal on ka tema wara.
ja selle päralt on ta oma ihu ja hingega. Aga
püha Jumal tahab, et inimese süda peab Tema päralt
olema, kes ütleb: „Anna, Mu poeg, oma süda
Mulle!" (Õp. sõn. 23, 26,) — „ja siis olen Mina
sulle Jumalaks, ja sina pead Minule pojaks olema."
(Ilm. 21, 7.) — „Oh anna südant Temale, —
See on Ta meele järele," ütleb püha laulja.
Jah, waata, see on see wahe, mis põrguliste ja
taewaliste wahel on. Ei ole muud wahet ühtegi
nende wahel, kui see, et taewalised on Iesusele oma
südant annud, Jesus on neile üle lõige asjade kõige
kallimaks südame waraks saanud, ja seepärast on
nemad oma wara, see on: Jesuse juures, ja elawad
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Temaga igapäew osa-saamises ja arwawad töil
kaduwad asjad pühlmels ja roistuls. selle wäga hea
ja kalli Kristuse armu tundmise wastu. (Wll. 3, 8.)
Aga põrgulised on oma südant kõhnale, see on:
knratile ja tema himudele ära annud, ja seepärast
on nemad tema ja tema wara juures, ja peawad
temaga osa-faamifes elama, peawad tema juures
nagu üüri peal olema, peawad seda sööma
ja seda jooma, mis nende hinge isand põrgust
neile jügab. Sest Jesus ütleb neile kohtu päewal:
„Ei mitte, minge aga senna oma kohta, waid minge
senna paika, mis on walmistatud kuratile ja tema
inglitele, elage aga seal tema juures, sest et teie
elu ajal olete kangeste tema poole hoidnud, teda
uskunud ja teda armastanud; oh, minge aga Minust
ära, Mina teid ei tunne!" (Matt. 7, 23; 25, 41.)
Armas lugeja! Kõigest sellest saad sa aru küll,
mis suur ja tallis asi on südame äraandmine Jesuse
kätte, kui kallis südame wara on Iesuk, tui magus
ja hea on Temaga osasaamises elada, siin ajalikult
ja seal igaweste. Sellepärast ütleb Jesus: „Aga
nõudke esite Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda
tõik peab teile pealegi antama. — Koguge enestele
warandust taewas, tussa ega toi ega rooste ei riku,
ja lusfa wargad läbi ei laewa ega warasta. —
Ärge nõudke rooga, mis laub, waid rooga, mis jäeb
igawese elusse, mis inimese Poeg teile tahab anda."
(Matt. 6, 20.; 33. Joan. 6, 27.) J a apostel
ütleb: „Aga kui meil pea toidus ja ihu katte on.
siis peame seega rahul olema." (1. Tim. 6, 8.)
— „Ets elu enam ole kui toidus, ja ihu enam tui

riided." (Matt. 6, 25.) — Aqa les tahtwad r i l tals saada, need langewad kiusatuste ja lõite sisse,
ja mitme rumala ja lahju tegewa himu sisse, need
wajutawad inimesed alla hukatuse ja ärarilmise sisse.
Sest raha ahnus on löikide lurja asjade juur, mis
mõningad on püüdnud ja usust äraeksinud, ja nemad
on iseendid mitme waluga läbi pistnud. Aga sina,
oh Jumala inimene, põgene see eest ära: aga nõua
taga õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatust, tasandust; wõitle head usu wõitlemist, hakka
igawesest elust kinni, seks oled sina la kutsutud."
( 1 . Tim. 9—12.)
Nüüd lõpetan selle südameliku soowimijega sedasinast kirja ja ütlen sulle weel: Noh, olgu siis Jesus
sinu südame wara, sinu südame kalju ja usu-ankur,
ja jäägu siis ta Tema igaweste sinu südame waraks,
sinu südame osaks, nõnda, et sa wõiksid oma elu
sees ja surma tunnil puhta südame tunnistusega ütelda:
„Jesus on mu ainus elu,
„Jesus üksi minu rõõm,
„Jesus on mu suurem õnn,
„ I l m a Temata on walu!
„Koil mu asi hulka saab,
„Jesus üksi rõõmustab."

Jah, kuidas sa elad, nõnda sa sured!!!
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