r \ ^ r ^ r r ^ T ? T E A R M E E AMETLIK

EVANGELINE BOOTH, K.NDRAL

W|LLIAM

Nr. 108

HÄALEKANDJÄTc^r

BOOTH,

ASUTAJA

HENRYBOWER, T E R R I T O O R I U M I K O M A N D Ö R

10. aastakäik.

Juuli 1938

Öine

veti

õnnele,
rahule ja
võidukale elule

Jeesus

südames.

2

S Õ J A H Ü Ü D

Peasekretäri märkmeid.
Kirjutanud koi. R. SJÖBLOM.
KINDRAL
EVANGELINE
BOOTH külastas juuni keskpaigus Norramaad ja juhatas suurt
juubelikongressi. On möödunud
viiskümmend aastat sellest, kui
Päästearmee algas oma tööga
seal. Kongressikoosolekud olid
ülihead. Suured rahvahulgad
kogunesid igalt poolt üle maa ja
paljud hinged otsisid päästmist
ja pühitsust.
STAABIÜLEM,
KOMANDÖR JOHN MCMILLAN
juhatas kongressi Taanimaal, ja
koosolekud sealgi olid head ja
õnnistusrikkad. Ta külastab Helsingit 30. juunist kuni 3. juulini,
juhatades aastakongressi. Teda
saadab komandörleitn.
Alfred
H. Barnett Londonist.
MEIE JUHID, KOMANDÖRLEITNANT JA PROUA BOWER külastasid juunikuul palju
korpuseid põhja Soomes. Muuseas nad võtsid ette ka reisu
Petsamosse, et näha kesksuvepäikese maad. Külaskäigud korpustes olid hästikülastatud,
ja
mitmed hinged tulid puhastuslättele.
KONGRESS
TALLINNAS,
mida juhatas
KOLONELLEITNANT WILLIAM
MOHELL,
õnnestus hästi. See tõi enesega
kaasa vaimustust ja õnnistusi
ning jäi kauniks
mälestuseks
kõigile, kel oli võimalus viibida
kaasas.
Rahandussekretär,
BRIGADÕR RAFAEL
WAHLSTRÖM,
külastas Tallinna juunikuu algul ja revideeris
arvepidamist.
Ühenduses sellega juhatas brigadör ka üht vabaõhukoosolekut Tallinna 1 korpuses. Koosolekul valitses hea vaim ja oli
õnnistusrikas.
KOMAND.-LEITN.
BOWER
sai 2. juunil 60-aastaseks ja
PEASEKRETÄR
ulatas sama
vanust 21. juunil. Viimaksnimetatud päeval peeti
Helsingi
Templis väike pidustus kõikidele ohvitseridele. Kapten J. Padar esindas sel puhul eesti ohvitsere.
Tallinnas oodatakse
suurt
noorte
külaskäiku
Helsingist
4.—7. juulil. Peale noorte sõidab
kaasa ka hulk soome päästeohvitsere, sõdureid ja sõpru. Territooriumi koduühingu sekretär,
major Karin Westin, võtab ka
osa matkast ja peab sel puhul
Tallinnas koosolekut koduühingu liikmeile, millest saate lähemaid teateid korpusest.
Meie elame praegu suvepuhkuste ajajärgul. Kõik meie ohvitserid Eestis saavad oma väikese suvepuhkuse. Loodame, et
nad pöörduvad oma tööle tugevad ja kosunud nii ihuliselt kui
hingeliselt.
Lõpuks — südamlik
tervitus
staabist. Issand olgu meie kõikidega ja aidaku meid meie püüetes Jumala riigi levitamiseks
maailmas.
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Mispärast ma ei ole pühitsetud?
Põhjused, mille tõttu mitmed otsijad ei oma puhta südame õnnistust.
kaks
O npuhta

tarvilikku tingimust
südame õnnistuse
vastuvõtmiseks. Need tingimused on täielik andumine ja kõikumata usk. Põhjused õnnistuse
mitte omamiseks peituvad kas
ühes või mõlemas ülalnimetatud punktis.
Mõned otsijad ei leia seda,
sest nad ei pühenda end täielikult. Nad võivad küll ütelda,
et nad teinud seda, ja ometigi — Ananiase ja Savira kombel —• pidada osa hinnast endale. Sellega neil ei ole siis kõik
antud. Pühendamine tähendab
olla, teha ja kannatada, mis on
Jumala tahtmine. Nad ei ole
veel otsustanud põletada sildu
enda taga ja ütelda kõigele Jumala tahtmisele „ja". Nad ei
või pühendada oma tulevikku
Jumalale, vaid kardavad alati
homset päeva, arvates, et siis
nad ei saa enam hoitud.
Isik, kes on andnud end täiesti, ei katsu minna üle sillast,
e"hne kui ta jõuab sillani. Ta
võib ka mitte elada homse päeva nägemiseks, sellepärast ta
annab end tervelt Jumalale
nüüd. Kõik, kes ta on, kes ta
loodab olla kord, ta annab oma
tundmata tuleviku Tema kätesse, kes üksinda võib hoida teda.
Aga, küsib ehk keegi, kuidas
võime meie teäda, et oleme
täiesti andnud end? Kui anname oma kõik, mida teame ja
oleme valmis rõõmuga andma ka
seda Jumala kätesse, mida ta
veel ilmutab meile. Inglidki ei
või teha enam.

saama neile osaks ja püüavad
juhtida Issandat õnnistada neid
sellet viisil. Nad lähevad selles
asjas oma teed, selle asemel, et
minna Jumala teed. Väga vähe
inimesi omavad õnnistusi just
sel kombel, millisel nad ootavad seda. Keegi otsija ütles
kord kristlikule
töötegijale:
„Ma olen küll tervelt Issanda
pärast, kuid ma ei tunne end
teisena." „Ei, sa ei ole tervelt
Issanda päralt, kui sa oleksid,
sa oleksid andnud ära ka tundmiseasjad," oli vastus. Ta sai
sellest aru, andis ära oma tunded ja omas õnnistuse. Need,
kes on tervelt Issanda altaril, ei
tee, nagu ohjeldamatud lapsed,
kes räägivad vastu, vaid nõustuvad kõigega just nii, nagu Jumal tahab, et nad tunneksid.

VAATAMINE TEISTELE.
Mõned ei oma õnnistust, sellepärast, et nad tahavad samasugust läbielamist kui keegi teine omab. Nad on kuulnud
teiste tunnistusi; on näinud sära nende nägudel, on püüdnud
aimata, kuidas nad tunnevad,
ja järeldusena otsivad endale
samasugust kogemust. Nad ei
taha saada nii palju vabastatud
patust, kui nad igatsevad sarnaneda teistele inimestele. Pühitsuseotsija peab tahtma pühitsust just pühitsuse pärast, ükskõik kas ta siis on teiste inimeste sarnane või mitte.
Mõned ei leia sellepärast, et
nad kardavad kaotada oma
kuulsust. Nad kardavad inimeste etteheiteid. See on harilikuim
Mõned ei võta vastu õnnis- takistus, mis on otsijate teel.
tust, sellepärast et nad ei hooli Nad hoolivad enam inimeste
sellest, et nad saaksid teada, mõtetest kui Jumala mõtetest.
mis puudub nende kogemustes. Nad ei anna oma kuulsust JuNad ütlevad, et nad on andnud malale, vaid mõtlevad, et võiend Jumalale, aga seal on siiski vad paremini ise hoolitseda selle
midagi, mis ei ole allunud Ju- eest. On inimesi, kes võtaksid
malale, sest muidu nad oleksid seda vastu, kui nad võiksid teomanud õnnistuse.
Kui see
oleks tõesti nende hool teada, gutseda vabalt, nagu neile endimida nad ei ole veel ära and- le meeldib, ja kes ei ole väga
nud, nad teeksid seda oma pal- tõsised, vaid pigemini kardavad
veaineks, ja Tema ilmutaks se- inimeste arvamisi. Ükski inimeda neile. See on Püha Vaimu ne ei ole täiesti pühendatud, kui
töö, et ta juhatab Jumala lapsi ta ei ole rahul, et Jumal hoolittõeteele, ja ausad südamed leia- seks tema kuulsuse eest. Vastutõukamine ristile ei ole veel
vad seda tõesti.
lõppenud. Ta ei lõpegi seniks,
Mõned inimesed ei oma seda, kui patt on patt ja Jumal kutsub
sellepärast et neil on oma arva- inimesi tervesüdamlisele teenismised, mil viisil õnnistus peab tusele.

„Et tulge siis, ja seletagem oma asjad
isekeskis," ütleb Jehova: „Kui teie patud
on kui helepunased riided, siiski peavad
nad valgeks saama kui lumi, kui nad on
punased, kui verekarva riie, peavad nemad
ometi valge villa sarnaseks saama."

Mõni ei võta seda vastu, sellepärast, et nad kardavad tuleviku ebaõnnestumist, kui pühendavad end tervelt Jumalale.
Nad kardavad, et peavad kaotama oma armsaid või kohtama mõne haigusega või rahandusliku kahjuga. Näib, nagu
nad mõtleksid, et Jumal karistab neid selle eest, et nad on
head! Milline idee neil on meie
lahkest taevasest Isast! Nad ei
mõtle sellele, et Jumal võib saata kõiki neid asju, kui nad ei anna end tervelt Temale. Vahest
Jumal peab saatma meile sarnaseid asju, kuni allume Talle.
Parem on alluda vabatahtlikult,
kui et saada sunnitud selleks
kaotuste läbi.
Mõned ei usalda Jumalat
Tema õnnistustes. Sarnane pühendamine on leping Jumala ja
inimhinge vahel. Seda lepingut
peab tegema täpsusega, nagu
iga teist lepingutki. Jumal ühelt
poolt lubab pühitseda meid tervelt, kui meie anname end
täiesti Tema hoolde. Meie, teisel poolel, nõustume andma
end tagasipidamatult Temale,
et ta saaks pühitseda meid. Sarnaselt anda ennast ja siis mitte
uskuda, et Tema täidab oma
osa, on täiesti absurd. Ometigi
mitmed inimesed ütlevad, et
nad on andnud end tervelt ja
siiski ei usu, et Jumal pühitseb,
lihtsalt sellepärast, et neil ei
ole teatud tundeid. Nad usaldavad oma tundeid, aga mitte
Jumalat, kes ütleb: „Mida teie
iial ^palves palute, uskuge, et
teie seda saate, siis peate teie
saama."
Mitmed inimesed tahavad, et
Jumal õnnistaks neid ennem ja
siis nemad usaldavad Teda pärast. Nad tahavad, et Jumal
annaks neile tunnistuse, et nad
on pühitsetud, ja alles siis nad
tahavad usaldada Teda, et Ta
pühitseks neid. Teiste sõnadega, nad tahavad, et Ta tunnistaks neile nende täielisest pühitsusest, enne kui see on võtnud aset — asi, mida Tema ei
või teha.
Mõned inimesed ei oma nimetatud õnnistust, sellepärast,
et nad kunagi ei palu seda. Nad
lähevad läbi kuivast protsessist,
mõteldes sellele kirjasõnas. Ent
see peaks muutuma palveaineks. Jeesus ütles selle õnnistuse kohta: „Paluge, siis peab teile antama". Kui midagi on
väärt saada Jumalalt, siis on ka
väärt paluda seda ja maksta
selle eest täie hinna. Palugem,
pühendagem endid tõeliselt, uskugem lihtsalt, ja õnnistus antakse.

Levltage ..Sõjahuudu"!

S Õ J A H Ü Ü D

Nr. 108. Juuli 1988.

Jaamaesisel.
palju reisib, jäädvusS ee,tabkestavaliselt
palju muljeid,

tundmust, sest igal hingel on
suur võitlus."

kui tal on avatud vaade ja huvi
evadpäike paistis üle jaamasellest, mis juhtub ja sünnib.
esise, kus ma käisin, oodaJaamaesine pakub tõsiselt vahelduvat pilti. Seal tuleb ette ki- tes rongi minekut. Üks osa selbedat nuttu ja ka päikesepaiste- lest vagunist, milles kavatsesin
list, rõõmsat naeratust. Kõik sõita, oli kinni pandud. Imestasin, kes küll võtavad selle kupe.
oleneb olukordadest.
Kui lahkumisetund on käes ja Mu imestus sai vastatud veel
head sõbrad või sugulased pea- enne rongi väljumist. Kaks vanvad lahkuma üksteisest pikemaks gidepolitseid ühes kuue noormeajaks, siis sageli täidavad pisa- hega tulid jaamaesisele. Kõik
rad silmi, nii neil, kes reisvad, ja mehed kandsid oma reisivarustust süles, mis andis omapärase
ka mahajaäjail.
Täielik vastand sellele on aga mulje. Üks nendest pillas midagi,
kui ta seda üles võtta tahtis,
armsate sõprade jällenägemine.
Vastastikku ulatakse käed ja panin tähele, et ta kandis käeOo, milline kurb vaade!
öeldakse tervitussõnu. Nende . raudu.
Kevadpäike nagu kadus pilvenäod säravad rõõmust, mis on ju rauge
taha. Terve reis tundus kui
kp. loomulik.
sõit läbi pimeda tunneli.
Vaatan oma reisumälestusalMis oli põhjus selleks, et need
bumi. Milline vahelduv kogu
muljeid on seal alal hoitud. Lu- mehed pidid olema alalise valve
all?
Vastuse saame ühes salmis
bage mind selles lühikeses artiklis esile tuua mõned pildid Pauluse kirjas Rooma rahvale:
„Patu palk on surm." Patt võib
neist.
ka surmata inimese vabaduse.
Ja,
patt on rahva hukataja, seliirrong jätab natukese aja lepärast
peaksid kõik põgenema
pärast suure jaama. Rong ta eest. Aitaks
Jumal, et inimeseisab seal puhastatud ja korras. sed kord saaksid nii arusaajaiks!
Raudteeametnikud on hoolsad
korraldades pagasi. Postikotid
ildid ja muljed vahelduvad.
sarnanevad kõrgele, hallile mäeKui rong jõudis ühte jaale, mis on postivagunis.
Inimesed jooksevad siia ja ma, näen ma läbi kupeeakna,
kuidas
keegi aastates härra silsinna. Kõigil on rutt, kas nad
mab väga hoolega iga reisijat.
siis sõidavad või mitte.
Teiste vagunite seas panen Võib aru saada, et ta on tulnud
tähele üht vangivagunit. See jaama kellelegi vastu.
Selles jaamas peatub rong naerineb natuke teistest vagunitest. Tal pole suuri, avaraid ak- tuke kauem, kui igas teises jaanaid. Nagu vaikne vari hingab mas. Kasutan seda, minnes välja, et saada natuke värsket õhku.
üle selle vaguni.
Nüüd näen, et see vanahärra
Selle vaguni ligiduses seisab
vanem naisterahvas ja ootab. on leidnud oodatu. Üks tore,
Ma peaaegu aiman, keda vanake kõrgekasvuline noormees käib ta
ootab. Just enne rongi väljumist kõrval. Võib küll ütelda, et nootulevad kaks vangivalvurit ühes rem on poeg vanemale. Sarnahulga meestega, kelle käed on dust on palju, ehkki vanaduste
raudus. Neid reisijaid oli vanake vahe on aastaid. Kord korra jäoodanud, — sest nende vangide rele patsutab noormees vanema
seas on üks, keda ta veel kord õlale. Ta näib rõõmsana, et
tahab näha. See on ta poeg. Sü- võib tulla koju. Mõlema vahel
dantlõhestav on vaadata vana- valitseb nähtavasti hea vahekest, kui lühikese jumalagajätu kord. See peaks küll olema tavajärele poeg astub vangivagu- lisesti nii, kuid kahjuks pole see
alati nii. Seda tunnistab järgnisse.
Sellel korral ei näinud ma vaid mine vaade jaamaesisele, mida
vana, väsinud ja nutvat naist tähele panin.
Teiste hulgas, kes lahkuvad
ega ahelaid kandvat noormeest.
Ei, seal jaamaesisel tuli mu vai- rongilt, näen ühte teist noormusilmade ette pilt noorest, õn- meest. Olen teda vaadanud vanelikust emast, kes ühel päeval remalt sõiduajal. Ta istus nukpigistas oma vastsündinut poja ralt oma kohal. Ta ema on tuloma südame vastu ja vaatas tu- nud, talle vastu. Üks vana, kuid
tore daam, armsa ja emaliku
levikku heledate lootustega.
Ja, üks rull mitmesuguseid väljanägemisega. Mees, poeg,
pilte lendas mu silmade eest näeb väga allarõhutud meelemööda kahekümne-kahekümne- olus olevat. Ta astub väga kiirelt, nii et vanake ikka rohkem
viie aasta vältusel.
Vaene ema, ja vaene poeg! tahapoole jääb. Kuulen teda
Mõlema südamed tilkusid verd valjult ja lühidalt ema küsimussellel silmapilgul. Kui rong na- tele vastavat. Oi, see teeb nii
tuke hiljem väljus, kõlas mu kõr- valu mu südamele. Lähen tagavus hääl: „01gu rohkem kaas- si rongi.
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Mina loen piiblit
Ji/I ina olen hea karjane
*''
ja tunnen omakseid,
ja minu omaksed
tunnevad mind, nõnda kui Isa
tunneb mind ja mina tunnen Isa. Ja ma jätan oma
elu lammaste pärast.
Minu lambad kuulevad
minu häält, ja mina tunnen neid, ja nemad käivad
minu järel.
Ja mina annan neile igavese elu, ja nemad ei saa
elades hukka, ja ükski ei
kisu neid minu käest.
Joh. 10:14—15, 27—28.

Hirmuäratus õhust.
Mis on viimasel ajal juhtunud
Hispaanias ja Hiinas, ning ei ole
veelgi jõudnud lõpule, äratab
vastikust meie aja sõjameetodidele. Naised ja lapsed on ju
alati saanud kannatada sõjaneedmise all. Kuid nagu nüüd,
kui nad on oma igapäevastel toimetustel või mängimas ja saada
tabatud lõhkevaist pommest,
mis langevad alla ülevalt ja kisub neid tükkideks, on küll hirmsaim, mida võime mõtelda. Sellele lisaks tuleb valetamisepropaganda. Inimese suurusi tarvitatakse selleks, et kutsuda
esile hirmsamaid järeldusi.
Kas võimus suudab luua rahu
ja anda meile õnnelikke päevi
maailmas? Ei iialgi! Ei leidu
teist teed, kui kristlik armastuse tee, ohvritee, enesesalgamise
tee. Teadmine sellest paneb
kristlastele suuremat vastutust.
Organiseeritud kristlikkus ei ole
alati mõistnud seda, vaid ennemini on nad andnud ära oma
Õpetajat, ja sel viisil põhjustanud kurja, mille vastu ta oleks
pidanud võitlema.
Jeesuse Kristuse vaim ilmutatud tema järelkäijate elus ja
vaimlises jõus, on vastumürgitus, mida vajab maailm. Kas seda leidub sinus ja minus?

Jumal on meile
varjupaigaks.

K
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Mis võis võtta rõõmu ja lahkuse mehelt, kes pika reisi ja
võib-olla kauase koduntäraoleku järgi jälle nägi oma ema?
Mis — ja, kes võib arvata, mis
on varjatud kõigi inimeste südameis ja meelis, kellega kohtame? Midagi oli igatahes, mis
tumestas rahu ja õnne jällenägemise silmapilgul. Võib-olla
olid sügavad pettumused ja
ebaõnnestused eluvõitlustes ja
maailma paljude õnneveskite
juures. Mida tean mina?
eegi väga rõhutud ja vaikne
mees on tulnud sama kupeesse, kus mina. Kõneldes temaga sain teada, et teda on kutsutud vanematekoju, sest ema
olla väga haige. „Kuid kõik oleneb sellest, kas jõuan enne koju,
kui ema sureb," ütleb ta mulle.
Kui rong peatunud ta sihtjaamas, vaatab ta kurvalt välja. Ta
näeb kahte venda, kes tulnud
talle vastu. Mõlemad kannavad
musti käesidemeid palitutel, selge märk sellest, mis on juhtunud. Lähen temaga ühes välja
rongist. Seal saan võimaluse
väljendada sügavamat kaastunnet nende mures ja suruda nende käsi soovides rikkalikke Jumala õnnistusi ja et Ta ise
troostiks ja aitaks neid.
Seekord jäi jaamaesine tunnistajaks vendade nuuksumistele ja pisaratele. Ema, armastatud ema ei olnud enam nende
hulgas.
htune koosolek Päästearmees on lõppenud ja ma
ruttan jaama, et öösise kiirrongiga sõita teise määratud kohta. Jaamaesisele on kogunud
hulk inimesi ühe vaguni juurde.
Mis nüüd seal võib olla, imestan.
Noored inimesed räägivad ja
naeravad. Keegi ruttab nende
poole suure lillekimbuga. Uhke
siidipael, millega see on seotud,
lehvib tuulega. Ligemale tulles
näen rahvahulga keskel ilusat,
noort pruutpaari, kes naeratavad ja lehvitavad oma pulmakülalisile. Kui rong hakkab liikuma, visatakse lilli järgi pruutpaarile. Lauldakse ja hüütakse.
Kaks noort inimest hakkavad
seltsis käima elurada. Mida nad
küll kõike saavad kohata, ei
tea. Imestan, kas nad niisama,
kui jutustatakse pulmadest Kanas, kutsusid Jeesuse pulmakülaliseks. Kui nad seda on teinud, siis peaks neile õieti õnne
soovima.
ahest viib mu tee mind ühte
teise jaama. Sellel jaamaesisel pole kuulda mingisugust kisa ega kära. Seal pole tarvis
(Järg 7. Ihk.)
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Mtmmmts: Tuluke puhutakse vilja!
Õpetus võililledest.

Mälestusi ja läbielamisi
brigadör E. Liljedahlilt.

ädalate kaupa olid aasad
üsna pidulikult kaunistatud
võilille õitega. Nüüd on aga
kollaste õite asemele asunud
ümmargused villapead, mida
võib „välja puhuda" nagu väikeseid tulekesi.
Aina seisab aasaveerel ja
hoiab igale möödaminejale sarnase „tulukese" vastu. „Kas
päev või öö?" küsib ta, ja igaüks võib ise valida. Kui öeldakse „Päev", puhub Aina naeratades valgust välja, nii et valged
kübemed lendavad vastu nägu
ja seletab: „Päeval sul ei ole
tarvis valgust". Kui valitakse
„öö", juhtub sama lugu. „Öösel
magatakse, siis ei ole tarvis valgust", arvab Aina, puhudes jällegi villakübemeid näkku. Nii
siis võib valida kuidas tahab,
aga Aina leiab alati põhjust

„tule kustutamiseks". Aga see
on ju ainult nali, ja laps ei
mõtle sellega midagi paha.
Ja ometigi tuletab mulle Aina
meelde nii paljusid, kes lähevad
alati selleks välja, et võiks „puhuda välja tuld" — nimelt teiste rõõmuvalgust. Neile võib
jutustada ükskõik mida, nad on
alati valmis kahtlusega, asja
vähendamisega või ebasõbraliku
kriitikaga kustutama rõõmuvalgust. — „Mõtelge, homme teeme väljasõidu!" — „Nii? Aga
küll homme sajab vihma, või
meie läheme küll eksiteele," ütlevad kohe rõõmurikkujad. —
„Meie Jaan sai sel aastal hea
koolitunistuse!" — „Oh ja, kindlasti on ta kirjutanud teistelt
ära või mingil muul viisil petnud õpetajat," kõlab vastus. —
„Mul on väga suur rõõm oma
sünnipäevakingist!" — „Kas sa
ei ole pannud tähele, et see on
üsna odav asi, ja varsti tal ei
ole enam mingit ilu?"
Nii ja selle sarnaselt nad räägivad, puhudes sel viisil nii
suurtel kui väikestel nende rõõmutulesid välja. Neil omal ei
olegi midagi, nad ei lase kunagi
rõõmusädemetest saada tulekesi. Kas nad ei ole väga kahetsusväärsed?
Kas ka sina kuulud nende
hulka? Siis jäta järele „väljapuhumine" ja selle asemel püüa
tuua esile rõõmutulesid. Siis sa
näed, kui palju kaunimaks ja
rikkamaks muutub su elu.

Varsti on ta kojas ja kolistab
ukse käepidemega. Üks tütardest avab ukse. Sarnast moodi,
et koputatakse uksele ja hüüKiri sorisin vanu pabereid, takse „sisse", ei ole siin maasattus mu kätte ärakiri heast kohal.
„Tere õhtust," ütleb mees,
arstimist, mis minu arvates on
hea, mitte ainult apteegile, vaid võttes peast oma kulunud mütsi.
„01ge nii head ja andke vaeigale kristlasele. Väljakirjutaja
nime ma ei tea, kuid arstitäht sele inimesele öömaja!" palub
peab olema väga vana, sest seal ta, sel ajal, kui kõik toas viibion tarvitatud veel vanaaja mõõ- jad vaatlevad teda hoolikalt.
Tõesti, ta on vaene olevus,
dud.
Võta kümme loodi kurvas- kahvatu ja silmad sissevajunud.
tust, kakskümmend loodi Palit, originaalselt must, on
kannatust,
kolmkümmend nüüd mingisugust rohekat värloodi andmiselahkust, ükssa- vi ja on paigatud igavärviliste
da viiskümmend loodi alla- lappidega. Ja püksid — mitmeandmist, tõuka seda kokku värvilised kaltsud löövad ükspüsivusepajas tõsiduse-nuia- teise vastu.
ga, ja keeda seda siis armasMees ootab vastust. Isa vaatustulel, liigutades seda hoo- tab emale, ja ema isale.
likalt palvejõuga, ja segades
„Ei," tuleb lõpuks isa vastus.
sinna juurde mõned tilgad „Meie peame täna öösel andma
lootust. Võia siis sellega öömaja rätsepale, sest ilm on
oma pead nii sageli, kui sul nii halb, aga minge naabri juurpuudub midagi.
de, seal teid võetakse küll vasSee oli küll kindel arstim va- tu."
nal ajal, kuid ma arvan, et see
„Ma tulen just sealt, aga neil
võib olla meile abiks ka praegu- ei olnud minu jaoks ruumi.
sel uuemal ajal. Tahan ainult Olen rahul, kui võiksin lamada
lisada juurde, et sa ei pea kart- isegi kuskil kuuri all," seletab
ma, et võtad kunagi liiga palju mees.
nimetatud head arstimit.
„Ei, see ei või sündida," üt-

leb peremees. „Mõni aeg tagasi
põles külas naabrimehe küün,
ja põhjuseks arvatakse, et keegi
maganud seal öösel," käega näitab ta suuna, „seal leidub küll
võimalusi."
„Küll on siiski kahju sarnasest vaesekesest," ütleb pereema, kui mees läinud näidatud
kohale, et seal korrata uuesti
oma palvet, kannatada samasuguseid uurivaid pilke ja saada
samasugust vastust, võib-olla
teistsuguse ettekäändega. Lambid süüdatakse, rätsep teeb
uuesti oma tööd. Pereema loeb
lehti.
„Mis nüüd? Kas tuli on lahti?"
Kõik tormavad välja pimedal
õhtul, kui
kostuvad
„pingpong, ping-pong" kiriku kellatornist, milline hääl tungib läbi
tormi ulumise. Igast talust tormavad inimesed välja, et saada
teada, kas põleb nende oma
või naabrite varandus.
Kuid ükski ei leia tulekahjupaika, kuidas ka ei otsita. Kuid
„ping-pong, ping-pong" kostub
edasi kellatornist.
Viimaks tuleb kiriku kellamees, ja temale jookstakse võidu küsimustega:

õrgeimal kohal poolsaarel
Ivösjös on kirik oma vana kellatorniga. Ümberringi lagendikul on külad, mis näilikult
vaatavad austusega suure kiriku poole.
On külm oktoobriõhtu. Me
läheme sisse suuremasse talusse kiriku lähedusse. Külm sügistuul on kogu päev puhunud
vingudes üle lagendikkude, ja
nüüd õhtul liitub sellega vihmasadu. Üksikud inimesed, keda
näeme külatänavail, kaovad kiiresti igaüks isesuunas. Talus,
kus meie asume, on ka kihelkonna-rätsep, kes pidanud vähe
videvikku enne tulede süütamist.
„Milline koerailm," ütleb pereisa, kes astub sisse ja riputab
oma mütsi ja vammuse naela
otsa pliidi lähedusse, ja istub
ise sohvanurgale nii ligidale
pliidile kui iganes võimalik.
Rätsep, kes tavalisesti käis sellel ajal väljas värsket õhku sisse hingamas, eeldas istuda akna juures ja vaadata, kuidas
vihm ja tuul valitsevad.
„Aga siin tuleb keegi, kellel
näib olevat teistsugune vaade,"
ütleb rätsep näidates sõrmega
tänavale, kus keegi mees suure
vaevaga tuleb talu poole. „Ta
tuleb tõesti siia," lisab ta juurde vähe aja pärast. Nüüd pidid
kõik ruttama akna juurde, et
näha, kes sealt tuleb.
„Keegi tinutaja," on ühine
hüüd, kui mees jõuab ligemale.

K
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1 (Üksildus.
tar
' Kee&
^ PaSan
ütles
! *\
kord: „Sageli, kui olin
! väljas inimeste juures, tulin !
> tagasi väiksema inimesena."
, Sama kogemust omame küll«
. kõik, kui oleme pikemat ae' ga rääkinud teiste inimeste> ga. Ülepea võetud, on ker»gem vaikida kui pidada õiget <
! mõõtu, kergem on olla ko- i
* dus kui olla seltskonnas kül, lalt ettevaatlik. Kes tahab ,
' elada tõsist vaimulikku
elu,
' peab sellepärast üsna sageli'
> minema kõrvale Jeesusega.
! Keegi ei või kindlamalt as> tuda välja avalikult, kui see,;
, kes meeleldi elab üksilduses;
' keegi ei kõnele suurema et' tevaatusega, kui see, kes vai-'
'• kib meeleldi; ükski ei astu '
I kindlamalt edasi, kui see, kes <
; läheb viimaseks; ükski ei ole j
. osavam käskima, kui see, kes .
, ise õppinud sõna kuulama.
Ainult see on võimas võt' ma vastu taevalist
troosti,
'• kes lasknud Issanda Vaimul:
; korda saada oma karistavat
•Ja purustavat tööd mele hin, ges. Kui selline rusukspeks' mine saab sulle õnnistuseks,
' on sul tarvis minna oma j
> kambrisse ja sulgeda oma j
! uks maailma kära eest. Seal •
. kambris saad sa tagasi, mida '
. kaotasid väljaspool.
Mida (
[ kodusemaks sa muutud seal, I
seda meeldivamaks ta muu' tub sinule, kuid mida vähem ,
; hoolitsed selle eest, seda ras; keraaks muutub sulle sealvii, bimine. Kui harjutud ennast \
[ meeleldi
olema seal ikka I
' kauem ja kauem, siis harju- j
> mus saab sulle ustavaks sõb- j
I raks ja heaks trööstijaks.
Midagi ei suuda peletada!
I sinu elust nii palju rahutusi,
, kui hoolas Jumala palge ees I
| viibimine. Siis kaovad ka ta' kistused vaimuliku elu are• nemisel ja hing omab püsi: vat rahu.

„Kas sina ei helistagi kella?"
ja „Kus kohal põleb?"
Ta on sama saamatu kui teised ja ei julge ka üksinda minna vaatama, kes katsub kippuda vahele tema ametis. Eriti
aga kardab ta, sest keegi sulane
öelnud talle, et kellatornis käivad ööseti tondid.
Midagi peab tegema. Varsti
ilmuvad julgemad mehed laternatega, ja marss läheb kellatorni poole. Suur osa kirikuküla
elanikest ootavad surnuaiavärava juures, vaatamata halvale
ilmale. Hõredate torniseina laudade vahelt paistab julgete
meeste laternavalgus, kui nad
lähevad kõrgemale ja kõrgemale. „Kangelased" on varsti tornikambris, mis asub kohe kellaruumi all. Kuid nüüd tekib aru(Järg 5. IM.)
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KELLEGI
SURIJA
TUNNISTUS.
Päevikus, mis kuulus misjoniarstile Richard Williamsile, kes suri toidu puudusel
Portogoonia metsikute suguvõsade seas, võib lugeda
järgmist märkust, kirjutatud
vähe enne surma:
„Täna õhtul tunnen suurt
õndsust Jeesuse Kristuse armastuse läbi, et ma ei või
jätta küsimata Temalt, kas
Ta nüüd laseb mind minna
koju oma juurde. Ei midagi
terves maailmas, kui seda
pakutakse mulle, ei suudaks
köita mind oma külge, kui ma
praegusel hetkel võiksin minna Tema juurde. — Ei ole
muud õnne, kui tunda Jumalat, ja keda Ta saatnud —
Jeesust Kristust. Tunda Jumalat kui meie halastajat ja
armastajat, pikameelelist Jumalat, kes andestab meie
üleastumised ja patud, ja
tunda Jeesust, kes — ja, sõnad ei suuda väljendada, kes
on Jeesus, kui sa ei tunne
Teda. See on valge kivi,
millele on kirjutatud uus nimi, mida ükski ei tunne, peale selle, kes võtab vastu
Teda."
Milline ime! Surev näljast,
ümbritsetud metsikuist vaenlasist, ja ometigi täidetud
õndsa rõõmuga Jeesuse Kristuse armastuse läbi — peidetud Temasse!

Inglite külaskäik.
Me olime nagu harilikult väljas kaks ja kaks, et külastada
kodusid. Läksime ukselt uksele,
laulsime ja palusime inimeste
juures. Helistasime ühe ukse
juures, keegi vanem naisterahvas tuli avama.
Küsisime, kas võime tulla sisse ja laulda temale. Aga ta vabandas, ei olevat aega, pidavat
küpsetama. Ütlesime, et võime
ka laulda kui ta küpsetab. Meie
soovi järele saime poolpahaselt
sisse lastud. Kui olime laulnud
kaks laulu, ütles vanake: „Laulge veel! Laulge veel!" Ja lauldes kolmandat laulu, nägime pisaraid vanakese silmis. Peale
seda ta ütles: „Mõtle, et ma kohe ei saanud aru, millised külalised mulle tulid. Te olete ju
inglid, kes tulnud mind külastama."
Lugesime piiblit ja siis alandasime oma põlved. Ka vanakene tegi seda. Tundsime, kuidas Jumala Vaim oli meile ligi.
See on ainult väikene juhtumine, kuid millise õnnistuse tõi
see niihästi
vanakesele kui
meile.
Oh, et Jumal aitaks mind
nüüd, kui lähen välja Tema toole, elada risti ligidal ja, et need,
kellega puudun kokku, võiksid
tunda selle väge.
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Tütarlapsed.

(Algus 4. leheküljel.)

Kirjutanud rahvuslik gaidide organisaator,
major LAHJA GRÖNFORS.

Me näeme neid kõikjal. Nende selged silmad säravad elurõõmust ja vaimustusest, nende
jalad tõttavad kannatamatult
edasi ja käed sirutata.kse välja,
nagu tahaksid nad tõmmata
kõrvale tulevikuloori ja vaadata,
mis peitub selle taga.
Maailm avab oma uksed ja
meelitab neid astuma sisse. Lõbudeväravad avanevad. Tee lõbudekeerisesse näib olevat nii

näidata Temale, kes on ütelnud:
,,Mina olen tee, tõde ja elu," Temale, kes võib anda rahu ja
päästmist ja rahuldada noore
hinge sügavamat igatsust.
Juhtus kord Helsingis, et keegi väike gaid tuli esimest korda
kongressile. Kuidas see nüüd oli,
eksis ta ära suurlinna käras.
Vaene väike tüdruk! Kuid korraga ta nägi midagi tuttavat,
nägi Päästearmee lippu lehvimas ühe ehituse kohal. Ta pisarad kuivasid, ta sai rõõmsaks.
Oh, seal lehvib ju armas lipp,
nüüd ei ole enam häda, seal ta
leiab kindlasti kedagi, kes võib
näidata temale õiget teed.
Laske Päästearmee lipp lehvida! Laske see lehvida ka tütarlastele! Avage uksed pärani
ja kutsuge tütarlapsi astuma
läbi päästmiseväravate, kasulikule tööle, tegevusele ja eneseohverdamisele, ja kui nad kord
tulevad sellele teele, siis nad
jõuavad lõpuks
taevavärava
juurde!
Kõnnin vaikses koridoris kuskil haiglas. Väikeses haigetoas
puhkab noor tütarla.ps palaviku-

Tegev ligemisarmastiis.
M1:11: VAJAME ROHKEM ENESESALGAMIST! Sa ei saaläbi
käia Jumalaga, omada puhast südant, rõõmustada rahu iile, mis
ülem on kui kõik mõistus, ja «lia hingedevõitja — mis kõik on rüga
tähtis — ilma, et sa ei loobu paljuist asjust, mis meeldivad silmale,
hästi kõlavad kõrvale ja vastavad sinu maitsele ning rahakotile.
Tee seda elu-seaduseks ja jää selle juure, kui oled kord alus=
tanud, et sa ei taha elada oma isiklikuks mõnuks, vaid et meeldida
Jumalale ja et oma kaasinimestele teha head.
Tee seda, siis valitseb headus sinu ja nende ümber, kelle keskel
sa elad; nad järgnevad sinu eeskujule.
William Booth, Asutaja.

külgetõmbav ja ilus, et noored
tütarlapsed lähevad sellele, uskudes olevat leidnud tee õnnele.
Kohtasin neil päevil kena noore tütarlapsega, toredas piduehtes, kuid ta ilusates silmades
oli melanhoolne vaade, ja ta sosistas mulle: „Ma ei ole õnnelik. Lõbudekeerises olen leidnud vaid silmapilkse nautimise.
Ütelge mulle, kus võiks mu süda
omada rahu!"
Kohtasin kellegi teise noore
tütarlapsega,
kes pisarsilmil
vaatas kahte noort päästesõdurit. Ta võttis tasa mu käest
kinni ja ütles pisaraist summutatud häälel: „Näidake mulle
teed Jumala juurde! Kui näen
neid päästesõdureid,
tunnen
oma südames valusat etteheidet.
Olen seni raisanud oma elu rumalustes, eneseõiguses ja patus, kuid see on toonud mu südamele ainult tühjust.
Kui rõõmus ma olen, et vastusena neile küsimustele võisin

1

i

roosidega oma põskedel. Näen,
et tal ei ole enam kaua aega elamiseks. Surun ta kõhna kätt
ja küsin, kuidas ta elab. ,,Lähen
varsti Jeesuse juurde, olen valmis, seal ma tänan Päästearmeed, mis juhtis mind päästmiseteele ja hingerahule. Major,
ärge väsige kutsumast tütarlapsi Jeesuse juurde!" Põlvitun
sängi juures ja siis me ütleme
teineteisele jumalaga viimast
korda ja otsustame kohata teineteist kord selgel igavikuhommikul. Kui olen ära haiglast,
helisevad minu hinges pidulikud
kellad ja nende sõnum kõlab:
„Tööta, öö ligi jõuab . . . "
Pidagem
oma uksed lahti
noortele tütarlastele, kes seisavad elu teelahkmel ja kuulevad
oma ümber maailma meelitavaid
hääli! Oh, et noorte tütarlaste
säravad silmad saaksid meie
abiga
kinnitatud
Jeesusele
Kristusele, kes on tee, tõde ja
elu!

pidamine, kes peab minema esimeseks üles mööda kitsast redelit, mis on veel teekonnal ees.
„See on sinu kohustus," ütleb keegi kirikuvahile. Et ka
kõik teised on samas nõus, ei
tähenda mingi vastuhakkamine. Kunagi ennem ei ole keilad
helisenud sarnaselt tema kõrvus, kunagi ei ole süda kloppinud nii ruttu, ja ometigi on tal
oma selja taga nii mitu meest,
kellele võib loota.
Varsti langeb
valguskuma
ühele kellale. See on paigal ja
vaikne. Ent teise kella juures
seisab „tinutaja" ja tõmbab seda kõigest jõust. Riidehilbud
lehvivad tuule käes, ja kortsunud näolt langevad higitilgad.
„Mida teie teete, inimene?"
karjub kirikuvaht, kes saanud
tagasi oma julguse.
„Ma helistan matuseks," on
vastus, „halastus on surnud!"
Kui kell vaikinud, jutustab
ta, kuidas ta asjatult otsinud
omale mitme tunni jooksul katust pea üle. Kõikjal vastatud
„ei".
„Siis ma tulin kellatorni, et
leida varjupaika. Aga kui nägin, et tee kellade juurde oli
vaba, leidsin võimaluse enese
soojendamiseks ja viimase teenistuse ülesnäitamiseks halastusele."
Edasi ta jutustab, et ta naine
põgenenud kellegi teise mehega, ja et ta meeleheites hakanud
jooma, ning praegu ta olevat
teel oma lapsepõlvesõbra juurde, kes loodetavasti on tahtlik
andma temale vajalikku abi paremaks inimeseks saamiseks.
Nüüd tal ei ole enam raske
saada öömaja.
„Tulge minuga!" ütleb kirikuvaht.
„Ei, mul on parem koht, tulgu ta minuga!" ütleb keegi teine.
Nüüd igaüks tahab meest
oma juurde ööseks. Kui teda
vaadati juba ennem hoolikalt,
siis tehakse seda praegu veel
palju enam, kui ta tuleb ootava
külarahva juurde, kes aitavad
teda nüüd sarnaselt, et tal ei ole
enam kunagi vaja trampida „tinutaja" teed.
Tema kellalöömine muutus
..ülestõusmise
kellalöömiseks"
mitmete halastustunnetele.
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Vallasekretäri, kolonelleitnant williani Mohelli, külaskäik Eestis.

Kolmap., 25. mail, oli saabuJumala lastel pole karta tööpuunud ammuoodatud päev, mil
dust. Töötegijatel peab aga olevõisime tervitada eneste keskel
ma kindlus, et nad ise on tervelt
kolonelleitnant William Mohelli.
Jumala käes ja nende nimi on
Ta on juba varemalt külastanud
taevakirjas. Lõpuks kõlas kutse
Eestit, ja selletõttu mitmetele
kõigile, kes veel pole kaasas
tuttav. Esimene koosolek, Taltöös, teha sellega algust täna.
linna II korpuses, oli sellepärast ten Nurmela luges Jumala sõ- algas vägeva lauluga, mille koor Koosolek lõppes palvega, laulrõõmus jälenägemise ja tervituse nast Matt. 10:24—31. Mõned on: „Oh tulge nüüd te sinna des koori: „Kõik, mis on minul,
seltsilised said võimaluse tun- kõik, kus õndsus . . ." Paar selt- sulle ma toon."
koosolek.
nistamiseks. Noorsoo seersant- silist viisid meid palvesse. KapNeljapäeval, 26. mail kolonel- major, õde Salm, laulis ilusa ten Eimann luges piiblist Luuka
Teisipäeval oli ohvitseridedeleitnant juhatas Tartus hommi- laulu Jesusest — allikast, mis ei 6. ptk. mõned salmid. Seltsilised monstratsioon Tallinna II. Platkust pühitsuskoosolekut ja õh- kuiva iialgi. Kolonelleitnant Mo- olid jälle rõõmsad, et kiita ja vorm oli täis õnnelikke päästetust päästmiskoosolekut õnnistu- hell rääkis 2. Kor. 4:16 alusel vä- tänada oma Päästjat. Laulukoor ohvitsere. Kahjuks oli see viimaseks ja vaimustuseks seltsilistele lispidisest ja seespidisest elust. laulis ühe laulu. Proua adjutant ne koosolek, mida kolonelleitja sõpradele. Korpuse juhtiv oh- Viimane uuendatakse päev päe- Thyren andis oma tunnistuse, nant Mohell juhatas selpuhul.
vitser, kapten M. Blees, kes on valt, ja on tarvis vaadata hoole- öeldes, et rõõm Issandas on ta Vaimustatult lauldi ja tunnistatöötanud Soomes ja tunneb ko- ga järele, et meie elu oleks koos- tugevus. Kaks seltsilist laulsid ti. Adjuta.nt Thyren võttis võilonelleitnanti hästi, oli teinud kõlas Jumala tahtmisega. Mit- duetti. Kolonelleitnant rääkis maluse tänada meie külalist
oma parimat külaskäigu heaks med tulid altarile, et omada uut Jumala sõna üle Matt. 15:21—28 möödunud päevade ja antud sõkordaminekuks.
jõudu ja väge ja paranemist naisest, kes tuli usus Jeesuse numi eest, mis rõõmustas ja õnReedel juhatas väljasekretär oma seespidisele elule.
juurde oma haige tütre pärast ja nistas meid kõiki. Ka kolonelvabaõhu- ja sisekoosolekut Rakomas suurt usku Jeesuse väesse. leitnant tänas oma poolt lahke
Pealelõunal kogunesime va- Ka meil peaks olema rohkem vastuvõtu eest. Proua adj. Thyveres, olles õnnistuseks kõigile
baõhukoosolekule pargis, kuhu usku Kristuse päästvasse jõusse. ren ja seersant Vuus laulsid
kaasasviibijatele.
Laupäeval tervitas kolonel- oli tulnud palju rahvast. Peale Järelkoosolekul oli tunda Juma- dueti. Kolonelleitnant rääkis
leitnant Mohelli Tallinna I kor- alguslaulu ja palvet rääkis kolo- la Vaimu ligiolu. 2 hinge tuli valmistamisest Looja
vastu.
puse rahvas. Vaatamata vihmale nelleitnant Eesti ja Soome vend- risti juurde, et kogeda Õnniste- Küll valmistatakse lapsi elule
ja külmale, oli kogunud vaba- lusvahekorast ja sõbralikust lä- gija armu ja väge. Halleluuja! koolis, siis õpitakse mõnda ameõhukoosolekule hulk sõpru ja bikäimisest. Järgnesid tunnistu- Võtaks Jumal ise hoida neid tit jne. Reisile minnes valmistaseltsilisi.
Kolonelleitnant tegi sed ja soololaul. Siis oli meil päästmisteel.
takse end hoolega. Aga kahjuks
meile selgeks, kuidas omada jällegi rõõm kuulata meie külaunustatakse mõelda sellele, et
päästmist ja sellega ühes jõudu, liselt päästmissõnumit, et igaüks
Esmaspäeval, 30. mail, suur peab valmistama end igavesele
võib
tulla
ja
võtta
vastu
päästolla igas paigas rõõmus ja kiita
koosolek Tallinna I kõigi Eesti elule.
Jumalat, nagu seda tegid Paulus mist ilma hinata. Ta nimetas, et ohvitseride osavõtul. Peale alNii möödusid pidupäevad kiikui siin Eestis oleks keegi, kes guslaulu ja palvet luges kapten
ja Siilas vangis.
vabalt raha igaühele, Blees piiblist Koi. 3:1—4 ja siis resti ja pidime jällegi minema
Pühapäeva hommikul kogune- annaks
igapäevasesse ellu, ent olime
küll
siis
on
paljud
valmis
võtma
kuulsime
tunnistusi
ohvitserisime ühisele pühitsuskoosoleku- seda vastu. Aga kui nüüd antakomanud suuremat vaimustust ja
le, mis algas lauluga: „Kui jõgi se vabalt ja ilma hinnata pääst- delt. Proua kapten Muul ja seer- jõudu oma elus.
voolab arm aü prii. . ." Saime ka mist pattudest, miks viivitatakse sant Vuus laulsid duetilaulu.
Esimese
korpuse
laulukoor
lauSüdamlik tänu, kolonelleitnant
kogeda tõde, et Jumala armu- siis selle omandamisega?
lis. Kolonelleitnant kõneles esi- Mohell, ja olge tervitatud õige
jõest võib võtta uut väge ja puhastust oma hingele. Proua kapÕhtune koosolek Tallinna 1 meste jüngrite väljasaatmisest. pea tagasi meie hulka!

Välja
rahva keskele!
Väljaohvitseride kogemusi
Paar aastat tagasi olin töötamas ühes teises kohas, kui ma
praegu olen. Kõik oli hea väliselt ja töö läks hästi. Kuid siiski ei olnud ma rahuldatud. Kaua
aega olin tundnud vaesust ja
tühjust hinges. Tundsin end nii
kasutuna. Mu töö oli materiaalne.
Mu hinge sügavamaks küsimuseks oli: „Issand, kas teen
Sulle midagi ? Kas olen sarnane,
et saad mind kasutada?"
Sellel ajal tuli üks mees ja
palus teha eespalvet Päästearmees. Ta oli äkitselt jäänud väga raskelt haigeks. Ma tundsin
ta seisukorda. Ta oli varemalt
olnud hoolas Jumala võitleja ja
kuulunud Päästearmeesse, kuid
nüüd oli ta kaugel Jumalast.
Tundsin kaasa mehele ja ta
perekonnale.
Ühel päeval läksin mööda majast, kus ela.s see perekond. Jumala Vaim ütles mulle: ,,Mine
selle proua juurde. Ta on üksinda oma mures, ja sa võid olla
talle troostiks ja õnnistuseks."
Mees oli sel ajal haiglas. Ma ei
olnud sõnakuulelik häälele. Vabandades, et tunnen nii vähe seda inimest. Nii läksin edasi.

Järgmisel päeval sõitsin mööda samast majast. Jumal rääkis jälle samal viisil. Kuid ma
andsin sama vastuse, mis päev
varem. Sõitsin mõned meetrid
edasi rattal, kuid ei võinud teisiti, kui pöörda jälle tagasi. Väga alandlikult läksin trepist
üles, kus proua N. elas ja helistasin. Ta sai üllatatud nähes
mind. Rääkisin, et Jumal saa-

tis mind. Mees oli tagasi haiglast, kuid ta oli seal oma suures
hädas pööranud Jumala poole.
Paar päeva hiljem,
peale
koosolekut sain sõnumit, et keegi tahab rääkida minuga. Läksin välja ja nägin seal haige mehe tütart. Ta oli väga
mures isa pärast, kes jäänud
jälle väga haigeks. Palus mind
omaga koju. ,,Ema on nii kaht-

Nii on Issand rääkinud.
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„Ta neelab ära surma igaveseks ajaks, ja Issand, Jehoova
pühib ära silmavee kõigi silmadelt. . . sest Jehoova on seda
rääkinud." (Jes. 25:8.).
• •illine auline päev, kui Issand võtab surma ära igavesti!
1*1 Ei ole imelik, et sellega ühenduses seisab: „Issand pühib
ära silmavee kõikide silmadelt". See saab olema suure võidu,
rõõmu ja jällenägemisepäev. See on päevade-päev ja pidudepidu. Siis kaob kurbuse tume värv alaliseks Siioni rahvalt.
Aga kui ülestõusmise-päeva hommik koidab täis valgust,
rahu ja igavest rõõmu ka meile, siis peame olema leitud
surmavõitjast, Kristusest, ja meie elu peab olema Tema sees.
Sest mis on surm? Patu tagajärg ja palk. — Aga Jumalale
kiitus, kes annab meile võidu meie Issanda Jeesuse Kristuse
läbi!
See õige elu pole siin maa peal, vaid teinepool hauda, kui
Jumal tuleb väes ja aus. „Auta külvatakse, aus äratatakse
üles; nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles".
Kui sügis on läbi loodusilma läinud, paistab kõik kadunud ja rikutud. Kõikjal näha vaid närbumist ja suremist. Aga
kui kevad tuleb, tärkab jälle kõik uues hiilguses. — Kui
Jumalariigi hommik tuleb, ja ülestõusmise päike paistab, siis
saavad kaebed ja ohked muutuma rõõmuks, ja igavene õnn
hoovab läbi looduse. Ta teeb surma mittemillekski.
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lustes ja mures ja üksinda. Ta
ei julge olla üksinda isa juures
öösel; me usume, ta sureb. Kuid
me mõtlesime kaptenile, võibolla kapten tahab aidata meid?"
Need olid tüdruku sõnad.
Vaikselt astusime sisse uksest, kus haigus ja mure olid
külalisteks. Kohtasime pr. N.ga. ,,Oo," ütles ta, „nüüd saan
aru, miks Jumal saatis teid siia
nende päevade jooksul! Mul
pole ühtki inimest, kelle poole
pöörda. Kellele julgeksin sõna
saata?" Siis sain ka mina aru.
Tänasin Jumalat, et Ta juhatas
mind siia kodusse ja et võisin
olla teenistuses siin.
VÕIBOLLA SA OLID
kord õnnelik võitluses, kuid sa
said haavata ja tõmbusid tagasi, langesid ja jäid lamama.
Su haavatud süda jookseb
verd, kuid pea meeles, et Jeesus on edasikestvalt su sõber.
Ta ei taha ainult siduda kinni
su verest nõrguvat südant, vaid
tahab isegi anda sulle uue südame, õrna ja alandliku südame.
Halleluuja! Sa võid astuda segatud vette ja kuulda
uuesti Jeesuse häält, mis pakub
sulle elu ja tervist üteldes:
„Oma rahu anan ma sulle". Mu
sõber, tule jälle tagasi oma Isa
juurde!
Seltsilised,
palugem
oma südame sügavusest, et Jumal hoiaks meid langemast.

jfr. 108. .innli mu.
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(Algus 3. leheküljel.)
õiendada pagasiga. Seal on nii
imevaikne, ehkki need pikale
reisile sõitjad.
See on meie elu viimasel jaagutatud ja tänas temale näida- maesisel, kuhu me kõik kord
tud au eest, ja Päästearmee tuleme oma eluõhtul. See on
hüüdis kuningale südamlikult surm, lõpp elu lühikesele ränkolma korda: „Elagu!" Siis läks nakule.
Seal olen kuulnud aulisi kiimarss tagasi, ja rahvahulk lossi
ümber jätkas oma juubeldu- duhääli reisijate huulilt just siis
kui rong hakkas liikuma jaamasega.
esiselt. Olen näinud rõõmsaid
nägusid
vastu igavikuMadras, Telugu ja India. le. Nii onvaadates
see nendega, kes omaPaar huvitavat ja väga üles- vad rahu surmas. Nad saavad
ehitavat juhtumist jutustatakse. saatja ka viimasel teekonnal,
Päästearmee töökodust naistele sest Ta on läinud ka ise seda
Madrasis, mis on umbes seesa- teed, me armas Päästija.
ma, mis päästekodu. Keegi tüKuid olen näinud ka teist
tarlaps, keda võeti sinna kodus- pilti jaamaesisel. Reisijad, kes
se, et aidata ja hoida teda ära on haaratud hirmust ja kahthalvalt teelt, sai päästetud ühel lusist. Oma eluajal on nad
koosolekul. Selle aja jooksul, unustanud Jumala. Nüüd seisamis ta oli seal, hoidis ta oma vad nad üksinda, vaesed ja looraha, kuni tal oli nii palju, et tuseta. Nüüd, kui mitte varem,
võis läbi teha halastajaõe-kur- tunnevad nad vajadust Jumala
suse, mille järele ta saadeti päästva armu järele.
Evangeline Boothi-haiglasse —
Reisijad läbi elu, kuulake!
Nidubrolus. Seal ta töötas väga Sinu elurong kihutab väga kiihoolsalt üks aasta, mille järele relt. Võib-olla oled suurema
teda võeti vastu kadetiks sõja- osa teest juba sõitnud. Mõned
kooli, kus ta praegu on ja te- peatused veel ja sa oled lõpujaamast loodetakse saada tubli mas.
Kuidas saab siis olema?
ohvitser.
Ja, sellepärast on kõigil neil,
Keegi teine hindutüdruk müüdi kes on Kristuse päralt, see teadomaste poolt, et perekond saaks mine, kes kord ütles: „Ma läselle läbi maksta oma võlad. Ta hen ära teile aset valmistama.
vabastati politsei poolt ja toodi Ma tahan, et seal, kus mina
meie koju. Siia tulles ta ütles, olen, ka teie olete." Kas sarnaet ta ei taha muuta oma elu- ne on sinu reisi lõpusiht? Kui
viise ega ka usku. Esialgu ta oli mitte, siis sea see korda veel
väga kangekaelne. Mõne kuu täna! Aamen.
pärast ta tuli ühel koosolekul
kahetsuspingile, sellest tunnist
on märgata suurt muudatust temas.
Ta on väga töös kaasas,
palub ja tunnistab koosolekuil ja
on heaks eeskujuks teistele tüdrukutele meie päästekodus.

Teateid korpustest. Päästearmee Rootsis austati Kuningat Gustav U
TALLINN IL
tema sünnipäeval.
25. mail oli meil suur rõõm
tervitada väljaseksetäri kol.ltn. Mohelli, kelle külastamine
oli paljudele õnnistuseks. Juba
mitmed olid teda ennem tundnud kui suurt Eesti sõpra; seega oli tervituskoosolek eriti südamlik. Osa pühapäevakoolilapsi laulsid mõne laulu, ning
üks laps ütles tervituskõne deklamatsioonina. Samuti oli kongressi viimane koosolek meil, mida ka kol.-ltn. Mohell juhatas
ja kaastegevad olid kõik Eesti
ohvitserid. Rahvahulk oli küllalt suur ilusa suveilma tõttu
ning koosoleku lõpul ei tahtnud
keegi koosolekult lahkuda, kuigi polnud just nähtavaid tulemusi järelkoosolekul.
Ka vabaõhukoosolekud on
vaimustavad, mida tunnistab
rohke rahva osavõtt kõigist
koosolekuist. Annaks Jumal armu, et kuulutatud sõnum leiaks
head maad paljude südameis.
K.

Nurmela.

Levitage „Sõjahüüdu'
RAKVERE.
„Päästjale Eesti . . ." laulame
meie armsas Armee laulus. Selle eesmärgiga töötab ka väike
päästesõjaväe hulk siin Rakveres, selleks on meil koosolekud
mitu korda nädalas ruumis ja
suvel ka vabas õhus Tammikus
ja Vallimäel. Sama sihiga külastame „Sõjahüüuga" kodusid
ja jätame neile sõnumikandja
jutustuste ja lauludega teisest
rannast, kuhu kord kõik jõuame.
Vahest, laupäeva õhtul,
viime sõnumid paremast maast
ka restoranidesse ja mõnigi
sealviibija poetab „Sõjahüüu"
taskusse. — Palju rõõmu ja õnnistusi omasime Soomes, meie
vennasrahva hulgas
töötava
kol.-ltn. Mohelli külaskäigu ajal,
mil meil oli samal õhtul kaks
koosolekut, vabas õhus ja meie
ruumis. Kolonel-leitnant tähendas lühikeses ja sisukas kõnes
oma rõõmust, nähes meie maa
viimase aja edusamme ja meie
maal peituvaid võimalusi ajalikul kui ka vaimulikul alal. Kolonel-leitnant oma lõpukõnes
rääkis jumalariigitöö keskustest kui valvepunktidest elu tormistel meredel, ühtlasi tehes
üleskutse tulla kõiki kaasa töötama Õnnistegija Jeesuse avarale tööpõllule nende heaks,
kes otsivad rahutult väsinud
hingele puhkepaika ja rahu. Rahu, tõsist rahu leiab hing ainult
Jumalas, sest meie hing on osa
Temast. Aga kolonel-leitnandile
ütleme: Teretulemast taas Rakverre!
Valdur Muul,
kapten.

Viimased päikesekiired kuldasid tornitippe ja puhkpilliorkestrite vaskseid instrumente,
kui Päästearmee
imponeeriv
rongikäik, koosnedes
umbes
700 staabi-, välja- ja sotsiaalohvitserest, kadettidest, abiandeõdedest, sõdureist ja skautidest,
marssis lossiõuele.
Kui kuningas tuli poodiumile
lõunapoolse
lossivõlvi juures,
mängis puhkpilliorkester pidulikku marssi, mida brigadör
Fristrup pühendanud kuninga
80. sünnipäevaks. Komponisti
tütar andis kuningale juubeliannina piduliku marsi partituuri.
„Meie täname Jumalat, kes
lubanud Teie Kõrgust elada
oma 80 aasta sünnipäevani heas
tervises ja jõus, ja kes valmistanud Teie Kõrgusele rõõmu
pühitseda pidulikku päeva nii
heades välistes oludes, mis valitsevad praegu meie maal," ütles komandör Karl Larsson, andes edasi õnnitlust Päästearmee
poolt."
Rõõmus ja liigutatud, tänas
kuningas Päästearmeed ilusa
auandmise eest ja tema tegevuse eest maa ja rahva kasuks.
Nüüd järgnes kuninglik laul,
kuna sinikollased ja sinikollapunased lipud olid paraadiseisakus:
„Edasi sõtta, lootes Ta peale;
Lauldes kõik läheme võitlusele.
Pühale lipule truuiks me jääme.
..Päästjale Rootsi!" hüüame
[veel."
Kuningas läks alla poodiumilt ja andis kätt kõrgematele
ohvitseridele, tänas neid südamlikult ja laulis nendega ühes
Rootsi hümni. Ta oli väga lii-

Jeesus päästab.

Mõõga
ja kilbi
brigaad.

Päästearmee hädaabitöö Hiinas.
ŠANGHAI. Kolm laagrit põgenikele, kus antakse peavarju ja toitu 22.000 inimesele. Seal on koolid lastele ja kliinik arstiabi andmiseks. Vanker, mis annab sooja toitu tänava.lastele, teeb oma öiseid reise. Suured hulgad riideid on jagatud inimestele.
TIENTSIN. Kümme söögijagamisekohta annab igal päeval toitu 7.000 inimesele. Peale seda jagatakse teravilja,
jahu, süsi, vateeritud riideid. Süüdatakse suured tuled, kus
ricksha.w-mehed võivad soojendada endid.
PEKING. Seitse söögijagamisekohta, kus toidetakse
igal päeval 7.000 nälgivat isikut. („China Child ' Welfare
Association" omab kaks toitluspunkti ainult naistele ja lastele. Mõlemas kohas antakse ka süsi ja vateeritud riideid.)
Peale selle jagatakse veel suurel hulgal jahu, süsi ja riideid.
Häda linnas on arvamata suur.
TSINAFU. Laager, mis mahutab 200 põgenikku. On
alatud päevakoolidega. Kaks toitluspunkti söödavad päevas
2.000 isikut.
TSINGTAO. Toitluspunkt, kus antakse päevas süüa
1.000 inimesele.
KALGAN. Toitluspunkt, kus saavad päevas abi 500
inimest.
PAOTINGFU. Hädaabipunkt.
MEIL ON PRAEGU HIINAS KOLMKÜMMEND KUUS
HÄDAABIPUNKTI, KUS 40.000 INIMEST SAAVAD IGA
PÄEV ABI.
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3. juuli — Häda, mis tuleb joomise
ja narkoosiliste ainete tarvitamisest
ja rahamängudest.
10. juuli — Meie rnuusikandid ja
lauljad.
17. juuli — Kõik hiljuti avatud
töökohad nii omal kui teistel maadel.
24. juuli — Prantsusmaa ja Belgia.
31. juuli — Lesknaised ja orvud.

Kr. 108. Juuli 1938.
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Hõiska, lunastatud Siion!
1.

5.

R. M. 218.
L Vaimu sõjariistadega ehitud
Julgelt võitlusesse astume nüüd
kõik, Tema tõde kuulutame kõigile,
Kuni Jeesus kutsub meid.
Ärgake ülesse, meiega hõisa>ke, Austage, kiitke nüüd, kandud Jeesul kõlagu! Ainult lauldes edasi me jõuame, Jumal annab meile elu igavest, Astugem
me ridadesse võtlema, Kuni Jeesus kutsub meid.
2 Tema sõna väes me välja astume, Selle lipu 811 me rahvast kogume, Tema risti ikka rõõmsalt kanname, Kuni Jeesus kutsub meid.
3. Ikka edasi! me vürst on meiega, Teda kuuleme, Ta meid ei jäta
ka, Julgelt edasi, ehk saatan vihane,
Kuni Jeesus kutsub meid.
4. Jeesus ise ükskord kodusse
meid viib, Päike iialgi seal enam
looja läe, Pärast võitlust võitja rõõmu pärime, Kuni Jeesus kutsub
meid.

I. M. 185.
1. Oh päästmise jõgi, nii sügav ja
lai, Sa armastusväge ja pühadust
täis. Nüüd maailma kõigle voolamas see, :,: Oh lange mu üle :,:
ja puhtaks mind tee.
2. Mul minevik tume, täis pattu
ja süüd, Sest pühamat elu ma igatsen nüüd. Kuid pisarad asjata, purpuri vool, :,: Oh lange mu üle :,:
sp. päästa mind võid.
3. Oh armastusmeri, sa elu mul
tood, Mind sageli kandnud su sügavad vood. Ma jälle nüüd tulen, jään
ootama aind, :,: Et langed mu üle :,:
jr. puudutad mind.
4. Voog kõrgele kerkib mu jalge
ees seal, Ta kõiki võib päästa, nii
kõilab ta hääl. Usk kasvab mu hinges, et vabaks kord saan, :,: Ema
laintesae heidan :,: mind kannavad
need.
5. Oh rõõm, halleluuja! üks eesmärk mul eel, Et Jeesust võiks teenides kiita mu keel. Ta ristist see
jõgi on voolamas meil. :,: Sealt vabadust, väge :,: saab igaüks küll.

Küll suuri asju ma piibli seest
näen, Mis peale sagedast mõtlema
jään. Imede imest küll suurem on
see, Et Jeesus õrnasti armastab
mind
Ta
:,: Küll suur mu
armastab mind :,: Armastab
mind, jah mind.
2. Jeesus mind armastab, armastab tõest'; Armastus taevast Ta
maailma tõi, Armastussunnil Ta
suri mu eest; Oh ma tean: tõest'
Jeesus armastab mind.
3. Kui keegi küsib mult, kuidas
ma tean, Kiitus Ta nimel, ma ütelda võin: „Jumala Vaim minu südame sees Tunnistab ikka: Ta armastab mind."
4. Kui on vaid üks laul, mis laulda ma võin, Kui Tema ilu sees Kuningat näen, Kõlagu igavest siia
minu laul: „Imede ime, Ta armastab mind!"
5. Ses kindlas teadmises rahul
mu hing, Uskudes Jeesust, Ta õnnistab mind. Hirmudes põgeneb saatan mu eest, Kui talle ütlen, et Jeesus mu Vend.

6.

1. Kiitus, Issand, kiitus Sulle,
kiitus .kõige anni eest! Kiitus, et tõid
elu mulle, kiitus olgu südamest!
Kiitus kuldse suve särast, kiitus, et
ka sügist lõid, kiitus kannatuste
pärast, kiitus rahu eest, mia tõid.
2. Kiitus, mis Sa ilmutanud,
kiitus kõik, mis mõistmata, kiitus
kõige eest, mis saanud, kiitus, et
mind päästsid Sa. Kiitus rõõmust valgel ajal. Kiitus hädas abi eest, kiitus armus lepitajal', kiitus Sinu
haavadest!
3. Kiitus lilledest mu rajal, kiitus
ohakate eest! Kütus sest, et käin
Su najal, kiitus olgu südamest.
Kiitus risti, mure hetkeil, kiitus taevaõnnemaalt. Kiitus võitluslõpu retkeil, kiitus, Issand, jäädavalt.

4.
R. M. 276.
1. Auliselt kõlab Päästija hüüd:
Patuseid päästa tahab ta nüüd.
:,: Suuri ja väikseid, kurje ja häid,
Kõiki Ta kutsub ja päästab neid. :,:
2. Maailm sul rahu anda ei või,
Patt ja ta lõbu õnnetust tõi. :,: Kui
aga Päästjalt rahu sa saad, Siis
kõik maailmas pühkmeteks pead. :,:
3. õnnis ka hädas, võitluste sees,
Alati õnnis oled sa siis. :,: Surmas
ka õnnis on sinu hing, Taevasse
laed, kui surema pead. :,:

Levitage „Sõjahüüdu',.

9.
1. Nüüd on mu süda rõõmus ja
hingab rahu sees, Mu orjaaeg on
möödas, Nüüd elan priiuses, Mind
Jeesus õpetanud, Et armust õndsaks
saan, See peale ma lootma ka jään.
2. Ma püüdsin õndsaks saada,
Seks armu teenida, Veel suuremaks
läkr; häda, Hing oli rahuta: Nüüd
tunnen oma Päästjat Ja Tema armastust, Et Tema on surnud mu
eest.
3. Nii Ta mind armastanud Ja
armastab ka veel, Kui tänini Ta
päästnud, Nii päästab ikka teal, Ta
veri kõigest patust Mind ikka puhastab Ja täiesti puhtaks mind teeb.
4. Nüüd võtku kurat murda Ja
maailm vihaga, Ma kumbagi ei
karda, Mu Issand minuga, Ta sõnamõõk kõik võidab, See olgu kõigil
käes, Kes võitlevad Päästija väes.
5. Sest koju poole ruttan. Nüüd
Jeeau armuväes. Pea õndsas rahus
hingan Seal rahusadamas, Ta Ise
viib mind läbi Siin elumere teel,
Kus sõda ja võitlemist veel.

10.

1. Päästjale Eesti! me laulame
rõõmselt. Päästmist veel kõigile
kuulutame.
Vastaste väed meie
Päästja kõik võidab. Ta järel käies
me võidame ka.
Edasi sõtta! Lootes Ta peale,
Lauldes kõik läheme võitlusele.
Pühale lipule truuiks me jääme,
Päästjale Eesti! hüüame veel.
2. Päästjale Eesti! Nüüd hoolega
tööle, Hingesid nõutakse kord meiekäest. Tuhanded pattudes hukka
veel laevad. Päästke neid kõiki, oh
päästke! me püüd.
3. Päästjale Eesti! Me hüüdsõna
olgu! Kohtupäev katte on jõudnud
ju pea. Eksinuid otsige, koju neid
viige: Päästja nii käaeb, oh kuulge
Ta häält!

7.
1. Oh kuula, hing, kuia kostab sõjalaule. Nüüd läbi maa ja ukselt uksele., Need suured tõed, mis jutustavad helid Sest sõjast, kuni lõpp saab
patule.
Ristitud tules Päästearmee,
:,: Maailma võitkem nüüd tule,
verega. :,:
2. Nüüd edasi, maailm me laulu
kuulgu. Kõik hinged, Jeesus kutsub
rõhutuid. Ja pimeduses kostab läulukaja, Vüb koju rändajaid ning
kadunuid.
3. Nii kaugele kui kõuekõmin, kajab Meil sõnum päästva armu täiusest. Kõik mures hinged vaikselt
põlvitavad Su ees, oh Issand, oma
nõtrusest.
4. Siis, võitjad, pärast väsitavat
võitlust Aupäev on koitmas, möödas
patuöö. Me võitlussiht on — päästa
hingi patust, Süs langeb saatan, tema riik ja töö.

8.
1. Päästja risti juures vaikselt
seisin ma, Ta vereväge tundsin
hinge voolama. Kui jõgi, voolas
Päästja arm, ja hingest kostis rõõmulaul, mu Päästija risti all.
Voolab, jah voolab iga hingesse, Päästja armu meri täidab
südame.
2. Päästja risti juures rahu leidsin ma, mu kurba südant võttis tema trööstida. Nüüd sügis lõppend
hinge sees ja kevad koidab südames,
sest õnnelik igavest.
3. Hinges rõõmulilled nüüd mul
õitsevad, punased, valged, Päästja
surmast räägivad. Ta tõi mul hinge kevade, kus ikka paistab päikene ja rõõmustab südame.

1. Läbi maade käime väes. Vaimumõõka hoides kaea, Võitlustunnil
palvetades valvame. Armutiivul lendame, Hingi surmast päästame, Valgust hoides neile jõudu anname.
Võitva Jumal-Pojaga,
Kes
meid pesnud verega. Häda saastes, Patust päästes, Läbi maade
käime väes.
2. Oma valgus-Issandat Kõigest
hingest teenime, Tema käsivars toob
päästmist vaestele. Nad ta rinnal
toetuvad, Tema rahu maitsevad, Andestust Ta tõotab halvemalegi.
3. Läbi maade liigume, Patuväge
võidame, Päästjal' kiitust toome ikka hõisates. Kui siin võitlus lõppenud, MUjonid on võidetud, Näeme
võitnud sõpru, kes ju läinud eel.

KOORID.
1. Ilus Jeesus, ilus Jeesus, Pärl,
kaua otsitud, oled Sa mul. Ilus Jeesul;, ilus Jeesus, Rõõmuga hõisates
tervitan Sind!
2. Uks armastusehüüd, Ja patuori vabaks saab, üks samm tal abiks
on, Siis unest võib ta ärgata. Uks
palve aitab veel, Ja tema ahel murdub sis. Ja taevas, maa on rõõmcad kõik, Et patust pääses hing.
I. M. 414 (uus).
3. :,: Põrgu kantsid võida tormiga, tormiga :,: Ta vürsti võimu murra, ta teod riku ära, Põrgu kantsid
võida tormiga! Au ja kiitus olgu
Tallele, Ustavale Võiduvürstile! Au
ja .kiitus, igavesti, Meie kalli Tallele!
4. Ma Jeesusega elan, Mu südamest ei lahku Ta. Ma Jeesusega
elan Ja Jeesus minuga.
5. :,: Teha, kuis tahad sa. :,:
ülevaim rõõm, maailmas mul, On
teha, kuia tahad sa.
6. Sul maailma me võidame, kui
südame sul anname.
7. Mul on nii vähe anda Sull', See
eest, et Sina oled mul. Mul on nii
vähe anda Sull', Kuid kõik seda võta
nüüd.
8. Armu leidub sinu võlale, Veri,
mia kõik patud puhastab, Jõud, mis
võitu annab igapäev Ka sull', ka
mull'.

11.
1. Imelik armastus tõest'! kõlagu
inglilaul, imelik armastus tõest' maa
peal ja üleval. Jeesus on maailma
tulnud, päästmise armu meU toonud,
Jumal meid nii armastanud — imelik armastus tõest'.
Imelik, imelik, imelik, imelik
armastus tõest'!
2. Imelik armastus tõest'! kuule,
oh eksinud hing. Imelik armastus
tõest' — karjane otsib sind. Kolgata
ristile tule, eluvee allika juurde, seal
lõpeb häda ja mure Imelik armastus tõest'!
3. Imelik armastus tõest'! Igavest üleval, imelik armastus tõest'!
Jeesuse rinna na'al hingates unustan risti, mis siin mind rõhunud
tihti, õnnis ja prii igavesti. Imelik
armastus tõest'!
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12.
1. Elumerel purjetades
Kodu
poole ruttame, Kindlat sihti silmas
hoides Tormist läbi tungime.
Varsti on kõik maru möödas,
Võime rahuranda jõuda, :,: Kodu, seal on kadund häda, Salakalju, torm ja voog. :,:
2. Miljonid on juba nüüdki Isa
juures üleval, Paljud lähevad ja
siiski Miljonid on kaugel veel.
3. Tulge rahusadamasse, Sõitke
ühes meiega. Jõudke laeva, et ei
lase Kallist aega kaduda.
4. Purjed ruttu lahti lööge, Sest
et paras tuul on käes. Laulge nüüd
ja rõõmustage, Kiitke armu kõigile.
5. Pärast prooviaega võime Heita
rõõmsast ankrusse, Kullast uulitsatel käime, Igavesti hõiskame.
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