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Armastus, mis on tugewam kui surm.
Mõnede aastate eest süttis kole tulekahi
ühes Lääne-Ameerika linnas, mis asus kesk
rohulaant.
Keegi ema oma kahe lapsega
p õ g e n e s põlewast majast. Ta mees ei olnud kodus. Nii wõttis ta wäiksema lapse
sülle, mässis suurrätiku ümber ja ruttas siis
suuremat last käe kõrwal talutades, warjupaika otsima ähwardawate leekide eest rohulagendikul. Ö ö oli pime, tormine ja külm.
Ta katsus joosta, kuid raske laps käsiwarrel,
ei suutnud ta kaua. S u u r e m a k s kaswas aina
tusk hinges nähes, et lagendiku kõrge kuiw
rohi põlema lõi. J u b a lähenesid leegid kiirelt sellele paigale, kus ta oli. Seal märkas
ta just oma ees madalat kinku, kus kaswas
puid. Sinna poole juhtis waene naine oma
s a m m u d ja oma wiimast jõudu kokku wõttes
jõudis ta kingule.
H e t k e k s näis, just kui oleks ema lastega warjul hädaohu eest. Kuid pea lähenes tuli mitmelt poolt neid sisse piirates.
Kõik lootus näis olewat tühine ja kole
surm leekides ootas neid. Ehk siiski weel
suurrätik wõiks warjata lapsi leekidest. Silmapilkugi wiiwitamata mähkis ta wäiksema
lapse suurrätikusse ja pani selle ettewaatlikult puu alla. Selle järele wõttis ta oma
üliriided ja mähkis wanema lapse neisse.
Siis heitis ta ise n e n d e kõrwale. P e a wai-

busid lapsed sügawasse unne.
Öötunnid
kulusid pikkamööda. . Tuli sõi ahnelt kuiwad
lehed p u u d e oksilt, ronis siis m ö ö d a puu
tüwe ja jättis selle pea mustana järele.
Järgmisel päewal saabus õnnetu abikaas
ja isa, et leida kodu tuhaks muutunult ja
p e r e kadunud. Kauase otsimise järele leidis
ta omaksed puu tüwe alt. Seal lamas ta
naine juuksed kõrwenud, nägu ja kael tulest
m u s t a d ; ta laip oli kange ja külmanud.
Kas oli ta surnud pakase kätte, wõi tulehaawadesse, ei t e a d n u d keegi. Ta kõrwal
uinusid mõlemad lapsed rahulikult, weata.
W a n e m Kitar ärkas k o h e k ü s i d e s : „Ema,
kas on nüüd h o m m i k ? " Tõesti, truu ema
oli jõudnud walguse maailma. Igawene hommik oli talle koitnud.
W e e l suuremat armastust on Kristus meile
üles näidanud surres meie patuste, wihameelsete inimeste eest. „ A g a J u m a l näitab oma
armastust meie wastu, et Kristus meie eest
on surnud, kui meie alles patused, n õ d r a d
ja jumalakartmata olime" (Room. 5 : 6—8).
T e m a suri meie eest, et meie pääseksime
igawesest surmast. Kallilt on T a meid lunastanud ja enesele o s t n u d . „Kuidas peaksime meie weel pääsema, kui me nii suurest
õnnistusest ei h o o l i ? ( H e e b r . 2 : 3).
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„Ma ei wõi ümber Pöörda: mu mees pole selle poolt.
E. Modcrsohni jär ele Ioh. Sarow.

See on muidugi wäga halb, kui su mees selle olewa waeulasega. Mis tähendab see, et Jumal mõõka
poolt ei ole. Aga eks seisa siiski kirjutatud: „Iumala ihub ja ammu üles tõmbab, et neid kätte saada, kes
sõna peab enam kuulda wõetama, kui inimeste sõna!" ei taha ümber pöörda.
J a Jumal nõuab meilt, et peame ümber pöörma, seal
See tähendab: inimesed, kes ei taha ümber pöörda,
pole mingit kahtlust! Terwe piibel, wana ja uus tes» on kahte liiki. Ühed elawad Jumala ligidal. Nad
tament, nõuab seda wäga paljudes kohtades.
käiwad kirikus, täidawad alati ustawalt oma usundlikud
Ma toon sulle ainult paar kohta ette, millest sel- kohustused, nagu nad seda nimetawad. Nad on jumalagesti wõid näha, et ümberpöörmine on tõesti Inmala kartlikud ja usundlikud inimesed — aga ümber pöörnõue. Heseekiel 3 3 : 1 1 seisab kirjutatud: „Nii tõesti, mata, ega tahagi sellest midagi teada. Sageli on sar»
kui ma elan, see on Issanda Iehoowa sõna, mnl ep nased inimesed koguni kanged ümberpöörmise wastased:
ole hea meel selle snrmast, kes õel, waid sest, kui see, nad pahandawad wäga, kui selle wajadusest neile
kes õel, pöörab oma tee pealt, et ta wõiks elada. kõneldakse. Mis sünnib nendega? Jumal ihub mõõka.
Pöörge ümber, pöörge ümber oma kurjadelt teedelt, Ta lööb need inimesed, kes nii-öelda Tema ligidal
sest mispärast tahate teie surra, oh Israeli sugu?" elawad, oma mõõgaga maha. Nende wagadus ja ki°
Siin ütleb Jumal selgesti, et Ta tahab, ei inimesed riklns ei maksa midagi — nad on ümber pöörmata.
ümber peawad pöörma.
J a Jumal tõmbab ammu üles, nagu laulja ütleb.
„(3t," waidled sa wastu, „Ta ütleb, et õelad pea- On inimesi, kes elawad kaugel Jumalast. Neil pole
wad ümber pöörma, kuna mina aga õel ei ole!" Temaga ega Ta sõnaga tegemist. Ka kirikuski ei käi
Wõib olla, et selles mõttes, nagu seda sõna tänapäew nad, waid naerawad selle üle. J a sarnaseid waeseid
tarwitatakse, sul õigus on. Mõistetakse ju tänapäew inimesi leidub igas seisuses. On olemas fuursugu
õelate all eriti suuri patuseid, kes seaduse wastu eksi- umbusklikke, on aga ka küll madalast seisusest umbusklikke,
nud ehk muidu häbielu elawad. Piibel tarwitab seda kellel Jumal pole nende meelest midagi. Usuga on
sõna teisiti. Ta nimetab kõiki inimesi loomu poolest nad juba ammu walmis saanud. —
õelateks, et nad patu läbi Jumalalt on lahutatud.
Aga Jumal \aab ta nendega walmis. Kui kaugel
Patt moodustab waheseina Jumala ja inimese wahele. nad ka Temast küll ei ela — saab Ta nad ometi kätte,
Niikaua kui see wahesein^pole kõrwaldatud, on inimene sest Tal on amb, millega toõib otsatus kauguses tabada!
Jumalast lahutatud. I g a ümberpöörmata inimene on
Nii siis — kas sa kiriklik ehk mittekiriklik, kas
seepärast piibli sõnatarwituswiisi järele õel.
„waga" ehk „õel" oled — sa pead ümber pöörma!
Seda näeme selgesti Laul 7 : 3 . „Kui inimene
Pean ma sulle weel rohkem kirjakohti ette tooma?
mitte ei pööra, siis wõtab Ta oma mõõka ihuda, oma Noh, hea küll, ma wõtan weel paar kohta uuest testaammu tõmbab Ta üles ja walmistab seda."
mendist. Ma arwau, et siis juba jätkud.
®fž ole tõsi, sõuades: „Kui inimene ei pööra,"
Apostlite tegude raamatus 3 : 10 ütleb Peetrus:
on selgesti öeldud, et iga inimene peab ümber pöörma! „Seepärast parandage meelt ja pöörge ümber, et teie
Sest muidu oleks ju öeldud: kui joodik ei pööra, ehk: patud wõidaks kustutada."
kui abielurikkuja ei pööra, ehk kui ihnuskael ei pööra.
„Iah," waidle sa jällegi wastu, „seda ütles ta
Aga ei, seal öeldakse üsua üldiselt: kui inimene ei juutidele, kes Jeesuse olid risti löönud. Neil oli muipööra. J a ka järgmised sõnad näitawad selgesti, et dugi tarwis ümber pöörda!"
iga inimene peab ümber pöörma. Mõõka tarwitatakse
Jah tõesti oli neil seda tarwis, aga slll mitte
wöitluses ligidalseiswa waeulasega, ambu aga kaugel- sugugi wähem. Ma sain kord kirja, milles oli täheu175

batub: „Moodsaini wiis Jeesust risti lüüa on see, et
Teda surnuks waigitakse!" Mõtle kord järele selle
sõna üle! Seal ripub Jeesus risti küljes, paljas ja
alasti, halwaks pandud ja teotatud, ja seda kõik siuu
pärast, et sinu hinge päästa — ja: sina lähed üks»
kõikselt Temast mööda. Sest sa ei wõi seda tõega öelda:
See, kes ristisambas ripub,
Jeesus on mu armastus.
S a ei wõi seda tõendada, et ristilöödud Õnniste»
gija sinu elu peale mingit otsustawat mõju on awal»
danud I Sa oled ilma Temata elanud. S a ei ole oma
elu Tema tahtmise järele seadnud, waid kõigis asjus
aga oma tahtmise järele talitanud. Eks ole tõsi? J a
siis.— sa oled Teda surnuks waikiuud! S a ei ole
oma mehega Jeesuse üle kõnelnud I Kõigist asjust ehk
olete küll isekeskis kõnelnud, aga mitte iialgi Jeesusest,
oma Õnnistegijast. Teie olete ka Teda surnuks waikinud. J a see on tõesti tänapäew moodus wiis Jeesust
risti lüüa. Seda oled sina teiuud.
Seepärast pead sa ümber pöörma, et sinu patud,
kõik patud, mis sa elades ilma Õnnistegijata oled tei°
nud, ära kustutataks.
J a weel üks sõna! 1. Peetr. 2. peatükis 25. salmis
kirjutab Peetrus:
„Sest teie olete kui eksijad lambad; aga nüüd
olete teie pöördud oma hingekarjase ja ülewaataja
poole." Waata, nii kaugele pead sa jõudma! Nii pead
ka sina wõima öelda: „Ma olen pöördud oma hinge»
karjase ja ülewaataja poole!"
Ma arwan, et sa nüüd küll näed, et Jumal
ümberpöörmist nõuab. Aga sa ei taha seda teha oma
mehe pärast. Tead sa siis üsna kindlasti, et su mees
selle wostu on? S a wõid ju wäga pettuda.
Keegi mees, kellega ma ta hinge üle rääkisin, andis
mulle wastufeks: „Jah, ma oleksin juba ammu taht»
nud, aga mu naine seisab mul teel ees!" Ma ütlesin
talle: „See pole tõsi! Teie naine ei seisa Teil teel
ees, waid teie seisate naisel tee peal ees!"
See läks talle südamesse: Ta audis sel õhtul oma
südame Issandale. Kui ta koju tuli, ütles ta naisele:
„Mina olen ümber pöörnud!" J a mis sündis? Õhtul
pööris ka naine ümber.
Ta arwas, et naine wäga kaugel Jumalust on —
aga asi polnud sugugi nõnda.
Waata, sa ehk ei olegi weel õieti oma mehega

nende asjade üle kõnelnud. S a ei tea sugugi, mis ta
üldse sellest arwab. S a oletad ilma kindla põhjuseta!
Pööra ümber põhjalikult ja uäita üles oma mehele,
et sa rõõmsaks ja õnnelikuks jumalalapseks oled saanud.
Näita talle oma ümberpöörmist elus ja olemises, köögis ja lastekaswatuses — ja tead sa, mis ma usun,—
ta pöörab ka ümber!
Aga muidugi leidub ka mehi, kes wäga waenulikud
on. Ma rääkisin kord ühe naisega, kes koosolekul ära»
tust sai. Ta soowis, et me temaga paluksime. Seal
tuli tema mees ja seletas talle, kui ta seda teha julge»
wat, siis olewat nad lahutatud inimesed. Naine palus
ja mangus, et ta tal ees ei oleks, ta tahtwat rahu
Jumalaga saada. — Kuid mees jäi oma külmade ja
terawate sõnade juurde. Lõpuks ütles ta: „Otsusta,
kas sa nende inimeste poole, wõi minu, oma laulatatud
mehe poole tahad hoida!" Meie ütlesime, et tal ei
olewat waja meie poole, waid Jeesuse Kristuse poole
hoida. Seal ütles naine: „Kni asi uõuda on, et ma
pean walima, kas sinu wõi Jeesuse, siis walin ma:
Jeesuse!" Nende sõnadega langes ta põlwili ja palus
liigutawate sõnadega Jumalat, et Ta teda omaks
lapseks wastn wõtaks.
J a sina tahad tõesti mehe parast oma hingeõndinst
kaalule panna? S a teed seega oma mehele paha.
Waata, kni sa tema pärast ümber ei pööra, lahed sa
hukka ja tema ka. Kas see ei ole kardetaw? Kni sa
aga pöörad, siis on sul tõotus: „ll)n Jeesusse Kris»
tusse, siis saad sina ja su pere õndsaks!" Seal tohid
sa uskuda ja oodata, et su mees ka päästetakse. Ela
temaga ainult õieti, et sa õnnelik ja õnnis naine oled —
ja see sünnib nõnda, et lühikese ehk ka pika aja järele,
nagu Peetrus kirjutab, et mehed „naiste elu läbi ilma
sõnata" õigeelu usule wõidetaks. Oo, kui auline see
on, kui sa üksinda ei ole päästetud, waid siuu mees
ka Kristusele on wõidetud. J a see sünnib, kni sa
ümber pöörad ja mehele oma ümberpöörmisest terwe
elu ja ülespidamisega tnnnistnst annad.
Seepärast ära ütle iialgi enam: „Mu mees ei ole
selle poolt!" Waid rutta ja päästa oma hing —
enese õndsuse pärast ja ka mehe pärast!
Mõtle sille peale: Jumala sõna peab enam kuulda
wõetama, kui inimeste sõna I J a usklikul on tõotus:
„Usu Jeesusse Kristusse, siis saad sina ja su pere
õndsaks."

Palwclahing.
D. M. Panton. Jnglife leckft G. T.

Ühel jutlustajate nonwerentsil New-^orgis palus
koosoleku juhataja kõiki neid, kes paluwad pool
tundi kahekümnes neljas tunnis, kätt üles tõsta.
Ainult üks käsi kerkis üles. Siis palus ta wastata
neid, kes pühendawad wiisteist minutit palwele ja
mitte pooltki koosolijaist ei wastanud jaatawalt.
Wast alles küsimusele wiie minuti kohta suutsid kõik
wastata, kuigi üks kahtles hiljem! . . .
Ühel suurimaist wõitudest, mis kunagi on wõidetud, on meie kohta wäga suur tähendus. Kui mitte
lugeda Pärsia sõjawägesid (räägitakse Rerxes kogunud
kreeklaste wastu kaks miljonit meest), siis wana aja176

loo andmeil suurim sõjawägi kogus Jumala rahwa
wastu kuninga Aasa päewil. Voolasid massidena
Aafrika südamest mustanahaliste sõdurite hulgad —
kohane sümbol pimeduswägedest, mis sõdiwad meie
wastu, ägedamalt kui kunagi enne. Ja siis — lahinguwäljal peeti enneolematu palwetund — kuussada tuhat palwetajat meest miljoni waenlase silmade
all. Tänapäewa kirikujuhtide ükskõiksus waimliste
asjade wastu; häwitaw piiblikriitika; rahwaste rahutused ja kaswaw anarhia; mitmesuguste waleõpetuste,
nagu spiritism, teosoofia, kristlik teadus, mormonifm
j . n. e., kiire lewimine; nälg, maawärisemised, tau-

bib, sõjad enneolemata suuruses; märtrite aja tagasitulek ; isiklik wõitlus patu wastu, meeleheitlikum,
kui kunagi warem: — waadake, mustanahalised wäehulgad meie wastas!
Meie leiame, et palwe ja ainult palme läbi saawutas Iisrael täieliku wõidu ja wabadufe. Paneme
tähele Aasat, enne kui ta astus palwekambrisfe.
Üks asi paistab meile silma: tema walwelolek wõitlaseks ja Jumala meelepärane elu enne palwet. „Ta
ehitas tugewad linnad Juudamaale, sest seal maal
oli rahulik olukord ja ühtki sõda ei olnud ta wastu
neil aastail, sest Iehoowa andis temale hingata
(2. ^l\a 16 : 6). Ta tegi, mis ta kohus oli. Tema
püha hool, — tema häwitaw jumalakartus, nagu
seda nimetaksime — oli purustanud ebaususambad
ja ebajumalate altarid. Ta tõi palwekambrisfe puhta
elu. „Ta tegi, mis hea ja õige Iehoowa, oma Jumala silma ees", enne kui häda
tuli. Pühiifuselule järgneb palmemägi. Wooses jahmatas tuhaks
kuldwasika, enne kui wõitis Amaleki. Hiskia häwitas jumaldatud
waskmao, ennekui wõitis assüürlasi.
Esimesed kristlased põletasid wiiekümne tuhande seekli wäärtuses
spiritistlikku kirjandust, enne kui
täitsid maailma Kristuse ewangeeliumiga.
Kuid Aasa pühitsus oli ühtlasi
positiiwne. Ta seadis korda kõige
oma sõjamäe, kogus kokku kõige
oma jõu, siis kui meel ükski must
jalg ei olnud saanud Juudamaa
pinnale. Ta oli alati sõjariistus, walwamas, wõitluseks malmis (wõrdle
Eew. 5:11—18). Ta pani kõik
sõjariistu kuni wiimse meheni. Ta
ei pigistanud silmi kinni tõsiasjade
ees, ei kartnud, et teda pessimistiks
ja usuwaefeks nimetatakse. Jumal
teeb kõik Aasa kasuks, kuid ainult
siis, kui Aasa on teinud kõik, mis
nädal
tema kohus oli Jumala ees. Nii
ka meie Issand maapealses elus
oma suurima imeteo eel mõis usalduses öelda Isale:
„Ma teadsin, et sa mind ikka kuuled" (Ioh. 11 : 42).
Kuid selle põhjus oli: „Mina teen ikka, mis tema
meele pärast on" — (Ioh. 8 : 29).
Nüüd waatame põlwitawat kuju palwekambris.
Keegi ütles: «Meie oleme unustanud palwes wõitlemise, agoniseerimise saladuse. Kõik, mis meie meel
oskame, on organiseerimine." Aasa kisendas Jumala
poole ja ütles: „Iehoowa, see ep ole midagi sinu ees,
et sa aitad seda, kel ep ole rammu, selle wastu, kel
palju on." Milliseid õnnistusi meie waenlased wõiwad meile tuua! Aasa ei olnud iial nii hiilgaw, iial
nii kindel, iial nii wägew, kui siis, kni miljon waenlast surus teda Jumala ligidale. Inimene, kes on
ühenduses Jumalaga, on ühendatud kõikwägewusega — Jumalaga, kes t^b imesid, kui harilikke asju.
Suurte hädaohtude mõju meie peale wõib olla ainult
üks kahest: kas lootuseta hirm, kartus, nõrkus, mee-

heit ja kaotus, — woi Jumala tõotustele rajatud
kindel järelejätmatu palwe. Põhjus, miks usklikud
tänapäew hädaohtude ju tõsiasjade ees silmad kinni
pigistawad, on wist see, et nad kardawad selle mõju
oma kerge, pealiskaudse, muretu usuelu peale. Kuid
raske ja ähwardaw hädaoht wõib saada suureks kihutuseks palwele ja suurimate usuwõitude eelkäijaks.
Teinud kõik, mis tema maike jõud suutis, usaldab
Aasa end nüüd täiesti Kõigewägewaima kätte. Elawas usus tunneb ta, et ilmlõpmatul mäel ei ole üks
raskus suurem kui teine, ja et üks mees Jumalaga
on alati ülekaalus. Kui Jumal meie poolt on, kes
wõib meie wastu seista. Kõik mustanahalised wäehulgad on jõuetud Jumala wastu. Ewan Roberts
ütles: — «Armsad, kui teie tõmbate taewast, tõmbate
põrgut. Palwemõju on kaheküljeline. Palwe tungib mõlemale poole, üles ja alla. Kui alandlik jumalalaps oma mõistussaawutuste
poolest ka ei oleks, on tal meelewald
palwes taewawägesid põrguwägede
wastu tõmmata." Selle põlwitawa
mehe kisendamine Jumala poole
tähendas surmaotsust arwamatuile
hulkadele.
Kuid weel elulisem ja maimustawam, kui Aasa palwe wiis, on
tema palwe sisu. Aasa kisendab:
«Aita meid, Iehoowa, meie Jumal,
sest sinu peale toetame meie endid
ja sinu nimel oleme meie tulnud
selle hulga wastu". Tõe eest wälja
astuda tähendab Jumala asja eest
seista, ja Jumala asja eest seista
tähendab Jumala abi osaliseks saada.
«Kui meie midagi palume Tema
tahtmise järele, siis kuuleb Tema
meid". Lutheri alaline palwe oli:
«Issand, see on Sinu töö, mitie
minu. Seepärast tee Sina oma tööd,
sest, kui see sinu ewangeelium ei
õitse, siis ei ole Luther üksi kaotaja,
waid Sinu oma nime teotakse." Ja
peeti.
nii on lõpp resultaat kindel. Kõik,
mis Jumal teeb tulewail päewil,
tehakse wäikese hulga ustawate hingede läbi. Ainult
nemad oma puhta ja wägewa palwega teemad jumalariigitööd ja ajawad põgenema miljon waenlast. «Argu
saagu halb inimene jõudu sinu wastu." Ja Jumal
wastab oma wäikesele hulgakesele: «Ärge kartke ja
ärge ehmatage selle suure hulga pärast, sest see pole
teie, waid Jumala taplus (2. Aja 20 : 15). Jumal
tõstku meie silmad miljonilt ühe peale. Meie waenlane on surelik inimene: Näita, oh Issand, et ta ei ole
ühtegi Igawese Jumala ees! Ehk kui need oleksid
põrgu wäehulgad, sa wõid neid häwitada kõiki ühe
silmapilguga. Saabus auline palwewõit — Iehoowa
lõi Moora mehed maha Aasa ees. Ta lõi neid ainult
ühe pühitsetud uskliku palwe kisendamise peale. Kas
oleme meie ümbritsetud miljoni waenlasega? Miljon
kahtlust, miljon kartust, miljon raskust, miljon pattu,
miljon kuradit? Siis seisame samal kohal, kus Aasa
saawutas suurima wõidu maailma ajaloos.
*
*
*
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Pimedal Keskööl Siiria sõjamäed olid tasahiljukesi koondanud terasrõnga Eliisa ümber. Ta poiss
äratab teda, kaewates: „OH mu isand, mis peame
nüüd tegema?" (2. Stun. 6:15). Seisukord paistis
tõiesti waljapääsmata — kaks abitut, sõjariistuta
meest, kinni püütud terasrõngasse, sisse piiratud kümnest tuhandest relwastatud waenlasest. Nii kui tänapäewgi wäike, järjest kahanew tõsiusklikkude Hulgake
ärkab üles ja leiab end ümbritsetud raudwäehulkadest, armu ja jõu poolest meis lõpmata suuremad,
et suudaksime nendega wõidelda. Meie julgustamiseks kõrwaldas Jumal seekord üheks silmapilguks
nägemata katte. «Waata, mägi oli täis tuliseid Hobuseid ja wankreid Eliisa ümber." Wankrid, mis
saatsid Eliiast taewawärawaini, olid jälle maa peal,
põrguwärawate ligi, Eliisat hoidmas. Iga silmapilk
wõib Jumal lasta teist maailma selle maailma sündmusi tasakaalu seada ehk nii ehk teisiti wahele segada.
Teistsugu olewused, maaemad kui inimkond, kelle juures ei ole lapseiga ega raugapõlwe, sest nad ei siin*
dinud, maid loodi kohe ellu, täielikena, hiilgawate
wäehulkadena. Nägematu, arwamatu, ärawõitmatu.
Ei olnud meie Issanda ettekujutus, kui ümbritsetud
nagu Eliisagi, pimeduswägedest. Ta ütles: „Mõtled
sina, et mina praegu ei wõiks oma Isa paluda, et
ta mulle siia saadaks enam kui kaksteist leegioni
ingleid?" (Matt. 16:13). Nad seisid mäe küljel,
tuline rida tulise rea kõrwal, loodud maimu substautsist, mida meie ei näe, kuid mis lõpmata reaalsem
ja täielikum, kui meie lihast ja merest ihud. Sest
nad elawad maal, kus ei ole haudu. Jumal wõib
iga silmapilk täita meie uulitsaid ja ümbritseda meie
kodusid taewasõjawäe leegionidega — walgusingleiga.
Moodus wabamõtleja, kes usub ainult teadust ja
nähtumat ilma, teeks hästi, kui paneb tähele, mis
ütleb teadus. ..Iehoowa, tee, palun ma, ta silmad
lahti, et ta näeb". Meie ümber on maailmad, reaalsed, füüsilised, ja siiski meile teadmata ja täiesti kättefaamata. Võnkumised, mis sünnitawad walguse
silmanärwis, muutulöad kiirendatult walguseks, mis
niisama reaalne, kui nähtaw maigus — kuid mida
meie ei näe. Võnkumised, mis sünnitawad hääle,
sünnitawad kiirendatult hääle, mida ükski inimkõrw
ei kuule. Usk ei ole olelemata asjade ettekujutamine.
See on mõtteline kindelolek asjades, mida me ei näe,
kuid mis tegelikult olemas. Korraga nägi noormees.
Korraga löödi siirialafed pimedusega. Igapäew on
inimesi, kes saamad nägijaks ja igapäew on inimesi,
keda lüüakse pimedusega. Meie silmad on awatud

meie hädaohtudele.

Issand

awagu neid meie jõu-

allikaile!
Kuid selle nägemata katte kõrwaldamine ilmutab
meile weel kallimat tõde. „Ara karda, sest neid on
enam, kes meie juures, kui neid, kes nende juures."
Lendmadu tõmbas kaasa kolmanda osa taewatähti.
Peale Jumala oma kõikwägewuse on Jumala sõjawägede arm pimeduswägede suhtes, kui kaks ühe
wastu. Kui palju suurem on nende arm meie inimlikest waenlastest! Iga Siiria sõjawanker oli üle
kaaljllõtatud wägewama taewa sõjawankri poolt. Iga
siiria sõjameest walwas waim-sõjamees, kellele dünamiit ja kihwtine gaas tähendab sama kui mitte midagi. Inglid ei ole laisklejad. „Eks nemad kõik
ole teenijad maimud wälja läkitatud teenistuseks nende
pärast, kes õnnistuse peawad pärima?" (Heebr. 1:14).
Ükski kurjuswürsti sõjamees ei pääse nende silma
eest. Kus luurab waenlane, walwab ingel. Nad on
alati meie ümber. „Teie olete tulnud arwamatu hulga
inglite juurde", ütleb apostel (Heebr. 12:22).
Nüüd jõuame ülima tõsiasja juurde: teine ilm
on tegew ainult uskliku palme tagajärjel. Jumal,
kellest kõiki suguwõsasid taewas ja maa peal lapsiks
nimetatakse (Eew. 3:15), ei tee midagi oma laste
waba tahtmise wastu, ilma nende tõsise palweta.
Ta on pannud warju meie wabaduse ümber (Hiiob.
1 : 10). Kes Jumalat ei tunne, ehk Teda tundes
Teda kui Jumalat ei austa, neid annab Jumal
wiimaks üle (Room. 1:21; Kog. 10:8). Kõik sünnib usupalwe peale. «Mägi oli täis tuliseid hobuseid ja wankreid Eliisa ümber". Kus poiss nägi
tühjust, nägi Eliisa ilma, sest tühjus poisi silmis was-

tas tühjusele tema hinges. Luther laulis oma au,i«
semad wõidulaulud oma elu pimedamail momentidel,
sest ta ususilm oli selge.

Kas Eliisa ihusilm nägi

taewasõjawägesid, pühakiri ei ütle. Kuid tema teadis, et nad olid ligi. Ususilm tungib asjade reaalsusse. «Kiit sa näed oma wenda", ütles Tertulliaan,
«siis näed oma Issandat." Jumala inimene näeb
surematut hinge igas inimeses. Jumala inimese silmis peegeldub igawik, nagu öeldi Witefield'ist. Ta
kõnnib kahes ilmas. Uks terake usku kaalub
üles terme kuningriigi warandused. Kui keegi keskaja
kujuraiuja nägi marmorirahnu, hüüdis ta — «missugust jumalikku iludust sa eneses marjad!" Nii ka
meie waadates päästmata inimese silmadesse, näeme
wõimalikku pühadust, surematut hinge, «inglit, kes
ei ole weel oma tiibu leidnud."
*
*
*

(Järgneb.)

ftäff ja arm.
K. Küupsi kõue *).

„Mis siis teie nüüd Jumalat kiusate, et
Teie jüngrite taela peale itte panete, inis
ei oIc meie wauemad ega meie suutnud
kanda ? Waid meie usume Issanda Jeesuse
Kristuse armu läbi õudsats saada, otse
nõnda kui nemadki. Ap. t. 15:10—11.
ole,

Nüüd wõiwad mõned öelda, et kui teil käsw ei
siis wõite rahuga waraslada, tappa, abielu rik* Peetud ühendatud Usklikkude lonweretAsll Talliuuas,

7. juuli! 1922. ci.
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kuda jne., sest need asjad on käsns keelatud ja kui teil
käsku ei ole, siis wõite neid rahulikult teha. Järelikult,
fui teie aga neid käske peate, et teie ei tapa ega
warasta, siis olete kohustatud ka seda kümnendat —
hingamispäewa käsku pidama.
Ma tahatsiu mõned mõtted ette tuua ja näidata,
missugused saladused ou nende usklikkude eest marjul.

Ma tahaksin kolmesuguseist saladustest rääkida, mida

need inimesed ei mõista, kes armawad ennast hoitud

olewat käsu läbi patu eest. 1) Uuestisündimise saladus,
2) Püha Waimu saladus ja 3) Kristuse kuju saladus.
Need on armu kõrgemad kingitused inimesele ja see»
pärast kutsutud usklikud, kes uu maitsuud seda armu,
olgem õnnelikud ja rõõmsad, et niisugune suur õnnis'
tns inimestele on osaks saannd.
Ioh. 3 :5—8 loeme meie, et ülaltsündimise läbi
lõpewad lihateod. Kui nüüd Pühast Waimust uuestisündimise läbi endine elu kaob ja uus algab, siis on selge,
et see ei sünni Siioni käsn, waid Nelipühi anni läbi.
Mis lihast on sündinud, see on liha.
Meil olid suured ärkamised. Seal paniu üht naist
tähele, kes läks hommikul koosolekule, kuna mees ütles:
„Hoia, et sa õhtul enam tagasi ei tule!" Naiue läks
siiski kartliku südamega. Kui ta õhtul tagasi tuli, olid
nksed lukus. Kui mees
neid wiimaks snure kloppimise järele wihaga lahti
tegi, ütles uaine talle:
„Kui sina tahad hakatusteed käia, mispärast ta°
had sa mind ka sellele
wiia?" See mõjus mehe
peile. Ta waewles knus
päewa. Wiimaks ütles
ta naisele: „Palu minuga, ma lähen hukka."
J a nüüd on see mees
wäga rõõmus.

talle: „ Miski asi peab olema, mis sind seob." Wii>
maks tuli ta uende juurde ja ütles: „Umbes 30 aastat
tagasi elasin ma patueln ja Hakkasin oma lapse ära."
Keegi ei teadnud seda. Ükski inimene ei olnud seda
märganud, aga see eudine patt köitis ja pidas seda
inimest kinni, ja ta ei saannd enne lahti, kuni ta pidi
üles tunnistama. Wennad ütlesid: „Kui sa tahad
wabaks saada, siis mine ja tunnista seda kohtus üles."
See oli raske teekond, aga ta läks, ja kui ta kohtu
ees seda üles tunnistas, lauges Püha Waim ta peale
ja ta sai wabaks. Jeesuse Kristuse, Jumala Poja weri
puhastas ta ja ta oli õnnelik. Mitu korda kogub
jumalalaste elus asju, mida on tarwis tunnistada ja
tõrwaloada, aga Kristuse weri teeb meid puhtaks.
See on teine samm.
Kolmas samm ou
Eew. 4 : 22; Rooma
12:1—2; 2.Kor. 5:17.
Seal on öeldud tokkuwõetult, et nii mitu, kui
Kristuse juurde on tulnud, on uueks loomaks
saanud. Kui meie oma
endisele elule mõtleme,
siis mõistame, et see oli
kole elu, aga jumalik
uuendus, mis sündis meie
elus, hoiab meid nüüd
patu eest.
J a siis tuleb lapseõigus. Esimene tingimus
Kui uuestisündimise
lapseõiguse saamiseks on
saladus ainult luuletuJeesuse Kristuse wastujutus oleks, siis ei usuks
wõtmiue (Ioh. 1:12).
meie seda, aga et meie
Teine samm on, et Junäeme, mis waimust ou
mal oma lapsi Püha
sündinud, see ou waim
Waimu läbi elus juhatab,
— seal ou suur muuda»
nii kirjatuudmises kui
tus ja põhjalik uuendus.
muus. Järgmine asi on
Järgmine asi on Krisõrn wahetord Isaga, kus
tüse weri. Ioh. 1 : 7 :
õrn wälke lapsuke oma
Jeesuse Kristuse, Tema
isa palet silitab ja ütleb:
Poja weri teeb meid
„Jsa, sina oled mulle
puhtaks kõigest patust.
armsaim," Nüüd on ka
Kõik
uuestisüuuitatud
Eestlased iileilmlikul C. E. konwerentsil Londonis.
tema südames õrn arinimesed ou oluud suured
Pahemalt paremale: P. Sink, M. Suurhallik, K. L. Marley.
mastus. Aga kai meie
patused, aga nad tulid
Eeva Wühner ja joh. Wühner.
süda meid hukka mõistab,
Jumala juurde ja leidsid
siis ei ole meil seda.
päästmise. Kuid mitmed
Lapsel on weel tunnistus ja pärandus. Waim
waewawad ennast weel ja ütlewad: „Aga mu endised
patud! Äiu wastu tõusewad kohutawad kaebused." tunnistab ja oleme meie lapsed, siis on meil ka päJumala kohtu ees tõusenmd meie naabrid üles ja randuse lootus. Seda toob meile Püha Waimu uueuütlewad: „Sina oled mind kurwastanud ja mulle dus kaasa.
raskusi teinud." Meie eudine elu tõuseb üles tui meri
See on uuestisündimise saladus. Kui meie uüüd
ja mõistab meid hukka. Selle uuestisündimise saladuses neisse mõtteisse wajume ja küsime: „Kas ou tarwis
ou teine punkt, ja see on, et Kristuse weri teeb meid eeskirju Väljastpoolt?" @i, see ou elu-uueuduse läbi
puhtaks kõigest patust. „Ma kaotau sinu üleastumise kui meile kaasa toodud.
patsu siilwe." See weri puhastab. See on andeksAga mõued ütlewad, et see ei jää mitte nii, ja
andmine.
endine kurjus tuleb jälle tagasi. Kuidas ou sellega?
Jeesuse weri puhastab, aga meil ou tarwis oma pa- Kui meie, oleme astunud ainult esimese sammu ja
tud üles tuuuistada. On asju, milles on inimesed nii jääme seisma, siis tulewad wauad asjad tingimata
kaua orjad, kuni uad üles ei tunnista, mis uad ou tagasi, sest uuenduses ei saa meie weel wõitu, waid
teinud. Ühel koosolekul tahtis keegi naisterühmas rahu, me peame Püha Waimu saladusi mõistma.
kuid ei leidnud. Wiimaks ütlesid jumalasõuatuulutajad
Kui meie oleme neist manust asjust lahti saanud,
17'»

siis hakkab teine õuuistussamm meie elus: nimelt
Püha Waimu töö. J a Püha Waimu töö cm patu
eest hoidmine. Eew. 5 : 1 8 : „ I a ärc]e jooge endid
täis rotina, kust õnnetu elu tuleb, waid saage täis
Waimu." Missugune Waim hoiab meid patu eest?
Saage täis Nelipühi Waimu! Kui nüüd mõni riist
on niiwiist täidetud, kas wõime siis teisi taga rääkida?
Kas mees wõib siis naise ja lapsed maha jätta? Kas
wõime siis laimata ja teotada? Teie näete, me ei wõi
seda. Kui me oma rahwa ellu waatame, siis leinab
me süda, nähes perekonna elu, kahu hirmus segadus
on tunginud; siis kerkib küsimus: „Mis Waim on
see?" Waatame politikasse, kuidas seda aetakse ilma
Jumalata, siis küsime jälle: „Mi§ waim on see?"
See on hoiatuswaim, et meil Eestimaal wõib ilma
Jumalata halwasti minna. Apostel Paulus ütleb:
„Saage täis Waimu!" See waim hoiab meid, et
meil ei ole tarwis abielu rikkuda. 2. Kor. 1 6 : 16;
Eew. 2 : 19, 22. Siin tuuakse meile ette, et meie Waimu
eluase oleme. See ei ole ainult silmapilk, waid elamus.
Elaw süudmus. Jumala Waim jääb meisse elama.
Kolmas asi on Rooma 8 : 2 — 3 ; 2. Kor. 3 : 1 7 ,
kus Issanda Waim on, seal on wabadns. Patt on
orjns. Kui joodik joob, siis tunneb ta, et ketid ou ta
käte ümber, ta ou ori. Kui usklikkude juures kerge»
meelsus ette tuleb, siis orjastab see meid ja riisub
sisemise rabu. Kus Issanda Waim on, seal wabaneb
inimene sellest.
Weel edasi minnes tahaksin öelda, et Püha Waimu
saladus toob ka Waimu wilja kaasa. Kaal. 5 : 2 2 :
„Aga Waimu toili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, heldus, headus, ustawus, tafandus, kasinus."
Seespidine südanieallilas ei fee emmi mustust wälja.
Waim on liha nimigi wõtnnd. See on Waimu saladus.
Waimn mõju awaldub (^oh. 7 : 37) weel imelikul
lüüsil. See inimene, kes andub uuestisündimise ja
Püha Waimu saladusse, selle elust hakkab see wälja
paistma. Flui sina täna Waimu saladusest aru saad,
siis näed sa, et see mõju halkab siuu perekonnas
maksma. Wõib-olla naerawad paljud sinu üle, aga
su elust hakkab waimulil mõju wälja woolama.
Saksamaal oli langenntemaja, kus oli keegi halastajaõde selle kodu juhataja. Seal pidid liuua tütar»
lapsed hakkama majalööd tegema. Sel halastajaõel
oli nende kurjade inimeste peale alati teatud mõju.
Tal oli salumägi. Neil oli kord piduõhtu. Kui nende
juhataja nendega rääkmia hakkas ja utles: „Litdia, kas
sina tahad ennast täna Jeesusele auda?" Edasi ütles
ta pisarsilmil: „Kui sa ei taha ennast täna Jeesusele
anda, siis mõtle, maailm on sind piinanud, aga weel
hirmsamad ajad tulewad sulle ja sina oled siis kord
igaivesti hukas." See inimene langes kui närtsinud

õis põrandale. Oli sunr nutt ja palumine ja õde
nuttis ja palns ühes. Jumala Waimu mägi oli seal
majas ja kolm hinge päästeti. See oli rõõmn- ja
õnnepäem.
Wennad-õed, usuelus ei pea olema leigeksjäämist,
sest see on lihameeletee. Kokkuwõetult tahaksin öelda:
Kui oleme uuestisündimise läbi elanud, siis on meil
järgmised asjad: wõit patn üle, pühitsnselu, wiljakandmine, töömägi, palmewägi. Nüüd aga wõib keegi
öelda: Kas need ei ole siis tundmused?" Wõib-olla
see on Waimu saladus.
Meil järgneb weel kolmas, kalleim ja suurim samm.
See ei ole kalleim, kui meie läbi paljud hinged päästetakse, waid on weel iseäralik sügaw, magus saladus
ja seda nimetan ma Jumala sõna järele Jeesuse Kris»
tüse kuju sarnadus.
Keegi kujur tahtis kuninga Taaweti kujn rainda
ja eraldas selleks kolmeks aastaks. Kui see kuju oli
malmis ja ta sõbrad ta juurde tulid, siis maalasid
nad kunstnikku ja mitte kuju. Kunstnik oli enne käre
mees, aga kui ta püüdis kenimat knju oma silmade
ette seada, siis muutus ta ise niisuguseks, nagu ta seda
kimi tahtis raiuda. Tema sõnades oli mingisugune
pnhas mõju, waikne mõjn. Meie ei otsi maimnstusi,
waid kuju, mida wõitsime waadata. J a see kuju teeb
meid maitseks, wiib meid Jumala sõprusfe. Kristuse
kuju kohta tahaksin öelda Rooma 8 : 3 : „Sest et käsk
ei wõinud patust lahti teha, seepärast et see rammntn
oli liha läbi, siis läkitas Jumal oma Poja patuse liha
sarnaduses ja patu pärast, ja mõistis patn hukka, mis
lihas on." See uuendus ja meie pühitsus sunnib
Jeesuse Kristuse läbi. 1. Jah. 3 : 3 : „ftiii Ta saab
awalikuls saanud, peame Tema sarnased olema. J a
igaüks, kellel seesinane lootus on Tema peale, see
puhastab ennast, nõnda kui Tema puhas on." See
on aste, mis jumalalastele ou määratud. Kes Jeesuse
peale maatawad, need halkamad ennast puhastama.
Üks samm on pühitsus, teine — puhastus, tolmas
(Koi. 3:3) sest Teie olete surnud, ja Teie elu on
marjale pandud Kristusega Jumalas. Siis hakkab
waikne sisemine elu, surnud ja elaw elu.
Neist kohtadest saame aru, et siin ei wõi enam
üles tõusta maletamine, abielurikkumine ja tapmine.
Wil. 2 : 5 : „Seesamasugune meel olgu Teis, mis
Kristuses Jeesuses ka oli." See on järgmine samm.
Seal luleb ka mis meel. Meie elu just kui rnahetatakse
ära. Meie sureme, et Jeesus wõiks elada 2. Kor.
4 : 10—11). Kni meie nüüd tõesti oksad oleme Jeesuses,
siis ei roõi meie niisugust wilja kanda, niida käsk keelab.
Wõrdleme nüüd liha läbi rammutuks tehtud täsln
selle sügama, une seaduse mõttega, siis saame hoopis
teise, täielikuma pildi käsu ja armu kohta.

fa« on wllstkohti piiblis?

Frithjof .s>liinaiiin järele P. S.
A. — Kus sa oled olnud, armas sõber, et nõnda nagi lugenud läbi piibli mähemalt 3 korda kaanest
kaande, kuid ei ole mingit kasu sellest saanud, nagu
piibel kaenla all kõnnid?
V. — Olin mõnede sõprade ringis, kus pidasime sa kiidad; mastupidi, kohtasin piiblis niipalju mõimäikese piiblitunni. Imelik, kuidas korrapärane piibli- matust ja rumalusi, et tahtmise seda lugedagi päris
uurimine toob tõsist õnnistust nii südamele, kui mõistusele. kaotasin. Ei saa teda seepärast ka jumalikuks raaA. — Seda on mul raske käsitada. Olen mi- mäluks pidada.

180

B. — Kurb kiili kuulda seda sinu suust, kuid hoowa nii kaugel ja seisad marjul sel ajal, kui kitolen kindel, et sa pole u u r i n u d , waid ainult sas käes?" (Ps. 10: 1).
pealiskaudselt lugenud eelarwamistega ja arwustawa
B. — Et Taawet kaebab Issanda ees, ehk küll
meelega. On küll raskusi piiblis. Peetrus ütleb sugugi mitte Issanda wastu, milgi kombel ei tunmõnest oma kogemusest kirjutades järgmiselt: „Tõe- nista Jumala tahtmatust aitamiseks. Samas peapoolest tema (Pauluse) kirjades on mõnda raskesti tükis ta ülistab Jumala aitamist. Abi wiibimine ei
arusaadawat, mida õppimata ja kinnitamata hinged ole sama, mis abi keelamine.
pahasti ära seletawad, otsekui muudki kirjad, oma
A. — Kuid mis ütled sa Jumala õigusest? Lueneste hukkasaamiseks" (2. Peetr. 3 : 16).
gedes 5. Moos. 32:4 kuuleme: «Jumal on ustaw
A. — Olgu nii, kuid ega sa ometi saa salata, ja ilma kõweruseta; õige ja õiglane on ta" ja jälle
et piibel kubiseb wastkohtadest. Wõin kas praegu Matt. 13:12: «Sest kellel on, sellele peab antama
ja temal peab küll olema; aga kellel ei ole, sellelt
siin tõendada, et asjalugu nii on.
B. — Eraldades piiblisalmid nende õigest ühen- peab ka seegi ära wõetama, mis temal on."
dusest teistega, wõidakse esitada wõimatusi ja mastB. — Wiimaks tähendatud piiblikohas räägib
kohti lõpmatuseni. Niimoodi wõiksime ka piibel käes Issand Jeesus eriliselt waimlistest wõimetest. «Teile
tõendada, et on õige paluda saatanat (Matt. 4 : 9), on antud mõista taewariigi saladusi, kuid neile ep
et kurjus tuleb Jumalast (Ier. nut. 3 : 38) jne. Kuid ole mitte antud." Selge, et on, tahaksin öelda, lalase kiri seletada kirja ja uuri piiblit usus, alandu- hutaw arm, ja siiski on arm suur kõigile. Kui hästi
ses ja palwes ning pea märkad, et wastukäiwad ei tarwita wõimalusi, meelelisi wõi waimlisi wõimeid,
kohad on ainult näilikud.
siis need nürinewad ehk kauwad hoopis. WastuA. — Tähendasid, et kiri seletab kirja, kuid pidi, tugew saab tugewamaks, kui ta oma jõudu harminu käsituse järele on piiblis kiri kirja wastu. Ei jutab. On päris õige ja loomulik, et põllumees kõrwõi sinna midagi parata, kuid piiblis on üht kui waldab ametist majapidaja, kui see ei püüa oma
isanda kasu. Waata Luuk. 19 : 20—27.
teist, mis mõistust haawab.
A. — Märkan küll nüüd, et see kirjakoht loeB. — See on eksitus, armas sõber, mingi asi
seal ei haawa mõistust, kuid leidub küll palju, mis tuna õiges ühenduses on õige kerge aru saada. Näikäib üle mõistuse. On ju olemas palju asju maa- tab ju elukogemuski sagedasti, et rikas rikastub ikka
ilmas, mida me ei mõista, ja siiski usume. Laskem enam ja waene saab waesemaks.
B. — Mis waesusse puutub, siis on küll see sasee seadus walitseda ka piibli suhtes.
A. — Ja, tunnen juba usklikkude lööksõna selles geli oma nõutatud, kuid Issand ei unusta ka mitte
küsimuses. Nad ütlewad aina: «Usu, ainult usu!" wiletsat (Mark. 10:31). Ja kindel on, «et jumalaKuid mõtleja inimene peab arwustama, mis piiblit riigi kepp on õiguse kepp" (Heebr. 1 : 8).
lugedes tundub wastukäiwana.
A. - - Kas oled tähele pannud, et Ps. 7 : 12 öelB. — Sul on õigus. Küll piibli «õmblused" dakse i Jumal wihastawat igapäew ja ometi on Jopeawad kontrolli wälja. Kuid pead ikka meeles pi- Hannes oma esimeses kirjas 4 : 8 kirjutanud, et «Judama, et kirja ei wõi aru saada oma usu arwel. mal on armastus".
B. — Uskmatud wäga sageli wäidawad, et Ju«Usu läbi mõistame
" (Oeebr. 11:3). Ei
aita, et oled waid usundeid harrastanud. Sina pead mal on armastuseta. Tehes Jumala tahtmise wastu
tulema elawale usule Ieesusse Kristusse ja Tema nad siiski nõuawad Jumalalt armastust. Kus leiad
poole pöörma, mast sellel teel raskused harilikult sel- riiki, mis rõõmu tunneks kuritegudest? Kuna inimeginewad. See puudutab ka juute. «Weel tänapäew, sed igapäew teewad pattu, siis ka Jumal igapäew
kui Moosest loetakse, seisab kate nende südameil, sest wihastab, kuid ta armastab patuseid ja tahab päästa
neid pattudest (Joh. 3 : 16).
ainult Kristuses see kaob." (2. Kor. 3 : 15. 16.)
A. — Tead ju, et on kirjutatud (Ier. 13:14):
A. — Sina tahad wabaneda minu wastuwäiteist
ette kirjutades kindlaid tingimusi. Wõin siiski tõsi- «Mina ei halasta" ja (Iak. 5: 11), et «Issandal
asjas näidata sulle, et wastkohad püsiwad muutma- on wäga härras ja hale süda."
B. — Oige Jumal ei wõi olla halastaja kahettuina hoolimata minu usust ja palweist.
V. — Ehk küll üldse ei ole waimustust waidle- sematusele, kuid kõige selle juures peab Issand „kimiseks põiklewate hingedega kõiksuguseist erilistest bedasti nutma" (Ier. 13 : 17).
A. — Ehk küll ei ole wõinud mind weendumiküsimustest, tahan siiski kunagi sobiwal ajal anda
wõimaluse esitada sinu näilikud wastkohad ja katsun sele wiia kõigi oma seletustega, siiski märkan küll,
Jumala abil õiendada sinu wäärkäsitused ja was- et on üht kui teist, mis on wõimalik seletada. Seltata su wäiteile. Mõtle niikaua neid sõnu: «Mis | legi pärast on mul weel suur hulk küsimusi, missuw«el on warjatud, see kuulub Issandale, meie Ju- guseid pead mulle seletama.
V. — «Oo. teie mõistmatud ja südamest pikaldamalale, kuid mis on ilmutatud, kuulub meile ja
sed kõike seda uskuma, mis prohwetid on rääkinud"
meie lastele."
(Luuk. 24: 25). Jumalaga!
A. — Et oled lubanud selgitada neid wastkohti,
milliseid olen leidnud piiblis, küsin kõigepealt, kuidas seletad järgmised kirjakohad: «Ligi on Issand
kõigile, kes Teda appi hüüawad, kes Teda tões appi
hüüawad" (Psalm 145 : 18). «Miks seisad sa Ie-

A. — Lugedes loomislugu l . Moos. l : 25—28
saab käsituse, et inimene loodi wast elajate järele,
kuid lugedes 1. Moos. 2:5—19 tundub wastupidiselt. Mis on õige?
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B. — On selge, et inimene loodi wiimasena. Me
loeme l.Moos. 2: 15, millest piibliwastased harikult
mööda lähemad, kuidas Jumal asetas Aadama rohuaeda harima. 19. salmis loeme, et Jumal oli loonud
kõik loomad, kuid millal ta seda tegi, ei öelda siin.
A. — Missugune on su käsitus Moosescst?
4. Moos. 12:3 öeldakse: ..Mooses oli wäga tasane", kuna selle wastu 4. Moos. 31:14 mainitakse,
et ta wihastas.

V. — Et inimene on tasane ja alandlik, ei sisalda
sugugi seda, et ta ei wõiks kunagi wihastada. Vastupidi armutakse, et kui alandlik inimene wihastab,
on ta pahandamine õigustatud ja põhjendatud. Mainitud juhtumisel tasane Mooses ei wõinud muud kui
wihastada. Kui ta seda ei oleks teinud, oleks neil
tõepoolest põhjust kahelda tema hea loomuse üle.
Pane tähele, et sõnakuulmatus Moosese käskude
wastu andis põhjust 24.000 mehe häbistawale surmale ja hulkade pealikud, kelle üle Mooses wihastas, kandsid wastutust.

A. — Kas usud Jumala kõikwõimusse? Matt.
19:26 on lugeda, et «Jumala juures on kõik wõimalik". Kohtum. 1:19 paneme tähele, et kuigi Iisraeli lapsed sõdisid Jumala käsu järele, nad siiski ei
wõinud neid ära ajada, kes orgudes elasid.

53. — Ainult wabamõtleja wõib leida wastkoha
selles. Juuda ei wõinud wallutada orgu, kuna see
ei kuulunud Jumala plaanidesse, kuid mäestiku uad
heitsid alla hoolimata mäestikku elanikkude raudwankreist, sest see kuulus Issanda plaani ja töötusse
(Ioos. 17:18). Usun Jumala kõikwõimusse!

A. — Kuid kuidas seletad, et Aadama iga tõusis
930 aastani hoolimata ähwardusest, et ta pidi surma
surema sel päewal, kui ta sööks hea- ja kurjatundmispuust?

B. — Peaks ju sulle olema tuntud, et piibel
paljudes kohtades nimetab: «üleastumistes ja pattudes surnud (Eewes. 2:1—5), „elawalt surnud"
(1. Tim. 5:6) ja «kahekordselt surnud" (Juuda 12.)
jne. Sel päewal, millal Aadam sõi keelatud wiljast,
suri ta waimliselt ja oli seesugusena oma elu lõpuni.
A. — Mis ütled Taaweti pühadusest? 2. Saam.
22 : 25 hoopleb ta oma puhtusest Jumala silmade
ees ja Ps. 51 tunnistab ta oma ebapuhtust!
V. — Ülistuslaulu laulis Taawet oma walitsuse
alul, enne kui ta oli langenud abielurikkumisse
Patfebaga, kuid sügama langemise järele laulab ta
kurblikke mollhelisid. Just seepärast, et ta oli püha,
kahetses ja nuttis ta oma langemist. „Kes seisab,
see waadagu, et ta ei lange" (1. Kor. 10: 12).

Ülcilmlikult C. E. konwermtsilt.
Peeter

Läheme enne lõppu koosolekult minema,
et waratult öökorterisse Kristallpaleesse jõuda. Ligi tuud aega sõidame omuibusel läbi
mitmesuguste tänaivate, euue tui kohale
jõuame. Londoni õhk tundub otse tihivtina. Olin küll tujuteluud, et London puh>
tam linn, tuid uüiid trumpas tegelik pilt
mitmeivõrdselt ettekujutused. Kuid inimene harjub kõigega — ja wiimastel päewadel ei tunnudti see enam nii wõimatuna
siin elada. Paljud jumalalapsed harjüwad
ta pikkamööda maailma õhkkonnaga, mis
esimestel kordadel nii koledaua tundub.
Kui hirmus!
Kri^tallpalee ou lõpmatu suur ehitus,
mahutab enesesse ligi 100 tuhat inimest üldiselt, siis peaaegn terme Tallinna.
Tiin on tähtsad inmalamehed Moody ja
Tvnrgeon toosolekuid pidanud, wiimane
neist just siin kuulsaks saanud, Ka meie
konwerentsi suurem osa toosolekuid peetakse
siin, £n juba mähe hämar, lni oleme tohale jõudnud, Sammnme läbi ehituse, mida
lähemalt pole aega maadelda. Katsume
üles leida oma öökorterit, mis meil ka wiimati korda läheb. Aieid wõtawad wastu
toredais uniwormides, aurahasid riuuaskandivad mehed. Cleiue otse imestatud ja
mõtleme, missuguste suurustega meil nüüd
tegemist on. Lõpnts selgub, et need ainult
teenijad on — ülilahked ja wiisakad mehed.
Dn loalniistatnd ühislorter „Anstraa!ia pa>
wiljoni". Õnneks saame kõik kolmekesi tolku jääda. Läheme selle järele õhtusööki otsima. Käime piki teid mööda, tuid peame
siiski pettunult tagasi tulema, sest me poiMld meel saanud söögipileteid, Heidame
tühja tõhuga magama lootuies parema
homse peale. Alles hilja jõuawab teised
öölorterisse. Magamine ameeriklastega ühe
katuse all oli pipar meie unele. Kogu kon>
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Sint.

werrntsi aeg elasime üle euam-wähem rahntnid öid, eraldi Meel. kni paaril ööl hirmsasti sadas ja Mälku sähwis, ning naabrnses lõntoerad ning tiigrid möirgasid.
Peale Kristallpalce peeti esimestel Päewadel koosolekuid la mujal saalides, nagu
Albert Hallis ja Queeu Hallis. Kasutasime aega linna waatlemiseks, käies Briti
muuseumis, Nlltsionaalgaleriis, Tate Pieturc Galeriis, Westminster Abbey's. St.
P a n f s katedraalis, Tower'is. Parlamendis, Kuninglikus pargis i,n,e. Koil aeg
olid meid juhatamas w. I o h Wühner ja
tihti ka Eewa Wühner ning M. Ennrhallik.
Palju nägemisU'äärt asju sai näha kõigis
neis paigns. millest siin ainult lühidalt
mõned märkused:
B r i t i m u u s e u m. Lätsime seda
kõigepealt waatama. Tõesti ongi see nä>
gemiswäärt asntns, mida iga Londonis
täija peaks nägema. Siia on kogntnd muinsnsi kõigilt mailt, mitmesngnseilt aladelt
täites mitmekordse hiigla maja, mille tõsiseinaks läbiwaatamisets kiilub nädalaid.
Jooksime siin suure rutuga läbi, peatudes
ainult tähtsaimais ojakondades. Huwitaw
oli näha Egiptuse ja Assüüria. Babüloonia sknlptnnri, — saniati tähtsaid töid wanast Kreekast ja Voomaft, mis tõik sügawat niõjn amaldaioad, eraldi eelmised oma
lihtsuse ja oma monumentaalsuse poolest.
tthes järgmises osakonnas hoiatalse alal
manade piiblite togu, millised käsitsi joonistatnd ja kaunistatud. Leidsime la Üles
(ludci; Alcxandrinuse mana piiblikäsiliri)
ja Gutenbergi piiblitrüti. Kni kallis pidi
jumalaiõna rnanasti olema, kui see nii
raske oli kätte saada, kuna nüüd maad on
piibleiga üle ujutatud, Edasi on osakond,
Ins maailma täbtiate meeste autograasilld
ou kogutud ja muud asalooliied dokumendid :

Napoleonist, Elisabethist, Eromwellist jne.
Iärgnewad osakond teise järele. Portselanja teraamikakognd täidawad pikad arnarad
saalid, ja igalühel oma ajalooline tähtsus.
Jõudsime kõike ieda ainult „kiirrongil"
läbi minna. Viimaks awanes me ees
muumiate osakond. Wõite aimata seda hu
wi ja sisemist müstilisnst siin nende keskel
olles, kes tuhandele aastate eest elanud ja
surnud. Klnaskappidesse paigutatud puhta
wad nad su ees, ei mõtle, ei soowi ega
tunne midagi.
Kui imelik mõelda, et
needki kord peaiuad ilmuma Jumala kohtu
järje ette miimse! päewal. Nii seisab tirjutatud! Sealt ei puudu ükski.
Tate P i et u r e Galerii.
Samai päewal käisime ka selle läbi. Wõrdle
uusi palju häid kunstitöid on siia kogutud,
eraldi uuema tuusti tooteid. Parimad tööd
onu Gogh'ist ja wördlemisi head Sezan»
neist. On aga ta palju labaseid Inglise
meistrite teoseid. Dn kohe märgata, et
kunstide alal inglased nii wäga eesreas
ei istu. N a t i i o u a a l g a I e r i i, suurem
eelmis st, esitab suure wäljaivaliln enamwähem klassilisi töid: Nasaelisl, Tizianist,
Rembrandist j.n.e.
P a r l a m e u t ja W e st m i n s t e r
A b b e y asuwad ligistiku teine teisele. Esimesse Mõib ainult pääseda laupäewili, llls
ilnsamaist Londoni ehitustes Theiuse kaldal,
Westminster Abbey on kirik, kus trooni
takse Inglise kuningaid. Ühklasi ka Inglisc suurmeeste inatnsvaik.
Tuhandete
geniaalsete meeste ja naiste põrm puhkab
siin wiimast und, tiislil limipõranda all.
Kohe sissekäigu juures ou mitmete endiste peaministrite!, tujud, nende hulgas
kuulsa riigimehe Gladstone oma, Wiimase
auks on püstitatud mälestussambaid Inglismaa! mast rohkem kni ühelegi teisele. Peale

ajaloolise, geniaalse riigimehena tuntakse Muretsesime siis omale toidumaterjali lõu» silme ees mitmekordsete rõdudega, awar
teda Inglismaal tui tõsist usumeest ja pü- uats, tuua hommiku» ja õhtusöök, nagu ha- suur owaalne saal, mille teiselpool otsas
kõneleja paik oli ja poodium laulukoorile.
hapäewatooli>tegelast. J a see annad tarn* rilikult, Kristallpalees oli korraldatud.
nistust. et siin usuelu hinnatakse.
Hommikul oli palwetund, millal kõue- Kogu saali ehitus oma puhtuse ja kenadu»
Warsti leiame ta Tawid 8tttringst0tte,i les India misjonär W : m. Carey. Pärast suga jättis hea mulje. Warsti ilmus ta
matnspaiqa üles. Edasi liikudes tabame hommikusööki oli wõimalns igaliihcl minna hallipäine jutlustaja ühes diakouidega ja
paljusid tuttawaid nimesid riigimeeste, sõja- mõnesse lähemasse kirikusse. Meie w. Mar- algas koosolek. Wiietuhande istepaigaga

wäeülemate. luuletajate, usumeeste jne. ri«
dadest. Siia on maetnd ka kuulsad mcto
dismi alnstajad (X. ja J . Wesley'd ja laulja
Ieuny Lind. Würstide ja kuningate hauad
ou omaette lvõlwistik»
kndes. Maria Stuart.
Elisabethi, Cromwclli ja
paljude teiste kirstude
juures peatudes wcere
wad waimu silme eest
mööda elawaina nood
ajaloolised isikud ja
epohhid.
S t . P a u l i ka
t e d r a a l ou üks suu»
rimaist kiritnist maail
mas — 500 j . pikk ja
118 j . lai. Juhtusime
minema sisse jninala
teenistuse ajal ja sellega
oli wõimalns mähe
jälgida Inglise riigiti
riku jumalateenistuse
worme, mis sarnanewad
mitmeti tatolitn omile.
Mitmed ilusad maalid
on siin. Eraldi silma
torkaw „Kopntaja ttris
tus",. suurepärane wär
wide tni ka meeleolu
poolest.
T o w e r on wanaaegne
kindlus ja loss mitmete
tornidega
kiwiehitus,
mis praegu wauglana
tarwitatakse ja arsena
lina. Kahjuks jäi fee
meil seest nägemata hil
jatsjäämise tõttu.

leyga wiibistme hommiku poolel kodns ja
läksime wast pärast lõunat S p n r g e o n i
T a b e r n a k e l i koosolekule. Suur uudis
himu näha seda paika, tns mainitud luulus

hulgal liikumas kirikusseminekut. Siiski
on wiimasel ajal wähc loiumaks jäännd
pühapäeiua pühitsemine.
Juba laupäewasel koosolekul paluti kõiki
konwerentsi liikmeid mitte sõita omuibustel — wana Inglise pühapäewa põhimõtte
järele. Ka lõunasöögi eest paluti muretseda, sest sel puhul ou söögimajad suletud.

oli jn wäga pilt jalakäimiseks
suures
Londonis. Oinnibns peatus maja ees, mis
suurte treppide ja saminastitnga f assaadiga
sarnanes Kreeta templile,
c^ee ongi „Ta-

ruum kogus peagi rahwast täis, mis tnn
nistust andis, et Spnrgeonil kohane järele
tulija on. Siin tn siis tnnlntasti elnsõna
oma knnljailc! mõtlen ja tnjntlen Tpnr
geoni kõneleja paigal.
Koosolek on hea,
:□ kõne claw. Paljn lanl
dakse enne kõnet. Lau
luraamatnd peene trü
tiga, tontrastina meie
wanaaegsele formaadile
ja trükile, mida pimegi
peaks lugeda wõima.
ka laulukoor laulis
mõned lanlud. Meie
tagasi jõndnnd Taber
natelist Kristallpaleesse
oli juba õhtune waba
koosolek Kristallpalee
aias alanud. Saime
ainult lõpuosa naha.
Rahwast oli tuhandeid
koos. Oleks wõirnid
kahes kohas koosolekuid
pidada, et kõik oleksid
saannd knnlda, ainnlt
osa inimesi said koos
olekut jälgida. Koos
oleku lõpul algas wih
ma sadama ja pea wal
gus laiali rnitrnetnhan
deline rahiraparw.
Õhtusöögi ajal Hat
kasid kaugusest kajama

õudsed müristused, mis

ikka lähenesid. £htn
hämaruses sähwisid ai
na sagedamaks mine
load wälgud, walgusta»
des kummalisel toonil
ruumi. Kordtorrast äh
P n h a p ä e w L o n ■■
wardawamaks mnntn
d 0 n ts.
sid löögid, pannes pori
sema klaasid, ja wäri»
Kuna
lonwerents
sema mitmegi süda
neljapäewal 16, juulil
rnrd, sünnitades õudust
algas ja 21. juulini
inimhingedes. Millal
kestis, tn li meil ta Üks
Assiisi Franz,
ja misingune on see
pühapäew Londonis üle
kelle ,'nrmast 3. oktoobril möödus 700 aastat. Itaalias, tema
löök, mis tabab KriZ»
elada. See on asi, mis
koduliunas Assiisis pühitseti seda päewa suurte pidustustega.
tallpaleed? «uid Ifa
määrib tähelepanu. Na>
warjamisel jäi tulemata.
gn paljud eht jnba tea
Pikemalt tema eluloo kohta on „Äcoorte Elus" 1924., 1925,, ja
Kana weel sadas ägedat
wad, peetakse pühapäewa
1926. aastakäikudes.
mihma ja sähwis õudne
pühitsemist Inglismaal
walgus. millele jälgis
suures aus. Sel päe>
D:
wal walitseb hariti»
"
müristamine, tni iõja
tu ärielu müratära
wäehulkade tormijoots
asemel rähn ja waitus igalpool. Ainult jumalamees on töötanud, juudis meid sinna ja tuhandete wantrite mürin. Lõpuks siiski
laks korda päewas enne lõunat ja pärast minema. Tuli siiski sõita omnibnsel, sellega uinusime oma asemeil teadmises, et meie
lõunat on aeg, tus inimesi näeb suure,nai üle astuda Inglise traditsioonidest. Man eln on warjatnd Jumalas, kes wälkusidki
jnhib. I t t a on mind trööstinud see, et
ma ei tea ühtki jnhtnmist, tns teegi jn°
malalaps ulets wälgn läbi surma saanud.
Ets ole auline!

bernakel". Ei olnnd sugugi sarnasena teda
omale ette lujutanud. Wälispidi nõgine 3 w i i m a st k o n w e r e n t s i p ä e w a.
Kõigi! neil päewadel peab hommikusi
nagu köit Londoni majad, Otsustasime
minna rõdnle. Sisse jõndes awanes meie waikseid tunde tuntud jumalamees ja wai-
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mutt! kirjanik Tr. F . B. Meyer. Tõsine
anwäärt wanake. walge peaga, iile 80 a.
jaksab inci-I ainult istudes fõmiba. Kan>
nab sügawaid mõtteid esile päewateemi
kohaselt. Hoolimata tõrgest wanadusest, jntlUstab ta i$a pühapäew omas „ Kristuse
kirikus" ja teeb weel wahe! reisegi.
Esmasiäew. llldteemiks on: Kristuse
kutse maailma noorsoole: T u l e ! (The
Call of Christ to the J o u t h of tho
W o r l d : Come!) Kõigil suuremail koos»
olekuil saadab laule suurel orelil kuulus
organist Allan Brown ja laulu juhatab
rev, (icirei) Bonner.
l/2 11 algab rahwaste esindajate ternu
tusloosolek, mille awab Tr, Vlarl ja juhatad eud. Euroopa liidu president John
Pollock. Tähestiku järele kutsutakse rahwad üles. TerwXtuste aruandja astud oina
rahwuslipuga iiles poodinniile, ütleb ter>
witust audes 8°miuutilises kõnes lühikese iilewaate oma maa C. E. tööst, üle 3l1 rahwuse
on esindatud tonwerentsil kõigist maailma
kaartest. Ameerikast on üldse tulnud 700,
Saksast üle 100, Indiast paar musta meest,
samati Iamaita saarelt neeger, sealse C. E.«
laste kindral»sekretär ja lehetoimetaja, siis
esindajaid Austraaliast ja Egiptusest jne. $ii«
liust esindajaid pole tulnud - terwitawad
telegrammiga. Meie Eesti poolt ütleb ter>

witusi I o h . Wühuer ja Soome poolt
P . Attila.
Õhtust koosolekut juhatab Londoni Lordpiiskop kõneldes rahuaateist. Pärast teda
tõnelewad weel mõned teised kõnelejad Amee»
rilast, Londonist ja Shotimaalt.
Teisipäewaks on päewateeroits: Kristuse
üleskutse maailma noorsoole: J ä l g i ! Jällegi juhatab hommikust maitset tundi F. 33.
Meyer. Hommikusel koosolekul, mis nagu
toit laulurittalt algab, kõneleb Tr. Eory
ühisriitidest ja lõpuks kuulus Inglise iii
gimees, sõjaaegne peaminister Taund Llohd
George teemil: «Maailma noorsugu rahule
jn heatahtele." Olles witmase aja parimaist kõnemeestest käsitab ta onia ainet elawalt ja mõjnwalt näidates sõdade tekkimise
põhjnsi, nende halbnsi ja nende ärahoid»
mise wõimalusi. Huwiga jälgib publik
kõnet, mis raadio kaudu logu maailmale
laiali saadetakse.
Pärastlõunaseil koosolekuil kõnelewad
Tr. Czia Budapestist. James Kelly ©toSgowift, Tr. Francis Clark ja Austraalia
liidu juhataja rev. li". F. Tyion. Wiima»
sel koosolekul annetawad Austraalia C. E.>
lased tingitusi Elartidele, mille eest õnnetikud wanaleled tänawad.
ilmas kõnes
puudutab Tr. Elart ta Tallinnas peetud Najariikide konwerentsi ja toob terwitufi sealt.

Jõuab wiimane konwerentsi päew. M i
n c ! on selle päewa hüüe maailma noorsoole. Hommikusel koosolekul esineb jällegi
üks Inglise snurmehist — end. peaminis»
ter Rammy MacDonald. teda tuntakse
wäga õiglale ja tõsise mehena. Ta juha»
tab ise koosolekut. Ta mälimns on lihtne,
pill tõsine, kuid siiski sümpaatne; kõneleb
lihtsalt, tuid mõjuwalt.
Jnmalagajätn-toosolefnt juhatab F. E.
Elart. Sellel koosolekul on delegaadid maade järele grupeeritud. I g a rahwus peab
tas ühile lühikese lauluga, eht mõne sõnaga esindaja läbi oma wiimaleb muljed
ja soowid wäljrndama. Meie loofungits
oli tol koosolekul: Minu rõõm surmani
Tallele wõita hingi! Attila laulab ioololaulu. Kui on meel iifs kõne ära lunlatnd,
õnnistab (ilart konwerentsi ja lõpetab pai
wega. Lõpuks lauldakse meilegi nii wäga
tuutud jumalagajätulaul: Jumalaga, kuni
näeme weel! mille juures üksteise kiitest
kinni hoitakse.
Peale nende suuremate koosolekute oli
weel mitmesuguseid wähemaid lõunawahe»
ajul, muu seas ka Euroopa kontinendi
C. lv laote kooswiihimine. missugust juhatas past. Eauuiu Lhweitsist.
(Järgneb.')

Laewal.
K. S i n i k .
K a u g e n e b sadam. Saatjad ja n e n d e lehwiwad
taskurätid sulawad ühte, segaseks, halliks massiks.
Rand waid püsib weel kitsa ribana silmapiiril,
wiimaks kaob seegi.
Ainult wilkuw majakatuli saadab nagu wiimaseid terwitusi üle mustawate lainete. T o e t u d e s
laewa reelingule jälgin häda wirwendawat helki,
kuna kummalised mõtted on wallanud mind.
Suursugusena laiutab end sügisöö üle mere.
Wiltune kuusirp m õ n a b laineile laia tuhmkuldse wöödi — müstilise tee, mis näib wiiwat
kaugele saladuslikku ilma.
Segawana öö suurepärases ilus kostab laewapingilt reisijate wali norskamine, äratades tahtmatult wastikustunde.
Äsja weel jutustasid ja naersid n o o d inimesed,
sõid wastikult matsutades, nüüd nad maga wad,
ilma et midagi aimaksid öö ilust. Nad ei tahagi
sest midagi t e a d a ; neil jätkub sest, et sööwad,
joowad, heidawad labast nalja ja magawad. Milleks te õieti elate ilmas ? Kas olete juba kord
esitanud endale too küsimuse ? W õ i mõtlete, et
seda teada, polegi olulise t ä h t s u s e g a ?
Ma küsiksin teilt seda, ent teie, — magate ju ?
W õ l u t u n a sügisöö ilust olen wist kaua seisnud mõttes, ei ole ka märganud, et keegi mu
kõrwale on a s t u n u d ; nüüd nagu t u n d e s endal
teise pilku waatan üles.
Kuu kahwatu paiste lubab näha kõrgete põsenukkidega intelligentset nägu, huulil irooniline
naerumuie. „ W a b a n d a g e " , ütles too kokkupandawat laewatooli lähemale lükates, „teie wist olete
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kauasest seismisest wäsinud, ehk tohin Teile istet

pakkuda?"

Hääleski tal irooniline nüanss — see äratab
mus huwi ta wastu. Eks waatame inimest, kes
arwab endal olewat õiguse kõige üle ironiseerida.
Sellised inimesed on ju wäga huwitawad, ehkki
ei tahaks olla n e n d e iroonia objektiks.
Pea sobib meilgi jutt, sest reisul olles tuntakse
end teatud määral nagu ühe p e r e liikmena, kuna
mu kaaslane oskab, selles pole ma eksinud, wäga
huwitawalt westelda. Ma kuulan waid, waheldi
silmitsedes teda.
Tal on ilmekas nägu wäsinud waatega, hallid
silmad, millede wäljalõige mongooli tüüpi meelde
tuletab.
Räägib mulle oma lapsepõlwest, kuis ta wäikese poisina päewad, tihti ka ööd, merel w e e t n u d
omaste suureks hirmuks. „ S u u r e k s saades pidi
minust kalur s a a m a ; n e n d e kõrged säärsaapad
ja tõsine näoilme äratasid mus alati aukartuse,
selliseks tahtsin ka mina saada k o r d . "
„Imelik, ka minul oli see soow lapsena, ja
palju ma nutsin, kui mulle seletati, et t ü d r u k u d
kaluriks ei kõlba," ütlen omagi lapsepõlwe meelde
tuletades. „Kuid, miks ei saanud Teist k a l u r i t ? "
küsin, sest n o o r m e h e intelligentne olek laseb aimata temas hoopis muud.
„Elu purustab unistused," wastab ta koomilistõsiselt, „alistudes p a r a t a m a t a saatusele pidi minust saama ajakirjanik.
S e e t o o b e n d a g a tindipoti ja sulepea, mis h o o p i s luulewaesem kui weesaapad ja tõsine kaluriilme." —

„Kah]u, weesaapad ja tõsine ilme oleks Teile
suurepäraselt sobinud."
Jutt pöördub tõsisemaile asjule. Räägime kirjandusest ja kirjanikkudest. Mitmed noist tunneb
ta isiklikult, see tõstab mu silmis aina ta wäärtust.
„Kardan, et tunneksite pettunud, isiklikult tutwunedes kirjanikkudega^ sest lähedalt waadatuna
kaob oreool, mida nende töid lugedes luulelend
neile on ümber pununud."
„Oo, mina arwan, et wõib kirjanikku tunda
kohe esimesest pilgust," ütlen weendunult, siis
aga tuleb mulle meelde, kuis olin pettunud, nähes esimest korda Gabriel d'Annunzio pilti. Olin
toda kirjanikku tema tööde esteetilise ilu pärast
endale hoopis teistsugusena kujutelnud.
„On
aga ka juhuseid, kus mõni kirjanik ületab ettekujutusegi enesest, sest et on omas isikus weelgi
suurepärasem kui töis."

„Kuidas omandasite siis sarnase waate wõi usu
igawesse ellu ?" küsib ajakirjanik äkki tõsiseksmuutunud häälel.
„Omandasin ta elu raskeimal tunnil, siis kui
kõik, millele olin toetunud, kokku warises, kui
kõik, mis mulle seni kullana oli hiilanud, oma
sära kaotas, ja mu hing ahastas nimetus piinas
paludes Jumalat, et halastaks mu peale. See oli
samuti sügisööl merel, kui saabus rahu mu hinge,
ja tollest ajast püsin waid usu najal ilmas."
Ta kuulab tähele pannes, kadunud on irooniline
ilme andes aset walulikule kurbusjoonele näol.
„01en seda ka kogenud kord," ütleb siis,
hääles nukrus, „see oli mu üsna warajases nooruses, ent hiljemini kadus kõik elukeerisesse. Tollest ajast olen elanud Jumalata ilmas."
„Kas olete aga õnnelik Jumalata?" küsin ma,
ja kui ta ei wasta midagi, jätkan: „Teie pole õn-

Üleilmliku C. E. konwerentsi esindajad Inglise C. E. puhkekodus Conway's
Põhja-Wales'is. Ülal pahemas nurgas on Eesti esindajad.
„Ja, aga õige harwa."
Hetkeks tekkinud waikust segab ainult laewamasinate rütmiline müra.
Mu käesolewast lillekimbust libiseb walge aster üle laewa ääre, ühe wiiwuga weekeeru kadudes.
„Nii kaob inimelu igawikumerre — nirwaanasse," ütleb mu kaaslane jälgides lille kadu.
„Miks arwate, et kaob inimelu igawikku?" küsin tasa, „eks ole see samuti näiline, kui näiteks
lille kadu weekeeru. Looduses ei kao ju tõepoolest ainuski aatom, kuju muutub waid, kuna aine
alati alles jääb. Nii on see ka inimesega, kes
küll näiliselt kaob, kuid ometi peab ta elama igawestes aegades."
„Seda usute Teie ? " hääles irooniline imestus.
„Kui ma seda ei usuks, ei maksaks ju eladagi" —ütlen tõsiselt, „mis on siis elus õieti nii
köitwat, et see tasuks waewad ja kannatused, milliseid leidub maises elus nii ohtralt."

nelik, seda wõib järeldada Te waikimisest. On
ka arusaadaw see. Hing, mis on alguse saanud
Jumalalt, kipub sinna tagasi; ta ei waiki enne,
kui see nägematu katkenud side jälle uuesti sõlmitakse, s. o. kui inimene elab läbi pattudeandeksandmise. Siis waid saabub rahu — ja õnn."
„Raske waid uskuda seda kõike," ütleb ajakirjanik ohates, „õnnelikud inimesed, kes wõiwad
seda!" — Palju weel rääkisime tol ööl, najatudes
laewa reelingule, pilgud tuhmkuldsel teel, mida
manas esile kahwatu kuusirp, ja mis jooksis särawa wöödina piki üle lainete.
„01en otsinud rahu ilmast, andudes lõbudele
ja lihtsalt oma enese tujudele, olen tõsisemail
ajul otsinud kunstist, kirjandusest ja mitmesuguseilt teadusaladelt, katsunud saawutada sisemist
rahuldustunnet, ent wõimatu see. Püüdsin elada
mittemidagi mõeldes, wõttes elu nii kui ta just
on, — ent ikka kõiges suur mõttetus ja pettu185

mustunne. Isegi mõtted wabasurma üle on mind
tihti wallanud," jutustas ajakirjanik ja kuuldes
kõike seda tundsin temaga kaasa.
Püüdsin rääkida talle rahust, mis on wallanud
mind tollest ajast, kui andestati mulle mu patud,
et ka tema wõib leida selle, kui aga palub . . .
Ah, nii kahju oli mul tollest hingest, mis otsis
ja eksiteid rändas.
Juba kahwatusid tähed, sest hommik lähenes.
Ikka katkendilisemaks muutus me jutt, sest wäsimus waldas mind wastupanemata wäel. Mässisin
end tugewamini rätikusse, ja wägisi wajusid silmad kinni — hetkega unustasin oma ümbruse ja
enese.
Kui ärkasin, oli juba walge. Linn oli ka juba
lähedal, warsti pidime sadamasse jõudma.

Tundsin endal olewat sooja ja mõnusa. Alles
nüüd märkasin, et keegi oli mind katnud sooja
reisutekiga.
Mu kaaslane seisis ikka samas poosis reelingu
ääres; nüüd nähes, et ma üles olin ärganud, astus mu juurde.
„Tere hommikut," ütlesin rõõmsalt, „Teie wist
hoolitsesite mu eest, muidu oleksin ära külmanud."
„01en õnnelik, et sain Teid aidata."
Ta püsis ikka weel tõsisena, nagu oleks juurelnud mõne lahendamata probleemi kallal. Ei
olnud mahti enam temaga rääkida, sest juba kõlas kõrwulukustaw wile — laew sõitis sadamasse.
Kaldal wiibutas keegi mulle käega — nägin, et
mulle oldi wastu tuldud.

Haud hinges.
Kohkudes seisin ma lahtise haua ees
Küsides: mida matma jälle pean selle sees?
Issand, millele mu sees surm on määratud osa
Kui täidetaks haud mullaga ääre tasa ? !
Kohkudes seisan ja küsides waatan hauda —
Mu südames peksab, kui taoks seal wasarad rauda
Sügaw on haud! Nii õudne ta süle !
Kas kuidagi ma ei pääse siit üle ? —
Oh ei, oh ei! Waid sisse wiib tee,
läbi südamewere ja silmawee ! . . .
— Nüüd astun . . . Mu ees on süngelt pime;
Sest hüüan Jeesus waikselt Su nime ! — —
Et kardan, wõta kinni mu käest;
Siis julgust saan Su ülestõusmisewäest!!
Nii raske tee ! . . . Kas weel enam alla ?
Kas sügawam weel tuleb edasi minna ? —

Siis lähen . . . olgugi õudne ja kole,
Heitku surmawarjud mu isiku üle;
Olgu hauas nii külm ja lõpmata pime —
Weel surmas on elu — on suurim ime! . . .
*
*
Mida kaua küll hoidsin, suri mu sees,
Kuigi südamewalus ja silmawees. — —
Nüüd langes põrmu mullane wara
Ja pimedal ööl sai maetud ka ära . . .
Nüüd hinges on hauad ja ristide read,
Neid waadeldes kummardan sügawalt pead .
Mul surnud on wõõrad, neist mälestus pime
Ma tunnen, Jeesus, üksnes Su nime !!
— Millele surm on Issandast määratud osa,
Selle üle täidetakse haud mullaga ääre tasa .
M. Krimm.

Hans Nielsen Hauge.
Katkend suure Norra äratusmehe eluloost.
Soome keelest P. Sink.
„Nii jah — saab see, kes wõidab," ütles keegi
Oli pühapäew.
Ühes Friedrichstadti kõrwalisel tänawal asuwas kolmas.
„Mina wõidan kindlasti," ütles Kristen Gleng
wäikeses majas oli rõõmu ja elu. Laua ääres istus kolm, neli meest kaarte löömas, kuna paar ja kogus kaardid kokku.
„Tule ometi kaasa mängima, poiss; rahateenimeest seisid pealt waadates.
„Löö wälja nüüd, Kristen," ütles see, kes istus mine oleks sulle wäga tarwis."
Gleng pööris jälle seisja poole.
laua otsas; mees oli sõdurimundris, müts kuklas.
See oli laiaõlaline, tugew mees, kel olid rusked
Kristen Gleng lõi esile. Wastu lauda löödi ja
kirudes jätkati mängu. Kristen Gleng wõitis ja lõi juuksed, sinised, peaaegu unistawad silmad ja hääl,
mis samal ajal oli nii tugew kui pehme.
wiimase kaardi mürtsuga lauale.
„Ei — mina ei mängi kaarte," wastas ta.
Siis tõmbas ta kahekillingise ja kolmekillingise
Too
oli Hans Hauge, kes rääkis.
raha omale ja muigas, ning oma taga seiswa poole
pöördes ütles ta:
Kristen Gleng muigas: „Sina ei saa sellega
„No tule nüüd seltsi, poiss. Siin wõib raha õndsaks."
teenida!"
Hans Nielsen Hauge ei wastanud kohe. Wõeti
taas kaardid esile ja jagati igaühele.
Ta ei saanud wastust.
„Too Hans on püha," ütles keegi.
Tagaseisja naeratas waid waikselt.
„Ei sugugi,' asjalugu polegi nii hea," ütles ta
„Wõib raha teenida," — kordasid paar teist
waikselt.
ja muigasid.
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Kristen Gleng tõusis üles.
,
„Ei sina prõuä Kruse juures selleks pääse, ehk
«Mida rohkem inimene loeb, seda wähem ta
ei tea, kuidas küll loeksid!" ütles Kristen Gleng.
mõistab — ja seepärast on parim jätta seda tege„Löö lauale!"
mata," wastas ta.
Ja jälle mängiti.
„Mõni on seesugusest saanud wähe napakaks,"
Seda korda Kristen Gleng ei wõitnud. Ta lõi
tögas wahele keegi teine. Hans Nielsen seisis
kirudes kaardid lauale ja maksis.
„\Vaata nüüd," ütles Hans Nielsen Hauge waik- ja waatas oma ette.
„Wõib ka nii olla," wastas ta. «Jumala sõna
selt ta tooli taga. «Nüüd ju kuriwaim wiis kõik."
Kristen Gleng pööris toolil. „Pea kinni oma on kaheterane mõõk kas surmaks ehk päästmiseks."
„Siis on parim seda mitte lugeda," ütles Krisneetud sõnad," karjus ta.
ten Gleng. «Kui loed, pead
Hans Nielsen Hauge nägu
wastutama selle põhjal, mida
lõi punaseks. „Mina olen küll
oled lugenud, — parem on ju
wait, kui aga sina jätad wansiis olla seesuguse waese padumise," wastas ta.
tusena, kui mina olen — kes
Kristen Gleng lõi uuesti
pole ei püha ega kirjatark —
kaardid auale. „Mina teen
ja kes on waid seesugune, kelnii, kuidas tahan," wastas ta.
leks Jumal ta on loonud."
Hans Hauge silmad wälTa läks kaugemale ja istus
kusid.
woodi serwale.
„Kas oled kindel selles?"
„Ei sugugi nii — ei keegi
küsis ta.
wõi Jumalat süüdistada," wasKristen Gleng naeris ja
tas Hans Nielsen Hauge.
lõi trumbi lauale. „01en, Ju«Keda siis süüdistada?"
mala eest olen," kirus ta.
Kristen Gleng naeratas ja
Hans Nielsen oli wähe aega
wõttis esile wiiuli mõnedest
wait, kuid pea jätkas ta taas.
rätikuist. «Iseennast, Kristen,"
„Wõiks ka ju juhtuda, et
ütles Hans Nielsen tõsiselt.
lõpuks kõik läheks nii, kuidas
Kristen Gleng näppis wiiuli
Jumal tahab," ütles ta.
keeli. «Ega keegi ole iseKristen Gleng pööris ümennast teinud," ütles ta.
ber. „Mis Jumalal sellega
Hans Nielsen waatas ta
tegemist on?" küsis ta korpeale kaua.
«Ealju oleme
raga. Hans Hauge waatas talle
pärinud, kuid rohkem oleme
terawalt silmi. «Seda saad
siiski ise teinud, Kristen —
kindlasti kord näha," wastas
nii just sellestki, mis kuri on."
ta julgesti.
Ta rääkis mureliselt. Kristen
Nüüd löödi wiimane kaart
Gleng hakkas mängima pöörast
lauale. Kristen Gleng wõitis.
tantsulugu, kuid jättis äkki
Taas sai ta killingid enesele.
pooleli. «Ei ole põhjust teha
«Waata nüüd, kuriwaim tõi
asja pahemaks, kui ta on."
jälle kõik tagasi!" pilkas ta.
wastas ta. Siis jätkas ta taas
Hans Nielsen Hauge pööris
mängu.
end ära. «Kui see aga ainult
Hans Nielsen seisis waikei wiiks lõpuks kõik," ütles ta.
selt ja kuulas. Teised lõid
„Sinu mõistust, — just
kontsadega põrandal
takti.
nii", osatas Kristen Gleng.
Papüüros, millele on kirjutatud Jeesuse mäejutlus, on hilisemaid leidusi, mida säilitatakse
Kuid warsti seisatas ta jälle.
„Sina loed end warsti hulluks,
Inglismaal, Briti muuseumis.
«Siin ei ole ühtainust tüdruHans —seda kõik ütlewad!"
kut," hüüdis ta.
Hans Nielsen naeratas.
«Ei ole põhjust teha asja pahemaks, kui see on,"
„Pole uskuda, et Jumala sõna teeks inimese lolliks, sõna, mis waid hoiab inimest selles, mis ütles Hans Hauge. «Oleks parem katsuda teha
hea on. Ennemini wõin uskuda, et see teeb targaks seda, mis on hea. Kuid enne peab kahetsema."
«Pea suu kinni, püha Hans!" põrutas Kristen
ja mõistlikuks, nii et sellest õpib seda, mis on
tõsiseks kasuks siin ja tulewikus. Ei, Kristen Gleng.
Gleng
sina mängid ja jood mõistuse iseeneselt.
Ta mängis jälle. Hans Nielsen waatles teisi.
Nii on käinud mitmel teisel enne sind ja käib weelgi." Nad naersid. Siis ütles ta walju häälega, nii et
Kristen naeris waljult.
see kuulatas hoolimata mängust:
«Mis sina ka sellest tead?"
«Mõtle surma peale, Kristen Gleng!"
Kaardid jäid laual puutumata. «Tean paljugi
Kristen
Gleng lõpetas mängu. «Miks nii?"
sellest," wastas Hans Nielsen Hauge. „Loe piib«Sest
et
surm
wõib tulla." Hans Nielsen Hauge
lit nii kui mina, nii saad ehk sinagi midagi teada!"
Ta ütles seda nii tasaselt, et toas sündis waikus. rääkis meelewallaga.
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Kristen Gleng naeris tehtud naeru. „Meie
kõik peame ju surema."
Ta waatles teda. „Kas tahaksid sa nüüd surra ?"
Kristen Gleng ei wastanud.
„Mina olen olnud neli korda surma suus," jätkas Hans Nielsen. „Mina tean, mis see on."
Walitses waikus.
„Ei seesugust wõi mõelda, sellest läheb pea
segamini," ütles Kristen Gleng.
„Kuid just seda peab mõtlema, — muidu läheb halwasti," tõendas Hans Nielsen Hauge. „Kas
wõid, Kristen, täna õhtul surra — mõtle seda.
Siis wõib juhtuda, et sina loeksid jumalasõna, nii
kui mina. Head ööd !"

Ta pööris ümber ja lahkus toast.
Rõõmsate meeste keskel sündis hetkeks waikus.
Kuuldus wiiulinäppimist, kuid mängu enam ei
tulnud. Mõningaid sõnu wahetati, kuid keegi ei
naernud enam.
Kõik mõtlesid seda, mis Hans Nielsen Hauge
oli öelnud surmast, enne kui ta wälja läks.
„Hm! Surra!" pomises Kristen Gleng ja tõusis üles.
„Surema me peame kõik!"

Kas „poisipea" on patt?
Sellesisuline küsimus leidub ühes rootsikeelses waimulikus lehes sissesaadetud küsimuste hulgas, ja 5. Moos. 22: 5; 1. Kor. 1 1 : 6, 15; Rooma
12: 2 ja 1. Joh. 2: 16 põhjal wastab leht sellele
küsimusele jaatawalt.
Et ka meil sarnaseid leidub, keda 1. Kor. 1 1 : 6
põhjal, kahjuks küll karmi nimega, usklikkonna
häbiplekkideks peame nimetame, ei ole ülearune
ka meil selle küsimuse juures peatuda.
Selgitamata on kõigile selge, et selleall tähendatakse naisterahwaste lühikeste juuste kandmist,
milline nähtus moodiilmas hiljuti tõusis ja nüüd,
kus see mujal raugemas, meil laineid lööb, nagu
see harilik nähtus on, et moed, mis mujal kadule
juba lähenewad, meil oma kõrguspunktile jõuawad.
Nagu kõik moega kaasaskäiwad nähtused ka
teatawal määral ühte osa meie usklikkonnast riiwawad, siis ei ole ka see pahe jcõigist usklikkudest noortest täiesti kahjutult möödunud.
Millisele seisukohale peaksime aga meie, kui
usklikud, selles küsimuses piibli põhjal asuma?
Selle küsimuse wastamiseks peatuksin samade kirjakohtade juures, milledega rootsi leht seda küsimust wastab:
1) 5. Moos. 22: 5: ,,Naisterahwa seljas ei pea
meesterahwa riided mitte olema, ei pea ka meesterahwas naisterahwa kuube selga panema; sest igaüks, kes seda teeb, on hirmus Jehoowa, su Jumala meelest." Sellest näeme, et naisterahwal
meesterahwa wälimuse omandamine, ehk ümberpöördult, J e h o o w a m e e l e s t h i r m u s a s i
o n. Teatawasti teeniti ebajumalat Astarott lii—
derlikemal wiisil naiste poolt meeste riides ja
meeste poolt naiste riides. Nii siis on wälimuse
wastassoole sarnastumine päritud paganate jälgeimast ebajumalateenistusest.
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2) 1. Kor. 1 1 : 6: „Aga et naisel häbi o"
juukseid ära lõigates ehk pead paljaks ajades . . ."
Sellest näeme, et uue seaduse mõiste järele juuste
äralõikamine naisterahwal häbiasi on ja selle tegemine tõendab piibliliku häbi- ja autunde kaotamist.
3) 1. Kor. 1 1 : 1 5 : „Aga kui naine pikki juukseid kannab, siis on see temale auks, sest pikad
juuksed on temale katte eest antud." Sellega mitte
rahuldumine, mida Jumal katteks on annud, on
Jumala töö laitmine. Kui mõned juuste äralõikamist sellega wabandawad, et nende juuksed küllalt head ei olewat, siis on see Jumala kingituse
üle nurisemine.
4) Rooma 1 2 : 2 : ,,Ja ärge wõtke mitte sellesinase maailma sarnased olla; waid muutke endid
oma meeleuuendamise läbi, et teie wõiksite katsuda, mis Jumala hea ja meelepäraline ja täis tahtmine on." Kas teadlikult wõi alateadlikult püütakse juuste lõikamisega moodi saawutada ja sellega maailmale sarnaneda, mille eest apostel siin
hoiatab ja meeleuuendamisele manitseb.
5) 1. Joh. 2 : 16: „Sest kõik, mis maailmas
on, lihahimu, silmahimu, ja elukõrkus ei ole mitte
Isast, waid see on maailmast." Need kaks wiimast
kirjakohta näitawad meile, et niihästi juuste lõikamine, kui muud ilmamoodide järeleaimamised,
mis kuni wastikuseni, katmatuseni lähewad, usklikkudele ei kõlba, Jumalast ei ole, waid maailmast
ja nende kohta lisab Johannes järgmises salmis
juurde: „Ja maailm läheb hukka ja tema himu;
aga kes Jumala tahtmise järele teeb, see jääb igawesti." Nii on siis meile neis kirjakohtades näidatud Jumala tahtmine ja maailma tahtmine ning
nende mõlemate tagajärjed. Kumba meie walime,
see jääb meie igaühe wabaduseks, kuid kummalegi
järgneb oma igawik.
„Elukewadest."

Georg Steinberger.
Ainetel J o h. S a r o w.

Bern, 3. jaanuar 1904.
^
...
Mu armiaoi
Issanda rohke halastus on mind sel teekonnal saatnud. Tema helde käsi on mu teed korraldannd ja kokkusaamine eile wendade Stockmayeri ja Vetteriqa, oli
wäga tähtis mulle ja teistele, mida igawikus mäletan.
Lähemad teated snnsõnal. Ma wõin ainnlt alandudes
kummardada ja oma kõrwa pärani lahti hoida, et kuulda,
mida Issand mulle räägib. Ma ei wõi täna enam
öelda, nagu kaheksa päewa eest: „Ma seisan Pöörde»
punkti ees\" Ei, waid täna on jnba pööre sündinud
ja uus tee seisab selgesti ju täis walgnst mu ees, ja
miua olen walmis seda» käima. Teie küsite: „Kuidas
kutsutakse seda uut teed?" See on tee, mida Issand
mnlle wanaaastaõhtul palwetnnnis 1. Moof. 35 : 1—6
on näidanud: „Köik, mis patnst tnleb, famnti ka kõik,
mis kaduw on, surma anda. See on ka minn juures
täitunud, mis Jakob 5. salmis tegi, ja Jumal on jnba
hakanud seda tegema, mis salmides 9—14. seisab kirjutatud. Tänage ühes minuga!
Wenda Vetteri peeti eile kinni Zürichis, nii et ma
üksi wend Stockmayeriga siia söilsin. See oli wäga
õuuistatud tee. Täua homuükul oli meil wäike kon<
werents, kus me tähtsate jumalariigi asjade üle isekestes wõisime kõnelda, eriti selle üle, kui kaua meie
„waiksed päewad" testawad. Siis kutsub proua Dündliker mind lõunaks oma jnurde, kns ma kohtasin inspektor Rappardi ta ja armast abikaasat ja tundma õppisiu armast proua Vaxteri Loudonist. Kõik oli Issnudast nii heldesti korraldatud. Miuu 'emis on wisa
paranema. Wõisin möödunud ööl wähe magada, kuid
wäga hästi hingata. Homme, esmaspäewal astun teele
Juura poole. Tunnen eneses küll pisut kitsiknst; aga
ma wqatan Tema peale, kes mind seda teed on wiinud. Ta katab ja walmistab. Siiski wajän ma teie
eestpalweid oma uõrga ihu ja töö pärast, ja ma teau,
et teie selles ustawamad olete kui mina. Issanda õnnistus olgn teiega!"
Juurast tulid siis uädala jooksul üsna rahnldawad
teated wenna terwise üle. Sealseil wendadel ja õdedel ei olnud aimu sellest, kui wäga haige kallis wend
oli. Ta isegi ei tnnuud seda wiimsete päewadeni. Täis
usku ja Püha Waimu teenis ta paljusid õnnistuse järele igatsejaid hiugi ja ootas suurt wõitu Jeesusele.
Sageli ütles ta: „Terwe Juura Jeesusele."
Aasta waremiui oli ta St. Immeris Issandat tohtinud teenida ewangeelinmikuulutuse-koosolekuil. Wäike
tuli süütus orus, milline kaudus siis ka Juura mäes»
tikku ja Chauz d'Abelis ja ümbrnskonnas edasi põles,
Üksikud hinged ja terwed perekonnad ärkasid ja pöörsid Issanda poole. Nõnda kogunes siis wäike hulgake
usklikke hiugi, kelledele ta isaks oli, ja keda ta isa tombel armastas ja kellede eest ta ka isana palns ja uskus. Ta tuli sealt ja läks siuna, et wäikest karjakest
näha saada ja neid elnsõnaga teenida.
Samuti teenis ta ka armsate mennoniidiõdede koosolekuil, kes teda armastusega wastu wotsid ja keda ta
wäga armastas. Nii liitunud Juura ja Remismühle
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wäga waimnsidemete läbi ja jäid selleks ka pärast armastatud wenna kojuminekut. Ühenduse, mida Issanda
Waim on teinud, ei roõi surmgi katkestada : nad jääwad alles siin maa peal ja pärast seal ülal. Iumalariik siinpool ja jumalariik sealpool on üks, kuuluwad
ühtekokku. Wend Steinberger tohtis oma wiimast jõudu
Juural Issanda auks tarwitada.
Remismühles olid wennad-õed siiski natuke mures
ja otsustati õde Eliiset teda waatama saata. See sün°
dis lanpäewal 9. jaanuaril.
Sunre rõõmuga ja armastusega wõeti ta wastu
seal ülal wenna ja teiste wendade-õdede pool. Warsti
pidi õde nägema, et wend üleloomuliku jõuga tõotas,
aga siiski walmis oli usus järgmisel nädalal weel jätkama. Pühapäewal oli teenistus talle wäga koormaw.
Koosolekute waheajnl pidi ta ikka woodisse heitina,
Öhtnl sai talle selgeks, et töö oli seks korraks tehtud ja
et ta teisipäewal koju peab minema. Esmaspäewa õhtul
pidas ta suure tõsidusega lõppkoosoleku Chaux d'Abelis.
Kalli wenna südames elas weel üks aade: nimelt
platsile, kus Issand nõnda ilmntunud, üht maja ehitada
jnmalariigitöö tarwis. Selle pani ta wendade südameile, enne kui ta ära läks. Täuapüew on juba aade
teostatud! Majn on ehitatud, kuhu Jumala rahwas
Chaux d'Abelis wõib kokku tulla ja Iösaud teeb seda,
et paljud tulewad ligi, kes nüüd weel kaugel on.
Pärast seda tilli wend Steiuberger õe Eliisega tagasi Remismühlesse. Kodureis oli juba üsna raske,
Koju saabunud murdus töökas Issauda sulane kokku
ja algas nüüd raske, aga ka õnnistatud wõitlus- ja
kannacnsaeg. — Alguses ei mõelnud keegi surma, waid
elu peale. See on kõikide Kristusega ristilöödute, sur»
nute ja mahamaetnte märgusõna. Wend Steinberger
ei wõinnd surmaga sõbraks saada, sest et ta temas oma
waenlast nägi. Ta toimetas kõik Jeesusega, kes on
öelnud: „Mina olen ülestõusmine ja elu, kes miuusfe
usub, see peab elama, ehk tema küll snreb'" Sea lj uu»
res tvaatas ta rahuliku pilguga surmale uäkku. Haiguse algusel ütles ta wäga kurwa õe Eliisele, kes sel»
lest ei wõinnd arn saada, et ta töö juba siin maa peal
pidi olema tehtud, ja arwas, et Issand peaks oma
nime ja tõotuste pärast teda terweks tegema: „Waata,
sa oled Abrahami tütar ja peaksid sellest aru saama,
et ka tõotused ohwrits peab tooma" (Heebr. l i : 39).
Jah, usuproow läks äärmuseni. Haigus ise ja settega
ühteseotud nähtused olid ebaharilikku laadi. See ei
olnnd üksinda füüsiline wõitlus elu ja surma wahel,
waid sinna juurde tuli weel wõitlus nägematu maa»
ilma maimudega. Omal wiimasel eluaastal oli ta erilisel kombel Jumalale andunud, et nende parandamisele asns, kellede ihud ja hinged knriwaimnde wõimnst
olid seotud. Üks sündmus oli eriti raske, et ta sest ajast
ka sageli haignse pealetnngimise all kannatas. Raskel
haignse ajal andis Issand mitmel korral usupalwe peale
oma tõotuste järele armu, et haigus pidi taganema ja
jumalik termis tema ihust täbi tungis. Otse selle läbi
tekkisid siis rasked kiusatused, kui haiguswõim jälle tagasi tohtis tulla.
(Järgneb.)
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C. L.-laste piiblilu gemise tecmiraamat.
N o w e m b e r.
Kas pühitseb eesmärk abinõu ?
1. Püha eesmärk: Iehoowa õnnistuste kandja. 1. Moos.
27: 1—17.
T. 2. Saatanlik abinõn ühe jumalikn eesinärqi saawntamisets.
1. Mooi. 27: 1829.
K. 3. Kas ei ole petjail mitte soowitnd taqajärg? 1. Moos.
27:3041.
N. 4. Millele on jnhitud sinu sisemine püüdmine? Eew. 1: 3
14.
R. 5. On sul püha eesmärk, siis põl^a mittepühi teid! 1. Ioh.
1 : 510.
L. 6. Ole wait ja looda Issanda peale! Ies. 30: 15—18.
P. 7. Tema annab sulle, mis su süda ihkab. Laul 37: 1—9.
E.

E.
T.
K.
N.
R.
L.
P.

«.
9.
10.
II.
12.
13.
14.

(5. 15.
T. 16.
K. 17.

Jumal ja põgenejad.
Jakobi põgenemine. 1. Moos. 28: 1—21.
Inmala eest ei saa ükski põgeneda. Laul 139: 1—12.
Põgeneja haarab kinni Jumalast. Joona 1: 1—12.
Põgenedes elame läbi Jumala kaitset. Joona 2: 1—24.
Põgenemine suures meeleheitmises. Matt. 24: 15—22.
Põssenrmine Jumala tahtmist mööda. Sl», t. 9 : 23 .'!!.
Põgenemine kurja südametunnistuse eest. 2. Moos.
2: 1115.
Püha maa.
Jakob ja Rahel. 1. Moos. 29: 113.
Abielu on püha. Ole selles teadlik! Matt. 5: 31, 32.
Abielu armastuseta pole jnmalit. Eew. 5:25—28.

Noorsoo ewangelisatsiooninädal Tallinnas 10.—17.
okt. Juba kauemat aega elas Tallinna noortes arusaamine,
et midagi on waja. Enam nii edasi minna ei nwi, oli paljude
otsus. Midagi peab ette wõtma. Seal andis Jumal südamesse
pidada ühte ühist ewllngelisatsiuoninädalat. Kaalusime seda ja
nii otsustatigi korraldada: rttewalmistaw palwe — pühitsus»
nädal 4 .  9 . okt. ja selle järele pealetung maailmale. Paliue
nädal algas ühise C. alaste koosolekuga Allika tän. palwema
jao, kus wennad Kotkas. Sink ja Laks selgitasid ettewõtte inn=
rust ja tähtsust, ühtlasi ta takistusi ära näidates, miks Jumala
õnnistused ei saa woolata ja ärkamisi pole. Kogu nädal togu
sid C. liiased õhtuõhtu järele kokku ennast läbi katsuma, puhas»
taina ja Inmala õnnistusi paluma. Dlid nähtud ette töötegi
jate wenbade wastastikused külaskäigud ühistunde õhutamiseks.
Laupäewlll oli weel ühine koosolek Ern. Kristlaste palwemajas.
kus noored rõõmuga wõistd tunnistada, et see nädal neile suu»
reks õnnistuseks olnud. Mitmed olid wõinud oma Foorumist
wabaneda. puhastades saannd uut rõõmu ja tuld hinge. Kui
ta ei peaks ärkamist tnlema, siis tasub juba seegi tõik ära —
meie ise oleme wäga palju tasu sellest saanud — oleme ärga
nud
seletati.
Algas pealetungi nädal. Klls langenuid Jeeriko müürid?
Pühapästwal peeti esimene äiatustoosolel Allikal, laulab ühis
loor w. Pihelgase juhatusel. Koosolekus ilmub iseäralik wägi,
mis mitmeid maha murrab ja paneb armu otsima Issandalt,
kes ka päästab. Esimesed wihnd! Iärgnemad koosolekud Li
lienthali palwemajas. Igapäew kogume pool tundi warem
palwele alla keldrisse — piiblitnnni ruumi. Esimesed koosole
knd on kinnisemad, tuid siiski tuleb üks kui teine Jumala juurde,
kuid nädala lõpu poole hakkab Inmala Wllim läbi murdma.
Peame korraldama erilisi koosolekuid igatsejaile mõned tunnid
warem. N eid tuleb paljud ja saaivad päästmist. Lõplik läbi
murd aga sünnib pühapäewal. Jälle awaldub Jumala waimu
wägi ja järellousoletule jääb uoori ja wanu, mehi tui naisi —
otsides rahu ja andeksandmist.
Ei wõinud jätta pooleli, lni Jumal oli läbi murdnud.
Koosolekud jätkusid teine nädal Lilienthali palwemajas edaft —
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18. Tõsine armastus kannatab suuri proowe.

T.

1. Moos. 29:
142:.'.
19
Nõrgemat poolt aidata on mehe lohus. 2. Moos. 2:
20. 1 6  2 1 .
Püha nmstntns ühe segatud abielu eest. 1. Kor. 7:
21. 1217.
Mitte ilndns, waid woorns on naise ehe. Op. s. 31:
10—31.
Põgeneja elu.
22. Tahe põgenemiseks. 1. Moos. 31: 1—10.
23. Jumala käsk ja Jakobi walmistns. 1. Moos. 21: 11—21.
24. Jumal tasaudab teed. 1. Moos. 31:22 29.
25. Põgeneja kaitseb end. 1. Moos. 31:36 42.
26. Lahkumine rahus. 1. Moos. 31 : 43—54.
■21. Päästa mind! Laul 1 4 4 : 9  1 5 .
28. Mina olen sinu abi! Laul 35: 1—9.
Kuidas õpime tu ndma Ju malat?
•J!). Jakobi wõitlus. 1. Moos. 32: 22—33.
30. Oma jõud on takistuseks. Ier. 17:1—14.

K.
N.
R.

1. Aus ülestunnistamine on parim tee. Laul 32:1—5.
2. Sügaiu meeleparandamine. Luuka 5:1—11.
3. Enda nõrkus on Inmala tegewuse aluspind. 2. Kor.

L.

4. Puhtus

P.

5. 713.

N.
N.
V.

P.
E.
3.

K.
N.
R.
L.

P.

V.

Detsember.

12: 710.
põhitingimus Iumalanägemisets.

Ilm. 3 :

Jumalaga ühenduses, on wõiduelu. 2. Kor. 2: 1! L7.

ja ikka tuli hingi Inmala juurde. Me fooliume ja nimme, et
see tuli iile Tallinna läheks kõikidesse jnmalarahiua gruppidesse
ja igalpool Päästja werepalla kogutaks. Kuid weel enam — et
waimu tuuled iile Eestimaa wõitsid puhuda — äratades ja ja
hulades. Milline jõud on ühendatud palwel, fui ka nende koos
olekute pärast igalpool Wstimaal, isegi Poolas paluti Jumalat.
Jumal tinlign igalpool palujate rõõmuks ärkamist!
Iga õhtu esinesid waheldamisi: Eiv. Kristlaste. Allika bapt.
ja Sinise Risti noorte laulukoorid — pühapäiwiti ühiskoor.
Sõnaga teenisid, peale liidu juhataja enda, wennad: 89. Koljo
Tartust, Laks. St. L. Marley. Kotkas. Laar. Ioh. Peipmanu,
Pitkjaan ja weel mitmed teised.
P ä r n u Vapt. kogudus pühitses 2l!. sept. s. a. oma 40.
aastapäewa. Ta on üks kõige esimestest bapt. kogudustest Ees
tis ja on annud mitmeid tähtsaid tegelasi nsupõllnl, mnude seas
wennad Mill ja Tetermaun, kes pea kõigile tnntnd. Praegu
töötab jutlustajana selles koguduses w. Richard Kaups. Soo
wime palju Jsianda õnnistusil
P ä r n u Ühingu elust teatab ühingu juhataja õde Olga
järgmisi rõõmnstawaid sõnumeid:
„T. Laul 107: 28, 31 wõitsime möödunud kuude ela
muste pealkirjaks wõtta. N aske oli wõidelda. weel raskem
jumalariigitööd teha. Oli tuuue, nagu oleks Issand oma
palge meie eest warjnle pannud. Suur põud walitses südameis
ning lootusetus, ^«oorsookoosolekud olid rasked, waewaga sai
Issandast tunnistada, sest meie südamed olid maha rõhutud ja
käed alla langenud ning Issand ei wõinud hingi päästa. Meil
oli kitsas käes, wäga kitsas. Walwetoimtonna liikmed tulid
kokku, pidasid nõu, mis teha, mis ette wõtta. Ei mõistnud
mnnd teha, kui Issanda ees nutta ja Teda appi hüüda. J a
Issand, kes wiletsate palweid kuuleb ja pisaraid loeb, pani ta
meid tähele. An Temale! Inmala kohus hakkab Tema kojast
peale ja nii algas ta Tema puhastustöö minust tui ühingu ju
halajast. Mälujad, aga siiski armsad olid need tunnid, kus ta
põrmu pani ja südamenõud walge ette tõi. Ja warsti oli
tuuda, et see taewalil meister ka teiste ühingnliitmete kallal
oma salajat tööd tegi. Igatsus tõsiste õnnistuste järele, Püha

Waimuga täitmise järele aina taswas. J a imelik, et elamused
nii ühised: meie ühinguliilmed maal Suigus elasid just seda°
sama läbi.
J a wiimati tuligi see auline päew, mil Issand meile jälle
oma tallist palet näitas. Meie ühingu liikmed maal olid 21.—
"2:1. ÜUQ. itingn talus konwerentsi korraldanud, millest olid sõit»
nnd oia wõtma mitmed wennad Tallinnast ja mujalt ning Pär°
nust hull noori. Seal tundsime jälle selgesti, et Issand meid
polnud maha jätnud, waid meie palweid kunlis. Mitu hinge
päästeti ja, oh mis auline, mitu ühingu liiget täideti Püha
Waimuga, mitu äratati leigusest ja magamisest ja teistest loo»
daine, et mitte keegi puutumata ei jäänud.
Sellest ajast peale märkame tõusu oina ühingu elus. Meie
süda on täis kiitust ja tünn, wõime jälle loota, ja Issandat
usaldada, jah tunneme Tema ligiolemist, Igawene tiinu ja au
3a niinele! Siiski on Tal weel lõpnia'a paijn tööd meie keskel
teha, tannis weel mitmete juures läbi murda, tarwis weel palju
wanu asju häwitada. et kõik >uöiks uuets saada. Aga see, kes
head tööd uu alanud, wiib ka seda edasi ja lõpetab — see on
meie ootus ja rõõm. Rõõmsa lootusega waatame tuleioittu, et
kallis Õnnistegija weel suuri asju teeb. Mõnda uut liiget tt>õi>
sime möödunud kuudel ühingusse wastu wõtta, nendest mõned
junnioritoimlonnast, aga kahjuks pidime la mõnda mahatriipsulama. Jääme usus Issanda peale waatama, an Ta niinele!
P ä r n u Ühingu wälisewangeeliumitoimkonna aruanne
1. 7.—30. '.». L926. Möödusid wiimased suweluud wiies launimaid päewi ajamerre. . . Samati taob meiegi elus ilusam
, aeg ja paremad wõimaluseb.
Kui wälisewangeeliumitoimkond, toob ülewaate möödunud
kolme luu sõitudest maale, siis elustab see tauueid mälestusi
igaühe hinges, kel wõimalus oli neid täike kaasa teha. Waldawad ou olnud elamused neil kordadel ja ou sügawtõsift kui ka
ülendawat jutlust öelnud Issanda tunnistajaile.
Gslmene sõit jnnlilnus oli Iäärja. pühap. 18. lp. Wara,
siis kui tõuseb päike, kogus salk päästetud noori jaama, et rongile asudes, weduri jõulisel tassingul saabuda Woltloeti, mis
ligem laam Iäärjale. Ja siis, kui ärasõitjad rõõmustades walmistasid omi südameid, et tunnistada seal kallist õnnistegijast
ja maitsta tema rohkeid õnnistusi — täis hiljalsjäänn walutawa südamega teel. Hirmus, jah ou hiljaks jääda! Wõrratu
on kahju ja purew see walu. Õnnetud, jah need, kes kord küll
jõuawad
tuid hilja! Ei lutus uksi awata ega kadunud wõi«
maiusi lingita tagasi . . . ''Asjata weel sõidawad päästepaadid
hilja merele. Ei lained mässawad peata omas hullamas mängns, waid woognde keerus kaob la see, kes igatses pääseda. —
Kõik, mis möödas, on jäädawalt kadunud, kui waitfe öö unis°
tus suwckuul! . . Sest rutaku need, teda lutsuti — kord on
hilja neilgi
Õnn. et siin on la mahajääjad weel armuajas I Nii kinlis Issand samal päewal une Võimaluse ja pisut hiljem sõitis
toimkonna juhataja teise õe seltsis armsate sõprade juurde Mutti.
Välja sõites oli eesmärk küll teine, tnid Issand muutis endised
mõtted — mis oli õnnistuseks.
Augustikuu algul wiibis õde Ilse Laas Suigus, pidades
koosolekuid ja kinnitades sõpru eluteel. Cnta sealwiibimise lõpetas ta ewangeeliumiloosoletnga Mutis, pühapäewal, 8. tähendatud tuupäewal Issand, tes nütru tööriistu tarwitab,
tedagi tarwitas seal. Au Temale!
Samal tuupäewal, 8. augustil, oli sõit haruldasim Lääne
maakonda, nimelt Karusele. Mõned ühinguliikmed juhatajaga
weetsid aidi suwrpuhtcaja seal. J a et jumalalapscd maailma
maigus on, siis kinkis Issand neile luõimaluse seal walgnst,
mis Tema paistuse läik, näidata.
Laup. 7. lp. lahlns weel
linnast neljaliikmeline lendsalk rattail, et tagawarawäena abi
wiia sõpradele suures ülesandes. Julged enda tngcwa sõbra
saatel paistis 64>lilomeetriline tee lergcna. Iuhtumusrilas oli
see sõit, tuli mõnda kannatada ja enneolematuid silmapilke üle
elada. .Nntkumised ja traawisõidud elustasid teadmist, et kitsas
tee on tõesti kitsas ja et oma jõnd ei wii eesmärgile. Siiski,
km saame Jeesusest kantud kitsal teel — kannab Ta meid ka
muldsel teel. Tänu Temale selle eest! — ftiü meie awatnd silmil laime eluteed, siis wõime kõigest palju õppida. . . Umbes
lnnetnnnilise sõidu järele peatusime kaunil lohal, mis oligi meie
eesmärk. Magus on rõõm, teavitada omakseid, kes Võõrsil sind
ootawad. . . Tuli öö, mis kosutawal unel peletas wiimase

reisu wäsimuse. Uinusime, et ärgata uuele, ilusale hommilule . . .
Pühapäewal, kell 4 p., peeti Karule liriknmõisa ilusas pargis koosolek, mis oli õnnistatnd ja wäga armas. Auline, et
sönnm ristist tungib igale poole! Seda ei talista ükski wõim —
kuni kõik on kuulnud. Jumal laswatab sealgi seda nõtruses
külwatnd seemet; see on meie lootus, millele külwame.
Õnnistusrikkamad koosolekud olid Suigus, 21. 23. augustil k. a., mida korraldasid meie sealelawad ühingnliikmed. ttoos
armsate sõpradega, kes Tallinnast ja mujalt, lahtusime linnast,
et läbi elada üheskoos neid päewi seal. Enneolematul arwul
wiisid antod luann ja noori, iväilesi ja suuri, armsaks saanud
Kingu tallu, mille juures asinu küün oli määratud koosoleku»
ruumiks. Awamistund lanp. õhtul tõi awaliknks, et kõigil, kes
kogunud, tegemist hirmsa Vaenlasega, kes nägemata wõõrana on
kaasa sõitnud, et lõhkuda ja rüüstata, rikkuda armastust ja rööwida õnnistusi. Astus Võitlusse igaüks, kes märkas ta ligidust, et wõita ja mitte kautada endale määratud osa. Pühap.
hommikul oli ühine palwrtnnd ja tell 10 koosolek usklikkudele
ühes leiwamnrdmisega. Weel tegutses Vaenlane
knid langes,
kni Issand põrmuni alandas neid, kes äraandjaina annnd talle
maad Jumala rahwa Väes. Sügaw, tõsine oli lualinistamine
nende südames, kes igatsesid õnnistusi. J a siis nad tulid . . .
Kui tugew Vihm, mis leotas põhjani maa, sadasid õnnistus
wihmad ootajate hinge, kastes kuiwanud südame. Pärast lõu
nat oli äratuskoosolet, kus aiualikuts tuli südamete walmistnse
tagajärjed. Küll Issand wõib päästa weel patuseid! — —
,vilja ööl Vaikisid tntuslaulud. waikis elu ja ruttaw tegewus. Laskus öörahu üle talu. Waikus pärast wõitlust oli asunud hinge, kuhu maandus Jumala rahu, lõpetades asjatu eneseparandustöö. Oh, et kõik rahus hingajad ärkaksid hõiskamisele
uuel huminikul!
—
Esmnsp. kestsid koosolekud edasi samuti pühapäewal: palwckoosolek, ennelõunane usklikkude tuud, õhtul eiuaugeeliumitoosolek. Vahepeal 4—5 lahusloosuletud: õdedele küünis, kus
oli ehitatud Jumala altar, nulle! lamasid seotud ohwrid, oodates püha tuld, et põleda. Samal ajal wendadele koosolek sauna
juures asumas kambris. Siis elati uuesti läbi. et meie Issand
ei ela kullatud templcis, waid Ta on seal, kus waimus ja tões
Teda kummardatakse. Wuolab arm ja õnnistused hinge täitwad seal, kus tõuscwad usupalwed taewa poole. Tunnid nnnstamatud, aulised — Inmala läheduses; selles mnutuwad rnumid pühaks ja põhjani ritntnd inimesed nnteks. Anline on
meie Jeesus ja Temale jääb igllwesti nwitü
Septembriknnl 12. pidasid meie maakonnas elawad ühinguliikined Tabrias koosoleku, kuhu neile abiks sõitis üks wend
meie hulgast linnast. Weel on aeg, mil rwangeelinin tnnlntab
päästmist kõigile patustele igal paol. Pühapäelual l!»., oli sõit
Wändra piirile, Sikuni. Nimetatud kohale oleme teist torda
Võinud minna. Tundub üks pimedamaist kohtadest
ometi
teame meie, et Jumala Valgus suurem on seal walitsewast pimednsest. Rõõm Issandas teeb meid tngcwaks ja un meie
ramm la neil tundidel, mil saatan wihastab. Olles warjatnd
were alla wõime wõidust kiidelda, mis on Jeesuses meile antud.
Eraldi õnnistatud oli see wiimane reis. Tohtisime läbi
elada, et kns waenlane hirmus wihaselt wastu paueb, seal wägi
ja arm weel palju suurem on. Tõesti, tui Jumal teeb oma
wägewat tööd hiugede juures, peame meie wailides kangel seisma,
ehk kiites ja tänades põnnu lnminardaina, et Temale üksi jääks
aul
Miila Krimm.
Septembrikuus hakkas Tartns ilmuma uus usuline ajakiri: „Usnteadusline Ajakiri". WaStniawaks toimetajaks prof.
O. Sild.
17. okt. asutati Tallinnas Wcnc Ewangeelinini Kristlaste
kogndnses C. E. ühing. Terwitame noort ühingut südamest ja
soowime, et ta jõudsalt wõiks kaswada. Ka Saksa osaduses töötab juba C. E. Ühing.
Tartu S. Risti C. E. ühing pühitses oma kolmandat aastapäewa 10. okt. Võõrastena wõtsid osa ww. Laar ja Rakles
Tallinnast.
Tartu Saksa osaduse C. E. Ühing pühitses 'M. okt. oma
esimest aastapäewa. Kooswiibimine, millest paljnd Tallinna
C. E.-lased osawõtsid, oli soe ja südamelik. Palju õnnistust ja
jõudu uueks aastaks, niisama ka edu.
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Tantsuwllssun kiirrongis. Londoni ja Biigthoni wa°
hel sõidab juba mõningaid kuid katsena rongiga ühes tant°
suwagun. Selle mõtte algataja närb ette sellest pikainaarei°
indi,' tõusu, sest ajaigawus rongis pelrtawat paljudel ttisijail
tahtmise pikemaks ceifufs.
Ujamsrk. — Kujukas pilt: elus
liiguwad paljnd igawiku poole just sarnastes rongides, kuui
kord leiawad end igaweses hukatuses,
P a a w s t i külastamisel 22 Ameerika üliõpilase poolt oma
protestantliku professori Nelsoni jnhatnsel keeldus wiimane
paawsti ette kummardamast, paawsti abiliie käsule waa^
tamata, ta jäi aga käed wahrliti rinnal (Napoleoni poosi)
seisma. Ameerika professor loangistati sellepeale paawsti sõdurite poolt ja wabaues alles tahe tunni järele. Sellele \vahejuhttlmifele järgnes wast ka paawsti korraldus, mille järele
keeldud ta wastu wstMllst iga mittekatoliiklast. Nii saadeti nüüd
3<>IiitmeliN«: Ameerika seltskond tagasi, kellele juba wastuwõtt oli lubatud.

Piibel kuulutab meile seda jnba ette: „Kes wastu pa»
ncb ja ennast ülendab üle kõige, mis Jumalaks ehk jumalateenistuseks büütakse, nõnda, et tema otsekui Jumal Jumala
templis istub, ja näitab iseennast, otsekui peaks tema Ininal
olema." 2. Tess. 2:4. .Uitid aeg tuleb, millal Jeesuse nimel
kõikide nende põlwed pealuad end nõttutama, kes taewas, ja maa
peal, ja maa all on, ja kõikide keel peab üles küünistama, et
Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa anks. Wil. 2: 10. 11.
Soome C. 15 -lased kawatsewad tänawu oma jõuluunmbrit
,Ionluaatto" wälja anda suuremas kogus kui kuuagi enne.
Läinud aastal oli selle eksemplaride anu üle 20 tuhaude.
Elsempl. bind »; Emk. = 60 Eml. Wõib tellida otse teed: ..Nuorteu Todi^tus" Iywäskylä, S u o m i ehk „Noorte Elu" tali»
tüse kaudu postkast '284. Taltuma,
Katoliku kloostrite arw ou Saksamaal: 5W meeskloostrit
•972 liikmega ja 8489 nüisfloojtrit 71.720 nunnaga.
Ungaris on sealse katoliku peapiiskopi asemik Dr. Meha°
ros järgmise teadaande awaldanud: „Kirik uõuab, rt igaüks
isiklikult pühast missast osa wõtaks ja ei wabasta seepärast
sellest kohustusest kedagi, kes knsgi! missat raadioteel kuulab.

Kuna püha kirik puhta usu alalhoidmiseks oma liikmetele keelab
teiseusuliste jumalateenistustest osa wõtta, keelab ta uimelt katoliillastele la raadioteel teiseusuliste jumalateenistusi, jutlusi
ja palweid kuulata."
,Pr. Ilm."
J a a p a n . Ristiusk - riiklikult tunnustatud ust? Iaa°
pani walitsus walmistab üht uut usklikkude ringkondade seadust,
kusjuures kaasa töõtaioad wiimaste delegaadid. Neljakümne liikmelisse komisjoni, mis seadust wälja töötab, kuuluwad peale parlamend idelegaatide ja õpetlaste weel 8 delegaati 48 milj. buddis^
iidest, 3 delegaati 16 milj. shintoistidrst ja '2 delegaati 250.000
kristlasest.
Seletuse järgi, mis Jaapani haridusminister andis ühele
ajakirjanikule, õigustab uus seadus kristlasi ühineda usuliseks
koguduseks, kui nad allulvad tarwilistele formaalsustele? Risti
usk ou seni olnud allnwas seisukorras wastawalt tema wäike°
sele mõjule ja ajaloolistele oludele, aga tulewikus seisab ta sa<
mai astmel teiste uskudega, sarnaselt teistele wabastatakse ka
kristlik kirik sissetuleku-, maja- ja maamaksudest ja leiab kaitset."
Jaapani nõusolek tunnustada kristlaste üheõiguslust oleneb
miuistri armates kahest asjaolust: kasioawast liberalismist, mis
awab ukse igale usuringkonnale, ja sellest, et ou jõutud kindlusele,
et ristiusk ei tähenda hädaohtu jaapani rahwuslikkusele. „Nis<
tiusk ja jaapani kombed passiiuad loaga hästi ühte. Olen aiwamiiel, et ristiusk Jaapani rahmuslikus elus sügawaid jiluri
luua wõib, ilma et tal meie traditsioonidega kokkupõrget tuleks."
Tähelepauuioäärt on, rt seadus auuab haridusministrile õv
gufe igale isikule, waatamata sellele, mis uskkonnast, keelata jutlustamist ja õpetamist, kui ta on arwamisel, et see wõib kahju
tuua üksikule isikule wõi ringkonnale ja huwidele.
Aus d. Warte.
17. oktoobril kuulutati P. Peetruse basiliikas 1!»! Prant
suse preleäati ja preestrit õndsaks, kes hulkusid 1792. aasta septembrikuul.

Wend I o h . Wühner, Inglismaal, kirjutab, et ta terwis<
lik seisukord enam hea pole. Arstlikul järele waatuseil on lei°
tud juba tiisikuse algust kopsudes. Wõiks Issaud ise wenda
parandada ja kinnitada I Kandkem teda palwekätel Issanda ette.

^tirjawastusi.
O. Earow. Palju tänn wiimase saadetise eest. Püüame neid
lord korralt tarwitada.
?l. W. Narma. «Sügis" ei ilmn, wäljenbuswiis liiga harilik.
9.W. E. Tallinn. „5tasnlik kuust" tarwitame lühendatult.
M. ltrimm. „EIn kni unenägn" tarwitame.

K. Sinik. „KnningaIaps" tarwitame edaspidi, niisama la «Kaht»
Insed".
Joh. W. Narwa. ..Jumala kojas" tarwitame parandustega.
Nich. T. Sangaste. „Inimeue" worm pnndulil.
J . M . Are. „Sügisel" wõiks ainult proosa wormis tarwitada

Väljaandja: Eesli Usklikkude Noorte C. E. liit.
Wastutaw toimetaja: W. Rakles. Toimetuse a a d r e s s : Tallinna, Iisraeli t. n r . 12 6.
(klassiraamat) on trükist ilmunud ja saada- — Tallinna,
Iisraeli 12-4. O h u k s e m a s kaustas (kuni 25 lapso jaoks)
hind 25 mk., paksemas (kuni 50 lapse jaoks) — 85 m k .
Suuremal a r w u l hinnaalandus.

Nagu möödunud aastal peetakse ka tänawu 2n<^Qrt^Q*<tt<ttQrtQA)<irt)QA>QrtQA>QrtQrt)<yd<l*&9a
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10.—14. now. Tallinnas, Luise tn. 11

Tere tulemast kõigile wendadele!
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K.»ll. „Külwaja" trskl, Keilas.
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