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Kahalaüu.
Mel pühapäewa öösel sadas Wiinis Kärnteni tänawal raha.
Kell Stefani tornis lõi 1/42, kui ühe hotelli ees ülalt hakkas sadama
üheshillingilisi metallrahasid ja wäiksemaid inglise münte. Warsti
hõljus alla ka paberiraha. Tekkis inimeste kogunemine ja paljud
komistasid üksteise õtsa jahil „taewasele rahale". Kolm, neli liikluspolitseinikku püüdsid korda säilitada, olid aga selleks wõimetud. Kära
ja ärewus aina suurenesid ning warsti oli umbes 800 inimest tänawal hunnikus koos. Liiklus katkes täielikult. Alles kui lähemast
politseijaoskonnast abimeestond kohale telliti, õnnestus rahwast
laiali ajada ja ühtlasi ta „rahasaju" põhjust selgitada. Kaks rikast
inglast, kes olid öösel kõrgendatud meeleolus hotelli tagasi pöördunud, otsustasid wiinlastele pisut nalja teha, ja loopisid juba warem
walmis kogutud peenraha oma toa aknast tänawale. Kuna politseil
puudus arusaamine nende naljast, reisisid mõlemad rahakad isandad
Mba warahommitul Austriast wälja.
Rikaste inimeste tujud, kes oma lõbuks wõiwad sarnaselt toimidal Inimene joobnud olekus on ikka üliwäga helde, nii et on
walmis jagama kahel tael, mida taine peaga kunagi ei teeks, ta siis
tui seda nõuaks waeste ja hädaliste aitamine. Wiinastunud olekus
muutub ta päewapalgaline kõrtsis „rahamehets" ja teeb roäljatellimisi teistelegi, unustades, et kodus nälgiwad naine ja poolalasti
lapsed.
Gn aga weel midagi paljuütlewat selles N i i n i rahasajus —
kuidas inimesed raha järele tormawad, kui seda on wõimalik n. ö.
„maast noppida". Ja ometi on see taduw wäärtus. Kui aga
Jumal oma igaweses helduses pakub inimestele igawest warandust:
andeksandmist ja rahu ja igawest õndsust — ja seda pealegi selgest
armust, ilma hinnata, — siis lähewad inimesed ükskõikselt oma teed
edasi. Kaduwatel asjadel on inimeste silmis nõiastaw läige, kuigi
need eluraskustes ei aita ja surmatunnil enam ei matsa. Rikkamgi
inimene on igawitu wärawal seistes tui armetu kerjus, tellel pole
midagi hääd tuua Jumalale, mis wõiks igawesfe õndsusse aidata.
Siis maksab ainult see, mida oleme Jumalalt saanud.
Päästmine on waba. Wõid saada hinnata, kuna Jumala Poeg
Jeesus Kristus on ise wõlad toit Kolgatal maksnud surres sinu
pattude eest ristil. Kes Jeesust usus oma Õnnistegijana wastu
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wõtab, saab päästetud ja omab igawese õndsuse. „Sest nõnda on
Sumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on
annud, et ütski, kes temasse usub, ei pea hukkuma, waid et igawene
elu temal peab olema." Ioh. 3:1b.
Kas pole see auline sõnum!? Kas pole see wäärt, et seda
omada?

10.000 naela hcaüulc ccst.
New Grleansi elanik prõua Maggiore tundis südamest kaasa oma
naabrile, rauk Maturin Robirhot'le, kes elas täiesti Äsituna ja
nähtawasti suures waesuses. Prõua Maggiore aitas wauatest tihti,
milles aga sai. Suur oli nüüd ta imestus, kui selgus, et „waene
wanakene", kes hiljuti suri, oli jätnud testamendi, milles pärandas
prõua Maggiorele 10.000 naelsterlingit, kõik oma eluaja jooksul
tagawaraks kogutud raha. Ainsaks tingimuseks oli testamendis, et
suurem osa rahast peab minema prõua Maggiore laste kaswatamiseks.
Milline üllatus oli see ligimese armastuses teeniwale südamele,
kuidas juba siin nii rikkalikult sai tasutud ta armastuse töö ja waew.
Armastus ei otsi tasu, kuid kindel on see, et ta leiab tasu. Tuleb
suur päew kord igawiku poolel, kus togu meie elu ja töö saab pandud waetaussidele ja öeldakse selle kohta lõppotsus. Sellest loeme
Matt. 25 :31—3b. Seal küsib srmr kuninglik kohtunik aru meie elu
ja töö üle. Koik, mis omakasupüüdwast, isekast südamest tehtud, on
kui haganad tules. Seal aga leiab tasu tõsine armastus. 3a see
tasu on kuninglikult suur. „Tulge tänna ja pärige kuningriik, mis
teile on walmistatud . . . sest, mis teie iial olete teinud ühele nendesinaste mu wähema wendade seast, seda olete teie mulle teinud."
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Kas teie usute ewangeliumi tõsidust, ja kas teie olete ka juba
otsustanud wastu wõtta seda ja saada Jeesuse järelkäijaks? Sel
puhul küsin teilt, mis takistab teid tegemast seda just täna — tummarduma kuningate Kuninga ette, haarates kinni ta päästwast armutäest, et saada kindluse oma hinge päästmisest? Mida teie weel
ootate?
Kas ootate mõnda soodsamat päewa? Takistab teid weel mingisugune tegewus wõi mõnusus, et teie ei taha astuda täna nii
tähtsat sammu? Siis loobuge juba ennem oma tulust wõi mõnususest
km oma hingeondsusest! „Nõudte esiteks Jumala riiki ja tema õigust, siis kõik muu peab teile päälegi antama."
Võtate wast kuni teie perekond ja sõbrad enam ei takista teel?
Siis pean ma ütlema teile: kes armastab oma perekonda ja sõpru

35
enam kui Issandat Jeesust, see ei ole mitte tema wäärt. Nii ütles
Jeesus ise.
Kas teie ootate, kuni olete küllalt hää tulema Jeesuse juure?
Kas tahate ennem ise end reformeerida sa siis tulla Jumala ette
omaõiguse riietuses? Siis pean teile ütlema kohtlasest südamest, et
Jumal ei wõta teid mitte wastu. Wige paremad meie seast on nagu
roojased sa kõik meie õigus tema ees nagu määrdunud riie.
Kas oodate tuni olete haige? See tähendab siiski Jumala armule
wastu panemist, ets ole õigus? Kas teie teate, kas teie üldse haigestute wõi kutsutakse teid siit maailmast mõne õnnetuse tõttu äkitselt
ära? Kas teie teate, kas Jumal üldse kingib teile haigewoodil armu
parandada meelt? See on hirmus riskimine — oodata kuni haigestutel
Kas teie tahate oodata kuni Jumal awab armuukse weel enam
wallale? Kas loodate pääseda mõne lemmitpatuga taewasse? See
ei sünni kunagi. Igatahes teile ei saa kunagi osaks parem, wõimalus
taewariiki pääsemiseks. Sellepärast otsustage end!"
Sõjahüüd.

LMiKe Mus.
Mssionär Leue Transwalist kirjutab:
Kui ma pühaõhtusöömaaja jagamise jumalateenistuselt Rieffonteinist tagasi jõudsin, leidsin ma oma kõige tublima abilise Nathanael
Booyse surnuna koolis. Ta oli hobusel Rheenosterfonteinist üle tulnud, et mind jumalateenistusel asendada. Ta lasi ühe laulu laulda,
palus, luges kogudusega usutunnistuse ja ütles: Mul on täna ainult lühike jutlus, nimelt Wii. 3:20 — „Meie elu on taewas".
Selle järele tuikus ta, pani weel kord käed kokku ja ütles:,, Jumal
ole mulle patusele armuline", ja langes koguduse nähes surnult
maha. Keegi kohale kutsutud arst wõis ainult kindlaks teha südamerabandust.
Tõepoolest, kes nii sureb, see sureb hästi?
Matuse järele ütles üks wanemaid mulle: ,Mynheer, Jumal
on terwete kogudusele Äathanaeli surma läbi sarnase Mtluse ütelnud,, millist me kunagi warem pole kuulnud".
Nii äkki wõib wiia meid surm. Kas oleme siis walmis igarvilku
astumiseks?
<Ufu»kaIendris ei ole ette nähtud ühtki väilesewarjutust, lootuse taewas on selge ja pilwitu.
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Laulud.
1.
Oh Jeesus, su nimi on suur, See kuulutab armu ja päästmist,
Kõik wägi see rvastu on aur; S'es leian ma marju ja kaitsmist.
See lõpmata rõõmustab mind, Et usus su poole wõin hoida, Siin
wäsind ja waewatud hing, Wõib rahu ja hingamist leida.
Oh tule, sa waewatud hing. Siin patust ja koormast saad lahti,
Ta tahab ka trööstida sind Ja süüta su suitsewat tahti.
(T- K, 184)
2.
Wiisil: Nüüd on see piiew ju lõppenud. P. 18.

Loo puhas süda minule, Mu Õnnistegija, Et kõlban sinu riigisse,
Kui pean siit lahkuma.
Oh puhasta mind werega, Mu patu roojusest. Mu tõlbtus tuleb
üksinda Su armu täiusest.
Ma annan ennast terwelt sull', Mu hinge peiute, ei ole ükski armsam mull', Kui sa, mu Ieesute.
3.
Wiifil: Wõitle hästi, kui sind Jumal. P. 65.

Jeesus, Jeesus, Gh see nimi Kõlab nii kui ingli laul, Wägew
suur ja auline, Kõige armsam kuulda mull'. :,:
See tui täht mind järgest' saadab Kõige minu teede peal, Äa
mull, õiget rada näitab Patu pimeduse ööl. :,:
See on kindel ema süle, Kus wõin rahul hingata, Siis tui täiwad minu üle Elutormid lõpmata. :,:
4.
Wnsil: Ligemal Jumal Sull'.

Sa surid armuga, Issand, mu eest 3a päästsid werega Mind nee°
dimisest; Luba, mu Jeesute, Et wõitsin midagi Ka teha sinule. Su
armu eest!
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