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^s° 9. — VII. aastakäik.
^eeluL^wULtW jm ülles
lemule: Tõeste, tõeste,
mina ülim sulle, sui keegi
ei sünni ülewalt, ei wõi
tema miNe ^sumoln riik>
NÜhll.
Sefl nõnöu on ^umn!
mllllilmn lli^nillslllnuä, et
temu oma uinusünöinuci
Poju vn annucl, et üsnki,

fes tema sisse usud, ei
peu hussu saamu, waia
et igawene elu
peab olema.

temal

Öine
'.ne.
Pilt kujutab üht öiset jutuajamist lõunamaise täherikka öötacwa all. Seal istub keegi mees nagu raskeisse mõtteisse süwenenuna pingutades kõrwa teise seletusile, mis näiwad talle olewat rasked arusaada.
See oli juuda rahwa õpetaja
Nikodemus, kes ühel öösel tuli
Jeesuse suure. Mis küll aias
seda . usuteadlast selle põlatud
Naatsareti Jeesuse juure ja pealegi öötunnil? Need olid elu kõige
tähtsamad küsimused, mis olid selle
mehe hinges üles ärganud ja mil--

Wie ta ei lleidnud rahuldawat
wastust kusagiltki.
M i s p e a n ma t e g e m a ,
et ma õ n d s a k s saan? See
küsimus oli terawalt haaranud
seda meest. Tema. kes õpetas teisi,
oli ise alles pimeduses, aga süda
tühi ja näljane. Aga ta tegi hästi, et tuli oma igatsewa ja mureliku südamega Jeesuse juure.
Kes weel paremini wõiks wastata meile kui Jumala Poeg. 3a
ta andiski wastuse, mis matsew
kõikide aegade jaoks ja toitideie
inimestele. „Astaw on fee sõna
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ja kõigi wastuwõtmise wäärt!"
ütleb selle kohta pärastpoole Paulus, kes oti seda elu uuendawat
sõudu isiklikult läbi elanud sa kes
selles kindlas teadmises wõidurikkad !läks wastu märtrisurmale.

ka saama, waid et igawene elu temal peab olema."
Jumal maksis ise pankrotis olewa inimsoo eest lunastushinna sa
see oli Jumala Posa Äu. Weri,
mis risti pakult alla woolas pattudega määritud maale, see weri
Jeesus esitas esiteks Äikodemuüksnes wõib maksta patu wõlga
sele ühe saladuse õndsakssaamiseks
sa puhastada mustömagi südame
sa see oli u u s s ü n d . „Kes ülelumest walgemaks. „Iecsuse Kriswalt ei sünni, ei wõi Jumala riiki
tuse weri teeb puhtaks meid kõinäha saada, ütleb ta. See näitab,
gist pattudest." 1. Joh. 1:7.
et inimese wana loomus on mää.
Wastu wõttes usus Jeesuse
ratud hukkumisele — ta ei wõi
omab
patune päästmise sa Jumala
pärida Jumala riiki. Inimene ei
lapse
õiguse.
Milline suur arm:
wasa uusi õpetusi waid u u t s üdant
sa e >I u. Ja seda wõib patusest Jumala riigi pärisaks!
üksnes Jeesus anda. Kuid see on Seda kõike on walmistanud arseosed lepitusega, lunastamisega. mastus, taewaste armastus.
Kas ckd sinagi mures oma
Ainult lunastus loob selleks wõimaluse. Patt peab saama kõrwal- hinge pärast? Kas oled ka õnddatud meie elust. M i s pean ma sakssaamise küsimuse, kui kõige
kegema, et andeks saada patud sa tähtsama elu küsimuse ette seiswabaks saada neist? Wastus selle- ma säänud? Siin on sullegi awale on rist. Kolgata rist jutustab tud uks sa tee. Jeesus on tulnud
meile lepitusest mis on meie eest ka sind päästma sa wõib su pattudest määritud elu uuendada. Ta
tehtud.
ootab waid, et tuleksid ta suure
^ „Nõnda kui Mooses on ussi nagu Nikodemus. Räägi talle paltorwes ülendanud, nõnda peab wes. Waata usus üles ristile —
inimese Poeg . ülendatama, et seal on su lopitushind. Seal makseÜ k s t i , ckes T e m a
s i s s e ti sinu patu wõlad, et sa wõiksid
u s u b , e i p e a h u k k u m a , saada wabaks. Asus wõta Jeesus
w a i d et t e m a l p e a b o l e - wastu oma Õnnistegijaks sa sa
ma i g a w e n e elu."
omad Iumalla lapse õiguse. Ärgu
Sest nõnda on Jumal maailma ütski asi sind takistagu selles. Siin
armastanud, et Tema oma ainu- on su õnnistus.
sündinud Posa on annud, et üks»
Loe Joh. ew. 3. peatükki.
ki, kes tema sisse usub, ei pea hukP. S.

2cc oli just mullc!
Tartu ülikooli.haiglasse tuli rawimisele ufflik mees, minöör K.
põlewkiwi kaewandusest. Elawa
Issanda tunnistas ema ta sealgi
püüdis kaastannatasaile rääkida
aulisest Pääsisast, kes lähmeb kur-

badele sa päästab patuseid. Enamus haigeist kuulasid seda tõsiselt,
kuna haigus oli neid küpseks teinud ewangeeliumile, kuid keegi
postiametnik ei suutnud seda ära
seedida sa hakkas ägedalt wastu:

„Pidage suu, ärge rääkige niisugust wananaiste lori Jumalast I
Ma ei wõi seda kuulda, waid pean
oma kõrwad kinni panema!"
Teised haiged aga asetusid minoori poolele ja ütlesid sellele me-hole: „Kui Teie ei taha kuulata
ega uskuda, ärge siis uskuge.
Pange kõrwad kinni, tes käsib
teid siis kuulata."
Ahel päewa,! tuli keegi kuulutaja wend minoori waatama. K.
saades professorilt loa teistele
haigeile Jumala Sõna kuulutada,
kutsus haiged kokku sa külaline
kuulutas neile. Lahkudes jättis ta
portsjoni traktaate haigeile jagamiseks.
Igaüks sai traktaadi. Möödudes
selle jumalawastase mehe woodist
nägi ta meest suletud silmil lamama. Waikselt pani ta siis traktaadi mehe rinnale. Sellel lehekese
sisuks oli „Titanic'u" hukkumine

kirjeldusega inimeste meelemuutusest surmale silmi waadates.
Nlesärganult leidis mees traltaadi tekilt, wõttis ja, luges selle
waikselt läbi. Ja imelik, see traktaat sünnitas pöörde jumalawastase mehe südames.
„See oli just mulle!" ütles ta
pärast seda. Asus wõttis ta I s sanda wastu oma südamesse ja.
hakkas elawalt teistelegi kuulutama, mis Õnnistegija ta juures
teinud. Selle jumalatu mehe pööramine mõjus wäga teistelegi
haigeile, tui elaw tõendus Jumala olemasolust, kes murrab wastasemadki ja teeb Saulusest Pauluse.
Äks lihtne traktaat oli siin jumalikuks abinõuks. Olgu see julgustuseks neile, kes neid püüawad usus ja armastuses lewitada.
S.

Ärakadunud poeg.
40 aasta eest ilmus ühes inglise
lehes teade, et Mersen jõest Liverpooli lähedalt on leitud tundmata noormehe laip. Isikut tõendawaid dokumente laiba juures polnud. Ainult vestitaskus oli sedelike järgmiste lausetega: ,Mrge
uurige mu nime. Joomine on
mind niikaugele wiinud. Nüüd on

Pane südamele
need kolm
asja: awaliku elu lühidus ning
ebakindlus, hinge ähwardaw suur
hädaoht ja see, et neid, kes püüawad põgeneda selle hädaohu eest
ja õndsaks tahawad saada, on
wähe. Ps. 39:7.8; 38:13.
Mõtle ka neid tulewaid asju

kõik otsas." Õnnetu isiku kindlakstegemiseks awaldati laiba kirjeldus ning selle juurest leitud kiri.
Ja siis?
Me kolmesajalt isalt saabusid
jarelepärimiskirjad. Koik nad otsisid oma ärakadunud poegi!
^Külwaja".
mis on kindlad tõsiasjad: surm
kohus, kõik su elu tegewuse lõpp
ning hukkunute piin. Kog. 12:13;
Luuk. 1b:24.
Ara ka unusta kunagi neid
kolme asja: silma, mis näeb
kõiki, kõrwa, mis kuuleb kõik ja
raamatut, kuhu märgitakse köit
Siir. 23:28;
Ps. 94:9; I l m .
20:12.
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Laulud.
Viivil: M5 Kuininürään 8in<1, 5lmu vä^i. ?. 445.

Oh laulge Ieessu armastusest, Kes risti surma kannatand, 3a
meie hinged eksitusest, 3a põrgu piinast lunastand; See eest sull' tänu, kiitust toome, Truu Jeesus, ja sind kummardame .
Oh seda ime armuleeti, Mis Jumal tännab südames! Ei seda
kustuta' wõi keegi, Ei ütski wägi i!lma sees, See eest sull' tänu kiitust toome, Truu Jeesus, ja sind kummardame.
2.
V i i s i l : I^iZ-LinsI^ ^uinsl 8viI1'.

Noorus, sind hüütakse, Aeg üürike, Päästa sind püütakse, Aeg
-üürike; Su kuldne kewade Laeb mööda kiiresti, Ei tule tagasi, Aeg
üürike.
Pea närtsib eluõis, Aeg üürike, Oh kuhu saad sa siis? Aeg üürike; Maailma rõõm ja lust Toob palju wiletsust, 3a wiimaks hukatust, Aeg üürike.
Surm tuleb ootmata, Aeg üürike Wiib noori ära ka, Aeg üürike!
Oh nõua hoolega, et õndsaks saaksid sa, Kui pead surema, Aeg
üürike.
3.
V i i s i l : Võitis lmsti, Kni sind ^uinäl. ?. 6 5 .

Oh kui kahju, et nii hilja Issandal' end andsin ma, Nüüd mul
pcke miskit wilja Taewa aita koguda.
K o o r : Kas ma pean siis tühja käega Ieesu ette astuma? Pole ainust hinge wiia Ainust wihku lõigata.
Ieejsus on mind ära päästnud, Ei surm enam hirmuta, Aga
tühja käega minna See wõib mind küll kurwasta.
Tuleks möödaläinud aastad Mulle kord weel tagasi, Rõõmsalt
tööd siis tahaks teha, Koguks Päästjal' hingesi.
Vastutav toimstNM s2 vÄM2n<ä.sä ?eetei- 5inlc. „ V õ t a .s5 l o e " lunä « 2 86nti,
10 tülclci — 15 8. Uinub 1 lcorä Kuus. M»l<82li 2,88t58 3 0 5. pool^HZtss 2 0 8.,
VÄisiNQäls 6 0 8. 558t2,3. 1"ellile, 1svit»^6 M Paluse! 'loktusi tl5lct5Qt"inisf0ni
Iläälcs M lcätlStöiä 822tä toilNLt^iäls ü 't?5:« 5—7, ^ l l i n n . ' l k l . 4 4 6 " 2 2 .
kosti jookssv 2rvs I^lr. 3 5 3 .
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