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Täna.
Nindulane Rao oli walget meest teeb," nii palus haigel ,Mta
tihti kuulnud kõnelemas Õnnis- mind! Ma ei taha weel surra."
tegijast Jeesusest. Kui temalt nüüd Misjjonär waatas haige läbi ja
küsiti: „Mis sa selle ässa kohta ar- ütles siis: „ Elamine ja suremine
wad?" siis wastas ta: „See on on Jumala käes; ma tahan sulle
Mk wäga ilus, õige sa tõsi." Kü- saata rohtu." Misjonimajast saasiti temalt aga edasi: „Kas sa ise tis ta käskjalaga pudeli rohtu ja
ta ei tahaks kristlaseks saada?" siis
kastis öelda, et Rao täpsalt s-elle
wastas ta: „Säärast otsust peab eeskirja järgi toimib, mis pudeenne põhjalikult kaaluma, palun liga kaasas sedelikesel märgitud.
jäta mulle selleks aega!" MisjoWärisewate kätega wõttis Rao
när jättis talle aega, jättis talle wastu rohupudeli, kui ta aga läisegi õige palju aega. Kui Nao aga bi luges sedelikese, oli ta pettuWa weel ei mõelnud lõplikku ot- mus suur, sest sellel seisis: „Täna
sust teha ja pöörduda Kristuse aasta pärast, pead sa sellest teelupoole, siis rääkis misjonär tõsi- sikatäie sisse wõtma." — „Täna
selt temaga nende hädaohtude üle, aasta pärast?" See peab olema
mis säärase wiiwituse tõttu wõik- eksitus! Jookse ruttu tagasi ja pasid tekkida. Sellest haawus Rao ja lu misjonärilt rohtu, mida ma
hüüdis pahaselt: „Nüüd ma ei ta- täna pean sisse wõtma." Käskhagi enam sinu juttu kuulda, sa jalg tõi tagasi tulles kaasa teise
mind aina piinad? Jumal on kan- pudeli ja sellele oli kleebitud senatlik ja pika meelega, nii sa ise del, millel kirjutatud: „Sellest roütlesid mulle. Küll Tal siis ka mi- hust pead sa kuu aja pärast sisse
nuga on kannatust!"
wõtma." Rao hüüdis siis: „Ma ei
Aeg möödus ja Rao jäi paga- wõi ju kuud aega oodata, kes
naks. <Ühel hilisel õhtutunnil ko- teab ,kas ma enne ei sure! Mine
putati misjonimaja aknale. Wäl- ja palu õpetajat, et ta weel kord
jas seisis mees, kes tõi misjonä- minu juurde tuleks." Teener tuli
rile lsõnumi Rao haigestumisest tagasi teatega: „Iärgmisel päewal
ja palus teda kaasa tulla Rao tahab misjonär sind weel tord läjuurde. Misjonär muidugi läks! bi waadata." — „Ei," hüüdis
wiibimata Rao poole ja warsti Rao, „mis see mulle enam aitaks,
ta seisiski tema woodi ees, leides kui ta homme tuleb ja mina eht
Rao seal kahwatuna ja wärisewa- täna juba suren." Waewalt oli
na lamamas. „Palun anna mulle ta need sõnad öelnud, astus misometi midagi, mis mind terweks jonär tasasel sammul haigetuppa-
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Rao mõistis, missugust õpetust
ulatas hirmunud Raole rohulusita terwendawa arstimiga ja üt- oli misjonär talle andnud, ja kohe
les tõsiselt: , M u sõber Rao, miks ta wõttis wiiwitamata wastu püei woinud sa silmapilkugi wiiwi- ha kirja tõe. Täna sa elad, täna
tada, kui oli hädaohus sinu maine pöördu. Enne meel kui saabub
elu? Seal polnud sul aega aas- järgmine päew, wõib paljugi muutatki, lkuuöki, ifegi mitte ühtai- tuda! Meel täna, kui teie Tema
nustki päewa ootamiseks, waid häält kuulete, awage Talle oma
tohe täna pidid sa abi saama. Äga südamed.
kui asi puutus sinu haigesse hin„Meie Sõber"
gesse, siis tahtsid sa wiiwitada sa
oodata?"

LNg sügawale!
Küla serwal ilusas talus elas
taluomanik, kes roaga, wäga härra a kirikusse tuli. Tihti pidi õpetaja talle kosu särele tulema, et
teda saada 'kuidagi jumalariigile
wõita. Kuid kunagi ei olnud manal peremehel aega pikemaks kõneluseks. Aalati, kui õpetasa tuli,
leidus tal käsile wõtta midagi
tähffat tööd, isegi pühapäewa õhtupoolikuil. <Nhel wäga wihmasel
päowal, kui wett alla walas, läks
õpetaja meest waatama ja leidis
ometi kord ta tööta soojal ahjul
istuwat ning sai temaga kõnelda.
Kui ta aga lühidalt ühest ja teisest
oli kõnelnud, juhtis ta jutu tõsistele hingeasjadele, mis silmanäh'
tawalt rahutuks tegid peremehe;
seal tõusis mees ruttu üles ja ütles:
„3a, nüüd pean ma aga minema, muidu läheme liiga sügawale."
See mees wäljendas seda, mis
paljud teisedki tema seisukorras
mõtlervaö. Nüüdsel pinnapealsel
masinate ajajärgul kardawad immched sügawale minna — oma
hingemaailma. Rahutut hinge
seisukorda püütakse kõige muude

wälisasjadega arstida. Ei ole julgust waadara sügawale, sest sealt
haigutaks wastu pime kuristik.
Hinge põhjas on wastamata igawiku suured küsimused. Nende päewawalgele toomine ja käsilewõtmine tähendaks õige suhte loomist
Jumalaga, kelleston püütud mööda hiilida ja põgeneda. Kuid ei
ole midagi lootusetumat ja mõttetumat kui põgenemine Jumala
eest. Jumala palge ette peame ikkagi kord tulema, kui surm meid
siit elust ära wiib. Siis aga pole
enam loota armu ja andeksandmist, kui seda siin armuajas pole
otsitud.
Ara tee selle mehe taoliselt!
Waata kord julgelt oma hinge
sügawustesse, kuigi sealt näeksid
ei midagi muud kui patte ja mädahaawu patuelu tagajärjel. Tea, et
on arst, kes wõib aidata sind su
hädas. Haiguse unustamine ei paranda weel wiga, waiö see, kui
läheme oma haigusega arsti juurde. Kui ta ta sügawalt lõikaks,
siiski on see kasulik, et tuleks termis. Jeesus Kristus on selleks
maailma tulnud, et patuseid otsida ja õndsaks teha. Ta tahab ars-
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tioa sind. Kas ei taha sa saada Jumal ta armastaja Isa, kellelt
terweks ja õnnelikuks sisemiselt, andeks saanud oma patud Krisinimeseks, kes siis julgelt wõib tuse were läbi.
waadata mitte ainult 'sügawale
Jää sellepärast kord waikseks ja
oma hinge, waid ka igawiktu ja las' Jumal oma Waimu ja sõna
Jumala valgesse, sest igawik on läbi näidata sulle su hinge tõsist
sellise inimese auline kodumaa ja seisukorda.
S.

Hoia oma südametunnistust!
Mõne aja eest leiti wajalikuks
Kristlase südametunnistus on
Inglismaal kuulsast Greenwich'i sarnane selle tundliku aparaadiga.
obserwatooriumist ära wiia üts Kui me lubame wäärmõtete trammagnetiline aparaat ühte wäik- midel oma peast läbi minna ja
sesse külla Surren's, kuna uus neid sallime, siis lõpuks rikub see
elektrijõujaam ja tramm obser- meie südametunnistuse tundlikkuwatooriumi naabruses rikkusid se. Õige südametunnistus aga on
aparaati, et see ei saanud enam wäga tähtis õiges kristlikus elus.
õieti töötada.

Mõttetu palwe.
, M u l on kcLs emist," lausus!
keegi wagatseja. „Neist tõi mulle
üks eile seitse terwet põrsast. Sellepärast lähen täna kirikusse Jumalat 'kiitma ja austama. Ehk ta
siis teeb mulle head ka teise emise
kaudu."
Kes oskaks arwata, kumb siin
suurem on, kas niisugune jumalapalumise mõttetus wõi Jumala
halastus, kes lsäärase omakasupüüdliku inimesega kannatab?

Joomise needus.
„...Isa suri enesetapjana, peäle
selle, kui ta terwise, waranduse ja
au wiina läbi oli kaotanud. Ema
wend suri wiina tagajärjel. M s
isa õde põletas enese hullumeelsuses. Äks wanaema wend lõpe-

tas oma päewad joomahulluna
hullumajas ja selle ainsa poja käsi
käis samuti. M s tädipoeg lastis
enese maha meeleärrituses..."
Nii lasub wiina needus perekondadel.
Jeesus on patuste päästja. Kes
teda kui seesugust ei waja ja ära
ei tunne, selle eest on Jeesus asjata elanud ja surnud.

Kui sa heaks saada tahad, siis
usu tõigepealt, et oled paha.
Epiktet.
Kes oma wõlglasele-süüdlasele
andestada! ei taha, sellel ei ole
mingit osasaamist Jumalaga.
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Laulud.
Wiisil: Jeesus tule minule.

P. 59.

Waimus sinu risti all Istume, oh kallis Tall, Ootame kõik sinu
käest Jumalikku õnnistust.
Sinu süüta risttsurm 3a su wägew were arm Gn mu süüd
kõik tasunud, Taewast mulle awanud.
Tall. k. 116.

Wiisil: Wõitle hästi, kui sind Jumal.

P. 65.

Püha Waim mu sisse tule, Minu südant walgusta, ustawaks
nõuandjaks ole, Taewateele M a t a !
Loomupoolest olen kuri. Heale tööle kõlbmata,
patuori, Vi wõi ennast aidata.

Äramüüdud

Tall. k. 121.
Wiisil: Nüüd on see päew ju lõppenud.

P. 18.

Mu hing, nüüd armutroonile Sa mine julgesti 3a awalda
kõik Päästjale, Kui armsa isale!
K o o r : Oh Jeesus, sinu jalge eest Ei tõuse enne ma.
Kuni saan armu sinu käest, Mis tõotand sa.
Ma pattu wäga kahetsen, Mis teinud olen ma, Sest lahti saada
tahaksin, M u peäle halasta?
Tall. t. 33.
Wiisil: Ma kummardan sind, armu wägi.

P. 445.

Su oma, Issand, on mu süda, Sa minu wara ja mu wõit,
Mu eest sa kandsid surmahäda, Vt mulle tõuseks elukoit; Sa matsid
minu wõla ära, Mu hinge õnn ja kallim sära!
Oh Jeesus, oma püha nime Mu Kdamesse kirjuta, Et sinu
suure armu ime Wõiks hinge sisse waoda, Et sõna, töö ja terwe elu
Siis kuulutaks su nime ilu!
Tall. k. 756.
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