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Ka8 sa palult Jumlllat?
Tema ütles neile tähendamise sõna, et ilta piad
Jumalat paluma sa mitN'
ära tüdima. (Luut. 18, l.)
Sellepärast tahan inina,
et mehed toiges paigas
Jumalat paluma piawad.
( I . Tim. 2, 8.)

See on niisugune küsimine, armas lugeja, kelle peäle keegi muu tui sina Ütsi
astust anda wõid. Kas sa kirikus Ikcild
ehk mitte, seda teab sinu õpetaja. Kao sa
kodu perega hommiku ja õhtu palwet pind
ehk mitte, seda teawad sinu omaksed. Asia
lao sa kambris Ütsi Jumalat palud ehk
mitte, seda ei ole teistel teäda; selle üle
wõid üksnes sina isi ja Jumal otsust
anda.
Armas lugeja, mina ;'alun sind südamest, et sa seda tähele paned, mis ma sinu
käest küsin. .Kui su süda Jumala ees puhas
on, ei ole sul minu tüsmnöte pärast mitte
tarwis kartma hatata.
Ara jäta mulle
Taewa-tee juhataja.
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õiget wastust andmata, üteldes, sa loed
palweid. J u u r wahe on palwete lugemise
j a palwe tegemise ehk palumise wahel.
Ura ütle mitte, et mu küsimine ilma aüjata
on. Kuule uatute mu kõnet ja ma tahan
sulle näidata, et see küsimene wäga tarwi:
l i l on.

1) Ma küsin, kas sa palud Jumalat, sest palwet on inimese hinge
õnnistuseks wäga hädaste tarwis.
Ma ütlen, w ä g a h ä d a s t e ja nimetan meelega nenda. Ma ei räägi siin mitte
wäikeatest lastest ega rnmalntrst. Ma ei räägi
siin mitte paganate loost. Ma tean, et kellele
wähä antud, selle käest ka wähä nõuda
wõib. Ma räägin isiäranis neist, kes endid
risti-inimesteks meie maal nimetawad.
Neist ei wõi keegi l o o t a , et t a õ n i s a k s s a a b , kui ta mitte ei palu.
Ma olen nenda õntsaks saamise poolt
armn läbi, kui keegi iganes olla wõib.
Ma pakuks kõige suuremale patuseile maa
peäl rõõmsa meelega täielikku andeks andmist. Ma astuks ta surmawoodi äärde ja
ütleks: ,,Usu nüüdki weel Issanda Jeesuse
Kristuse sisse ja sa piad õntsaks saama."
Aga et keegi õnnistust ja untsust oleks
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leidnud, tc3> initte palunud ena palwet ei
o!e teinud, seda ei ole piiblic. kusagil lugeda, (it inimene omad patnd andeta on
annud, kes nutte korda ei öhka ega ütle:
Iüsand Jeesus, anna nad mulle audeks/'
seda ei wõi ma mitte leida. Ma leian, et
Jumala palumisega Vulfaks saab, aga ma
ei leia mitte, et keegi ilma palwe tegemiseta õntsaks saab.
Täieste tarwis ei ole õntsaks saamiseks
mitte, et keegi p i i b l i t loeb. Inimene
wõib rumal ehk pime olla ja ometi Jeesust
Kriotnst südames kanda. Täieste tarwis
ei ole mitte, et awalikult piab kuulma,
kudas ewangeclinmi üle jutlust peetakse.
Keegi wõib seal elada, kus armn õpetust
ei kuulutada, eht haige maas wõi koguni
kurt olla. Sedasama ei wõi aga mitte
palwe tegemisest ütelda. Kes õntsaks tahab
saada, see p i a b p a l w e t t e g e m a .
Kuningad ja würstid, talupojad ja kerjajad, — köit piawad oma ihn ja hinge
tarwituste eest isi ühel wiisil hoolt kandma. Keegi ei wõi teist enese eest süia,
jnna ega magada laska. Keegi ei wõi
teist enese eest raamatut lugema õppida
laska. Koik seda piab igamees isi enese eest
tegema, ehk muidu ei ole midagi tehtud.
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Niisama nagu waimuga ja lehaga on
ka lugu hingega. Maailmas on mõndagi, mis hinge õnnistuseks ja õntsuseks
wäga hiidaste tarwis lähäwad. Nende
eest pillb igamees isi hoolt kandma. Iga
üks pind isi meelt parandama. Iga üks
pillb isi Kristust wgll nõudma. Igaüks
piab isi Jumalaga kõnelema ja paluma.
Sa piad seda isi tegema, sest et tedagi
muud ei ole, tes seda teha wõits!
Kudas wõid sa loota, et sa t u n d n i l l t a w õ e r a J u m a l a läbi iirapeasmist leiad? Ja iudas wõid sa Jumalat
tunda, tui sa mitte palwet ei tee? Sa ei
niõi inimestega ümber käia ega neid tundvm õppida, kui sa mitte nendega ei räägi.
Sa ei wõi mitte Jumalaga ümber käia
ega teda Kristuse sees tundma õppida, kui
sa tedn mitte ei palu. Kui sa ükskord
taewas tema juures olla tahad piad sa
maa peal tema sõber olema. Kui sa maa
peal tema sõber olla tahad, p i a d sa
teda paluma.
Wiimllsel päewal saab palju Kristuse
paremal kael olema. Pühasid inimesi, keda
iga nelja tuule poolt ühest taewa otsast
teiseni kottu kogutud, on nii suur hulk, et
keegi neid lugeda ei wõi. Wõidu laul,
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mis nende suust kõlab, kui nad täieste ära
lunastud, on tõeste wäga teua ja ilus.
Ta on wnljum l u l tuulte lohisemine ja
wägewam kui kõue müristamine. Need,
leü laulawad, laulawad ü h e südamega ja
ü h e healega. Koit ou ära lunastatud.
Koik on ustunud. Koit ou Kriütuse were
seeo pestud. Koit on uueste sündinud.
Jah, meie piame man peäl paluni», eht
muidu ei wõi meie taewnQ iialgi kiituse
laulu laulda. Meie piame palwe toolist
läbi käima, ehk meil ei ole mitte wõimalik
suurel igawese! hingamise päewal teistega
h a l l e l u u j a ligi laulda.
Lngeja, ilma palweta elama, tähendab
sedasama, mis ilma Jumalata, — ilma
Kristuseta, — ilma armuta, — ilma lootuseta ja ilma tacwntn olema. I l m a palweta elama, tähendab põrgu teed täima.
Kas sa wõid imets panna, tui ma liisin:
Kas sa palud Jumalat?
2) M a küsin, kas sa palud J u malat, sest et palwe tegemine kõige
parem tõsise risti-inimese märk ou?
Koik Jumala lapsed on man peäl s?5
tillis ühesarnased. Sest silmapilgust saadu,
kus ristiusk eluks ja tõsiduseks sai, palu-
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wad nemad. Nagu praegu ilmale tulnud
lapse esimene elu mart hingamine on, nenda
on tõigi uueste sündinud inimeate elu
märk p a l w e t e g e m i n e.
Kõigi nende üleüldine märk, keda Jumal eneselle ära walitsenud, on see, et nad
«päewad
ja ööd tema
poole
hüillwad."
Püha W a i m , kes neid
uuteis inimesteks loob, äratab nende südames tundmist ja laseb neid hüida: ,.Aba,
armas I s a ! " (Room. 8, 15.) Kui Issand
Jeesus neid äratab, annab ta neile keele
ja heale ja ütleb nende wasta: Ärge
olge enam keeletumad.
Jumalal ei ole
keeletumaid lapsi. Et nad palwet teewad,
nõnab nende loomus nendnsama nagu lastelt, et nad karjuwad. Nad näewad, et
neil halastust ja armu tarwis lähäb. Nad
tunnewad oma nõrkust ja kasinat jõudu.
Nad ei wõi muud: n a d
piawad
paluma.
Ma olen püha Waimu palweid piiblist
hoolega lugemid. Ma ei leia mitte ühte
Moosese raamatust peäle kunni Johannese
ilmutamise raamatuni, kellest palju räägitakse, aga kes ometi p a l w e t e i o l e
t e i n u d . Ma leian, et Vntsatest isiäranis
üeldntse, et .,nad Isa appi hüiawad," et
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..nad Issanda Jeesuse Kristuse inuie appi
hüiawad." ( 1 . Peetr. 1, 17; 1. Kor. 1, 2;
laaw. laul. 14, 4).
Ma olen mitme maga risti-inimese elulugu lugenud. Mõned ueist oliwad rittad,
mõned waesed. Mõned neist oliwad targad, mõned rumalad. Mõned neist oliwad
ewangeliumi, mõned muu dustu. Ühe tuti
poolest oliwad nad ometi toit ühe teise
sarnased: nad p a l u s i w a d J u m a l a t .
Ma loen meie aja missioni seltside aruandmist. Ma näen rõõmuga, et paganad
mitmes mailma jaus aruni õpetust kuulewad. Aafrikas, Uue-Mere maal, I d a - J u dias, Ameerikas ja mujal pöörtakse paganaid risti-ustu. Oma loomn poolest on
nad wäga mitme sugused. Siiski ühest
tülist lähewad nad ikka ühte: t õ i k p a luwad
Jumalat.
Lugeja, ma ei salga mitte, et pallida
wõib, ilma et süda seal juures olets.
Mitte silmapilgult ei taha ma selle poolt
seista, et paljas palumine kellegi hinge lugu
teäda annab. Nendasama nagu mujal on
ta palwe tegemise juures palju petmist ja
silma kirjaks palumist.
Siiski seda ütlen ma — et see, te>->
humalat ei palu, enesest selget tuunistust
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annab, et ta mitte tõsine risti-inimene ei
ole. Ta ei wõi oma pattusid õiete tunda.
Ta ei wõi Jumalat armastada. Ta el
tunne mitte, et ta Kristuse wõlglane on.
Ta pillb enne uueste sündima. Ta pind
uueks inimeseks saama. Ta wõib kiidelda,
et ta Jumala laps on, et tal usku ja lootust ei puudu. Aga sa wõid selle peäle
julge olla, et see tõik tühi jutt on, tui ta
mitte Jumalat ei palu.
Ja ma ütlen weel, et kõigist waimu
clawaist töötegemise märkidest palwe tegemine kõige selgem on, mis nimetada wõib.
Mõni räägib tüll taewa armuandidest, aga
ei mõtle ometi selle peäle, et neid eneselle
pinaks. Mõni kirjutab paksud raamatud
täis, aga ou südames ometi Juudas I s t n riot. Aga wäga arwa lähäb keegi kambrisse ja puistab seal südame Issanda ette
wälja, ilma et ta seda tõe pärast teeks.
Issand isi on palwete peäle piisan uinutanud, et ta tõsise patust pöörmise märgiks oleks.
Kui ta Anamasse Damaskuses S a u l i
juurde saatis, ei annud ta temale muud
patust pöörmise märki kui: „ Waata, ta
palub!" (Apost. teud 9, 11.)
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Ma tean, et inimese südames enne
mõndagi sünnib, kui tn paluma hakkab.
Tal wõib palju soowimist, lootust ja head
nõuu olla. Aga lõik need ei anna weel
selget tunnistust. Neid leiame ka jumalakartmata inimestel olewat. Mõne korra
on nad hommikuse pilwe ehk kaste sarnased, mis pea ära kaub. T õ s i n e e l a w
p a l w e , mis südame põhjast tuleb, o n
enam w ä ä r t t u i need t õ i k ü h t e
kokku.
Ma tean, et Jumala sõna järele ütski
inimene enne õigeks ei saa mõistetud, kui
ta usub. Ma ei tohi mitte ütelda, et mõni
inimene usub, enne kui ta Jumalat palub.
Usust, kellel elu ei ole, ei wõi ma aru
saada. Esimene usu töö on kõnelemine
Jumalaga. U s t o n s e d a s a m a h i n gele, m i s elu kehale.
Palwe
t e g e m i n e on s e d a s a m a u s u l e ,
mis
hingamine
elule.
Kudas
inimene ilma hingamiseta elada wõib, käib
üle minu mõistuse; ja kudas inimene uskuda wõib, ilma et ta Jumalat palub, käib
la üle minu mõistuse.
Lugeja, ära pane imeks, kui armu õpetuse kuulutajad palju palwe tegemise tiihtusest räägiwad. See on see koht, tuhu
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meie sind wlin tahame; meie tahame teäda,
tas sa Jumalat palud. S i n u arwamised
õpetuse poolest wõiwad üsna õiged, siu»
Luteruse usu armastamine tõsine olla, aga
see ei wõi ometi muud midagi olla tni su
oma pea tarkus ja teadmine. Meie tahaksime aga teäda, kas sa ta tõeste armu
trooni tunned ja tas sa Jumalaga niisama
hästi kui Jumala üle rääkida wõid.
Kui sa teäda saada tahad, lugeja, kas
sa tõsine risti-iuimene oled, siis usu seda.
et minu tusimene iile wäga tähtjas om
„Kas sa palud Jumalat!"

3) M a küsin, kas sa palud J u malat, sest et usu õpetuses midagi
ei ole, kelle eest nii wähä hoolt kantakse, kui wäikse palumise eest kambris?
Meie elame seesugusel ajal, mis usu
mäljalngumise poolest taunis tähtjas on,
Wiid on palju rohkem Jumala teenistuse
toilt, nn enne. Wä^a palju inimesi käiwad
lirlN!>v Aga tõlge selle peäle waatamata,
arwan ma ometi, et palwe tegemise poolest maitses kambris suurt hooletust leida on.
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Mõne aaoia eest ei oletc, ,na nutte
nenda rääkinud. Ma arwasin, et sunrein
hult inimesi palweid loewad ja palju inimesi Junmlat palunwd. Nüid olen wa
oweti aru saanud, et lugu nenda ei ole.
Ma olen aru saanud, et suurew jagu ristiinimese nimekandjaid
sugugi Jumalat
ei palu.
Ma tean, et see mõnele toguni uuc, ja
imelik ette tuleb. Aga ma olen julge selle
pea!.', et palwet seesuguseks aojako peetakse,
mi>> isieuesest juba teäda on ja et teda
niisugusele peetakse, liig kergelt hooletusele
jäätakse. Tee on ,.igamche asi", aga kuda-'
seo tükis sagedaste näha, on ta ometi niisugune asi, mis wähä inimesi teewad. Ta
on sala toimetuo meie hinge ja Jumala
wahel, mio ütski silm näha ei wõi.
Ma arwan, et tuhande kaupa iuimesi
leida an, kes i i a l g i s õ n a p a l w e t
e i tee. — Nad sööwad, joowad, magawad,
tõusewad ülesse; nad lähäwad wälja tööle
ja tulewad koju tagasi; nad hingawad Jnmaln õhtu ja näewad ta päewa; nad kõnniwad humala maa peäl ja tunnewad tema
aruni iile rõõmu; nad elawad surelikus
lehao; nende eeo on to!n',>> ja igawene aeg,
aga nad ei kõnele iialgi Jumalaga. Nnd
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elamud nagu elajad päewast päewn. Nad
on nagu loomad ilma hingeta. Neil e:
ole sõnagi sellega kõnelda, kelle kaes nende
elu ja hing ja toit asjad on ja kelle sumi
nad ükotord igawest elust tuulewad. Kui
hirmuo näitab see meil olewat. Ja onieu
tui lihtlabane, tui meil aga inimeste saladused teada oletsüvad!
Ma armun, et neid tuhauded leida on,
kelle palwed muud midagi ei ole tui tühi
tõlu; see on ammu pähii õpitud, ilma
mõteta, ilma tähenduseta. Mõned loewad
paar salmi, mis nad lapse põlwes tät:e
õppinud; teised ütlewad usu tunniõtuse
üles, aga unustawad ära, et seal mingisugust palwet sees ei ole. Mõned lisawad
ta „ J s s a m e i e " juurde, aga ilma et
kõige wllhema sõnaga nimetaksiwad, et
nende palmed piaks täidetama.
Palju neist, kes häid palweid pähü
õppinud, loewad neid õhtu moodi heites
pomisedes läbi eht tulctawad neid hommiku
pestes ja riidesse pannes meelde. Niisugused inimesed wõiwad mõelda, mis nad
tahawad, aga nad wõiwad selle peale julged olla, et see Jumala silmas kellegi palumine ei ole. Sõnad, mis ilma mõtlemata südamest tulewad, on niisama ilma
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asjata, nagu waeste paganate trummide
löömine ebajumalate kujude ees.
Kub
südaut ei ole, seal wõiwad keel ja uuled
rääkida, mis nad tahawad, — a g a see
ei ole k e l l e g i J u m a l a p a l u m i n e. Saul tegi wist enne kui Issand
temale Damaskuse tee peäl wasta tuli,
mõnda pitka palwet.
Kui ta süda aga
murtud ja rõhutud oli, ütles Issand: „Ta
palub J u m a l a t ! "
Lugeja, kas see sul imelik ette tuleb?
Kuule mu juttu, ma tahan sulle näidata,
et ma mitte ilma asjata nenda ei räägi.
Ära arwa, et mu ütlemised waled on.
Pea tahan ma näidata, et ma selget tõt
kõnelen.
Aga kas sa oled ära unustanud, et
loomulik inimene Jumalat paluda ei wõi.
Lihalik meel on Inmala wasta. Inimene
põgeneb Jumala armu ja ühenduse eest
ära. Tal ei ole armastust Jumala wasta,
waid ta kardab teda. Mikspärast piaks
inimene Jumalat paluma, tui ta aru ei
saa, et ta patune on, kui ta nägemata asjade sisse ei usu, pühaks saada ega taewast
pärida ei igatse? Sest ei tea ega tunne
suurem jagu inimesi midagi. Nad rändawad laia teed mööda edasi. Ma ei wõi
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seda mitto ära unustada. Sellepärast ütlen
nia julgeste: ma arwan, et w ä h ä i n i mesi J u m a l a t p a l u w a d .
Kac, sa oled ära uuustnnud, e t s e >'
w i i s i k s ei ole I u m a l a t p a l u d a ?
Seda tunnistawad küll mitu meest ü^na
häbiga. Sadade kaupa on neid leida, kes
ennem linna wärawast sisse waenlaste
tallale tungisiwad eht mõnda kardetawal
tööd teeksiwad, tui awalikult tunnistawad,
et neil palwe tegemine iga päewasea w i i sila on. Tuhandid on, kes, kui nad Morraga ühes tuas magama piawad, ilma
palweta woodisse heidawad. Ratsa sõita,
püssi laska, ilusaid riideid kanda, teaatris
taia j . n. e., — se tõik on moes, Jumala
palumine mitte.
Ma ei wõi seda ära
unuütada. Ma ei wõi selle peäle mõtelda,
et midagi igapäewane asi on, mis mitmed
häbi pärast mitte teha ei julge. Ma arwan,
et wäga wähä inimesi Jumalat paluwad.
Oled sa unustanud, m i s s u g u s t e l u
m i t m e d e l a w a d ? Wõime meie tõeste
arwata, et inimesed ööd ja päewad patu
wasta paluwad, kui meie' neid selle sisse
sattuwat näeme? Wõime meie arwata, et
nad maailma wasta paluwad, kui nad muud
ei mõtle kui üksnes ilmalikkude asjade
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peäle? Wõime meie mõtelda, et nad Jumalalt armu ja halastust paluwad, et teda
teenida wõitsiwad, l u : und mitte tõiae
wähematki tahtmist ei näita teda teenida?
Ei, see on selge nagu päew, et suurem
jagu inimesi olgu lai. Jumala taest m i d a g i ei p a l u
eht m i t t e
selle
p e ä l e e i m õ t l e , m i s t a p a I u b.
Palwe tegemine ja patu tegemine e: o!,
iialgi ühes südames koos. Palwe teo'
patule õtsa, eht patt lämmatab palwe ära.
Ma ei wõi seda mitte unustada. Ma waatan inimeste elu peäle ja mis ma näen,
paneb mind arwama, et üksnes w ä h ä
inimesi Jumalat paluwad.
Oled sa unustanud, m i s s u g u st s u rm a m i t m e d s u r e w a d ? Kui mitmest
ei wõi naha, et nad, tui surm neile ligi
jõuab, Jumalast täieste wõerad on! Nad
ei tunne mitte üksnes tema armu õpetust,
waid neil ei ole sugugi wõimalik temaga
kõneleda. Nad on nagu juhmid, kes ei
tea, mis nad tegema pinwad, tui nad tema
juurde tahawad minna. Nende lugu nnttab
nenda wälja, nagu oleks neil Jumala juures eesträlltijat tarwis ja uagu ei oleks nad
temaga iialgi enne rääkinud. Seda olen
ma isi korra ühest naesterahwast näinud.

l«
Ta oli hmge ja palus õpetajat enese juurde
tulla. Kui õpetaja tuli, palus naesterahwas teda enesega ühes Jumalat paluda.
Õpetaja tusis, mis ta Jumala laest paluda
tahta. Naesterahwas ei teadnud midagi
nimetada, mis ta oma hinge õnnistuseks
Jumala käest paluma pidi. Nenda jäi siis
palwe tegemine õpetaja oma hooleks. —
Surma wood, peal saab sagedaste awali5uks, mis muidu südames marjul hoitakse.
Ma ei wõi seda mitte unustada, mis mo
haigetest ja surejatest näinud olen. Selleparast pian ma arwama, et w i i h i i i n i mesi J u m a l a t paluwad.
Armas lugeja, ma ei wõi mitte su
südamesse näha. Ma ei tea mitte, tui
kaugel sa wnimulikus elus järjega oled.
Aqa mis ma piiblist loen ja maailmas
näl'n, annab mulle selget otsust, et ma sinu
laest midaai tähtsamat küsida ei wõi t u i :
Kas sa palud Jumalat?

4) M a küsin, kas sa palud J u malat, sest et palwe tegemiseks kõige
rohkem w a i m u äratamist t a r w i s l ä h i i b .
Jumal teeb palwe kergituseks iõit, tui
teegi paluda tahab. Tema poolt on tint
malmis. Midagi isinraliktu raskust ei ole
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ees. M i s kõwer oli, on õigeks ja mis
lunkline ja tonarane oli, on tasaseks teetü
saanud. See, kes Jumalat ei palu, ei
wõi ennast kudagi wiisi enam wabandada.
Ü h t e t e e d m ö ö d a wõib igamees,
nii patune ja ülekohtune ta ka olgu, J u mala oma Isa juurde saada.
Jeesus
Kriotus on selle tee lahti teinud ohwriga,
mis ta meie eest ristisammas ohwerdas.
Jumala pühadus ja õiglane meel ei ole
patustel enam h i r m u k s ega k a r t u seks. Nad piawad aga Jeesuse nime sees
Jumalat appi hüidma, nad piawad endid
Jeesuse lepitamise ja lunastuse were peäle
toetama, — ja nad l e i a w a d Jumalat
armu trooni peält, kus ta walmis on tõiti
nende palweid kuulma. Jeesuse nimi on
lõige parem pass ja tunnistuse kiri meie
palwetele. Tema nimel wõib inimene ilma
kartmata Jumala juurde minna ja teda
paluda. Jumal on tõutanud, et ta meie
palweid kuulda wõtab.
Armas lugeja,
mõtle selle peäle ja tee selle järele.
Meil on üks eesttost j a j a w a h e l t r ä ä k i j a , keo igal ajal walmis on nende
palweid, kes temalt seda paluwad, Jumala
ette wiima. See eestkostja ja wahelträätija
on J e e s u s K r i s t u s . Ta teeb meie
laewll-tec juhataja.

2
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palweid oma kõige wägewama eestkostmisega
ja wiirukiga pühaks. Kui meie palwed
sell kombel pühaks on tehtud, lühäwad und
magusa lõhun näul Jumala trooni ette.
Nii waesed ja uõrgad kui nad ta isienesest
on, saawad und meie ülema preestri käes
ometi kangeks ja wägewaks. Tähtsad kirjad
ei ole ilma allkirjata muud midagi kui
tühjad paljad paberi tutid. Mõni kirjatäht
wõib neid wäga kalli hinnaliseks teha.
Waese Aadama lapse palwe on isienesest
nõrl ja wäeti; aga tui Issand Jeesus oma
sõna juurde ütleb, toob ta palju kasu.
Nooma linnas oli wanal ajal ametnikku,
kelle uksed igal ajal lahti oliwad ja kes
iga ühe juttu kuulda wõtsiwad, kes neid
appi palus. Nendasama on ka Issanda
Jeesuse kõrwad neile alati lahti, kes armu
ja halastust otsiwad. Tema amet on neile
abi saata. Nende palwe on tema rõõm.
Armas lugeja, mõtle selle peäle!
Peäle selle on p ü h a W a i m alati
walmis meie nõrkuselle palwes abi saatma.
Tema isiiiralit amet on meid p a l u m a
õ p e t a d a . Meil ei ole kartuse ega hirmu
pärast mitte tarwis kahe wahel olla ega
kurwastada. Waim õpetab meile õigeid
sõnu, kui meie aga tema abi otsime. Püha

^

21
Waim annab Issand rahwale õigeid Palweid südamesse. Tn elab nende südames
armu ja palwe waimu näul. Tõeste, I s sanda rahwas wõib kuulda, et tema palweid kuulda wõetakse. Nemad ei palu
mitte Ütsi, waid Issanda waim palub nende
sädames nendega ü h t l a s i . Armas lugeja,
mõtle seNe peäle!
Neile, kes Jumalat paluwad, on s u u r i
ja t a l l i d
asju tõutatud.
Mis
tahtis Issand Jeesus ütelda, tui ta need
sõnad ütles:
„Paluge, siis piab teile
antama, otsige, siis piate teie leidma; koputage, siis piab teile lahti tehtama; sest
kes palub, sellele antakse; kes otsib, see leiab
ja kes loputab, sellele tehatse lahti" (Matt.
7, 7. 8); „ K u i teie usute, piate teie kõik
saama, mis teie palwes palute." (Matt.
21, 22)? „Mis teie minu nimel palute,
seda tahan ma teha, et isa auustatud sanis
poja sees; mis teie palute minu nimel,
seda tahan ma teha" (Ioh. 14, 13. 14).
Mis tahtis Issand ütelda, tui ta tähendamise sõnu sõbrast kesköösel ja peäle ajajast
lesest naesest jutustas (^uuk. 15, 5; 18, 1^>?
Armas lugeja, mõtle neid tohte järele.
Kui see kõik palwete ei ärata, ei matsa
sõnad enam midagi.
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Kirjas leiame meie sagedaste i m e l u g u s i d , mis p a l w e j õ u d on teinud.
Midagi ei näita palwete liig suur, raske
ega waewaline olewat.
Palwe läbi on
^)ju lätte saadud, mis wõimata ja katte
saamata näitasiwad olewat. Ta on tule,
ohu, wee ja maa peäle wõitu saanud.
Palwe tegi tee Punase meresse. Palwe
tui wet kaljust ja leiba taewast. Palwe
pani päikese taewas seisma. Palwe tõi
laewast tuld Eliase ohwri peäle. Palwe
tegi Ahitooweli nõuu tühjaks.,. Palwe tegi
Sanheribi sõjawäele õtsa. õigusega wõis
Shoti kuningana Mariia Stuuart ütelda:
„Ma kardan Nolsi (Knox) palweid enam
tui 10,000 sõjameest." Palwe on haigeid
terweks teinud. Palwe on surnuid üles
äratanud. Palwe on hingesid patust pöörnud ja õigele teele juhatanud. „ I i a l g i
ei lähä palwete laps kaduma," ütles üks
risti - inimene endisel ajal Augustinuse
ema wasta. Palwe ja ust wõiwad tõik
teha. N i i kaua kni Abraham Soodoma
eest palus, oli Issand walmis seda täitma.
Alles siis jättis ta oma lubamise järele,
tui Abraham enam ei palunud. Armas
lugeja, mõtle selle peäle!
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Mib wõib inimene rohkem nõuda, kui
ma praegu palwest kõnelesin, tui ta taewa
õnnistust ja õutsust katte tahab saada.
Mis wõis rohkem sündida, tui meile tee
armu trooni juurde lahti tehti ja tõlk takistused eest kõrwale tõugati?
Kuhu tahab inimene põgeneda, kui ta
n i i kallid tõutust ära põlgab? Kudas wõib
inimene ennast wabandada, kui ta ometi
ilma palweta sureb? Tõeote wõin ma su
pärast mures olla, armas lugeja, kui eht
sina see inimene oled. Tõeste, ma wõin
tüll küsida: Kas sa palud Jumalat?

S. M a küsin, kas sa palud J u malat, sest et tõsises Palwes püha
elamise saladus on.
Tõsiste risti-inimeste hulgas on s u u r
w a h e . Suur wahe on esimeste jn Wiimaste wahel Jumala sõjawäes.
Koik wõitlewad sedasama head wõitle'
mist, aga tui palju wapramine ei wõitle
- ^ ühed enam kui teised! Koik teewad Issanda
tööd, aga tui palju ei tee ühed enam tui
teised! Nemad tõik ou walgus Issandas,
aga kui palju eledamine ei walgusta ühed
enam tui teised! Nemad käiwad köit ühte
teed, aga kui palju rutemine ei jõun ühed
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enam edasi kui teised! Nad armastawad
toit ühte Issandat ja Õnnistegijat, — aga
tudas armastawad teda ühed ja tudas teised! Ma küsin iga õige risti-inimese käest,
tas lugu nenda ei ole?
Mõned on Issanda rahwa seas, kes
i i a l g i e d a s i ei j õ u a .
Nad on tüll
mn'5te sündinud, aga jääwad e l u a j a k s
l a p s e k s . Nad on õppijad Kristuse toolio,
aga ei uäita peale AB enam midagi kätte
saawat. Nad on nagu lamma lauta läiuud;
siia heidawad nad maha ja ei lähä enam
edasi. I g a aasta on neil ühed patud.
Sa kuuled nende käest ikka ühte lugu. Sa
wõid alati näha, tudas neil waimulitu
toidu nälg puudub, tudas nende liha teule
alati nõder on. Nad on küll teekäijad,
aga niisugused nagu Giibeoni rähmas;
nende leib on kõma ja hallitanud; nende
kingad manad ja paigatud jn nende riided
lagunenud ja katkenud. Nenda kaugel tui
nad aastate eest olnud, on uad praegu.
Seda ütlen ma südame waluga. Aga ma
küsin iga tõsise risti-inimese käest: Kas see
ei ole tõsi?
Teised on Issanda rahwa hulgas, kes
i k k a e d a s i m i n e w a t niiitawad. Nad
tuugiwad edasi nagu Kiideon; eht nad tüll
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wäsiwad, püüawad nad siiski kaugemalle
jõuda. Kui sa uendega iganes kokku saad,
näitawad nad armastuses täielikumad ole»
wai ja nende seestpidine inimene näitab
iga pidi kaswawat. I g a aasta teawad nad
rohkem , usuwad rohkem ja tunnewad roh»
kem. Nad ei tee mitte üksnes häid tegusid, waid on ta usinad ja agarad seal juures.
Kui neil midagi korda ei lähii, ei heida
nad meelt ära; ehk nad tull palju teewad,
piawad nad endid ometi ilma asjata sulaseks, ja arwawad, et und midagi ei tee.
Nad teewad Jumala armu õpetust tsitide
silmas armsaks ja kalliks. Kes neid näeb,
nende juttu kuuleb ja nende juures on,
tunneb käe nii hästi käiwat, kui ta iganes
käia wõib, ja on ütlemata õnnelik. Kui
nendega tottn saad, wõid arwata, et nad
nagu Mooses praegu Jumala pale eest
tulnud on. Kui sa nendest lahtud, tunned
sa südame nenda soja olewat, nagu oleks
tuli ta juures oluud. Ma tcau, et Niisugusid inimesi paljn leida ei ole. Ma
küsin üksi: Kas ei ole nenda?
Kudas wõime meie sest wahest aru
saada, kellest ma praegu jutustanud olen.
Kust see tuleb, et mõned usklikud palju
wagamad on tui teised? Ma arwan, et
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tahetumne korra hulgas see ühetsateistküminend korda sest tuleb, et ühed palwe tegemises seda wiisi, teised teist wiisi on. Ma
arwan, et need, kes mitte täieste wagad ei
ole, Jumalat wähä paluwad, ja need, kes
taieste wagad on. J u m a l a t p a l j u
p a l u w a d.
Mõni paneb seda arwamist tüll wist
wäga imeks. Ma olen selle poolest waewalt kahe wahel, et palju inimesi wagadust
isiäralituks anniks piawad, mis üksnes
wähä taga nõuda tohiwad. Nad panewad
teda kaugelt imeks, kui nad raamatut loewad. Nad arwawad seda üsna kenaks, tui
nad eesmärki eneste ligidal näewad. Aga
et wagadus niisugune on, mis mitte üksnes
wähä inimesi, waid igamees katte saada
wõib — .,seda mõtet ei ole neile iialgi
ulnud. Ühe sõnaga ütelda, nad piawad
wagadast nagu isiäralituks e e s õ i g u s e k s ,
mis üksnes mõnele armu leidnud usklikule,
aga mitte igale ühele osaks ei saa.
Ma arwan aga, et see suur eksitus on.
Kui inimene korra patust Jumala poole
pöörnud on, siis tuleb tema enesest, kas ta
täieste wagaks saab wõi mitte. J a ma
wõin seda kindlaste tunnistada, et pea-abi,
lelle läbi kõige rohkem usklikku Kristuse
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kirikus suureks kaswanud, Jumala palumine
maitses kambris on.
Pane kõige paremate ja auusamate
humala sulaüte elulugu tähele. Loe, mis
Mooser Taawet, Tanniel ja Paulus lirjutanud. Pea meeles, mis Lutherus ja usu
puhastajad meile teäda aunnd.
Kuule
hoolega, mis ühe eht teise wäga r i s t i i n i mese palwe tegemisest kõneldakse. Oh armas
lugeja, usu seda, et J u m a l a p a l u mine
wäga
suuri
asju
teha
wõib.
Jumala palumise läbi walab ennast
püha Waim itta uueste ja uueste wälja.
Ta Ü t s i algab armu tööd inimese südames. Ta Ü t s i wõib seda e d e n d a d a
ja t e m a l e s i g i v u s t a n d a . Tal on
hea meel, kui teda palutakse. Aga need, tes
teda kõige rohkem paluwad, saawad tõlge
rohlem tema abi ja andi tunda.
Jumala palumine on t õ i g e p a r e m
abi k u r a t i ja p a t t u d e wasta.
Kui teegi oma pattu kahetseb ja südamest
palub, ei wõi patt kauem enam südames
aset wõtta. Kui meie Issandat palume,
et ta saadana meie seest wälja ajab, ei
wõi see meid enam oma Walitsuse all pidada. Meie piame kõik oma lugu taewa
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arstile «maldama, tui meie tahame, et ta
meile iga päew abi saatma piab. Meie
piame saadanat, kes meie sees elab, Kristuse jalgade ette wiima ja temalt abi paluma, et ta meid kurjast maimust ära
peastaks.
Armas lugeja, kas sa tahad armus kasmada ja magata risti-ininiesria saada?
Kui see sinu nõudmine on, siis ei wõi sulle
keegi, ole julge selle peale, tähtsamat tüsimest ette panna t u i : Kas sa palud J u malat?

6. Ma küsin, kas sa palud J u malat, sest kui keegi hooletumaks
jääb ja enam Jumalat ei palu, ta
pea patu sisse tagasi laugeda wõib.
Inimene wõib jälle patuse elu sisse
tagasi langeda, kui ta ka enesest tüki aega
head tunnistust annud on. Tüki aega wõib
edasi minna, nagu Galatea rähmas, aga
sii5 ümber pöörda. Mõni wõib nagu Peetrus Issandast awnlittu tunnistust anda,
aga kiusatuse ajal Issandat ometi ära salata. Mõni wõib esimest armastust talitada, nagu Lewesuse rahwas. Mõni süda
jahtub ära ja ta jätab heategemise järele,
nagu Pauluse seltsimees Markus. Mõni
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wõib nagu Deemas tüki aega apostli järel
taia ja siis maailma tagasi pöörda. See
toit on wõimalik.
See on wäga kurw lugu, tui inimene
patu sisse tagast langeb. Ma arwan, et
see kõige pahem lugu on. mw inimesele
iganes juhtuda wõib. Rauda läinud laew,
tiiwadeta kotkas, umbrohtu läiuud aed,
ieelteta kannel ja lagunud kirik teewad, tui
meie neid näeme, meele haledats, aga palju
haledamaks liihäb meel, tui meie niisugust
immest näeme, teo Jumalast ära on taganenud. Kui inimene korra Jumala õntsato
tegewat armu tunda ou saauud, wõib ta
nenda Issandast ära taganeda, et armu
Hallikas tema silmist ära taub ja õnnistus
temast kaugele maha jääb. Kui see ka
põrgu ei ole, on ta ometi see, mis üsna
põrgu lähedal on. S ü d a m e t u n n i s tuse w a e w a m i u e o n p õ r g u w a l u
e e s m ä r g i k s . See on põrgu maa peäl.
Tõeste on targa sõna tõsine ja tähtjas:
„Wabn inimese käsi täib nenda, kudcw ta
teeb."
Kust see tuleb, et mitmed Issandast
ära taganewad? Minu arwatea ei tule see
kellegist muust tui sest, et nad hooletumalt
jääwad, ja enam Jumalat ei palu. Kudas
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sellega õiete lugu on, see saab alles wiimsel päewal awalikuis. Ma nimeta» aga
oma arwamist ja toetan ennast seal juuren
selle peäle, mis ma inimeste kurjusest
tundma olen õppinud. Sellepärast arwan
ma, et ma taunis julgeste ütelda w õ i n :
taganemine Issandast tuleb esmalt sellest,
et J u m a l a p a l u m i s t h o o l e t u s e
sisse jäetakse.
Kui piiblit ilma Jumala palumiseta
loetakse, jutlust ilma Jumala palumiseta
kuuldakse, teele ilma Jumala palumiseta
minnakse, sõbrust ilma Jumala palumiseta
tehakse ja Jumalat paludes Jumala peäle
ei mõelda, siis ei ole see muud tui tagamise märk, m i s ü h t e e n a m , t e i s t
w ä h i i m l a n g e ni ise t e e l e saadab.
2ell wiisil saab inimene wiiwitasaks
Lotiks, naeste armastajaks Saalomonits,
nõrgaks Ioosawatitö, muretsejaks Martaks
— keda paraku Kristuse kirikus wäga palju
leida on. Nende tast on Ütsi sellepärast
nenda täinud, et nad Jumala palumises
hooletumaks on jäänud.
Armas lugeja, sa wõid julge olla, et
inimene seest pool ammu juba langenud on,
enne kui ta awalikult langeb. Inimene ei
pane nagu Peetrus Issanda maanitsus!
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tähele, ei walwa ega palu; sellepärast kaub
siis tema jõud, nenda et ta kiusamise tunn i l wasta ei jõua panna, waid oma I s sandat ära salgab.
Maai-lm näeb niisugust taganemist ja
naerab selle üle. Aga maailm ei tea mitte,
tudas lugu õiete on. Paganatel läks korda
wanal ajal Oriigenest nenda kaugele wiia,
et ta ebajumalale wiirukit wiis; nad ähwardasiwad teda seesuguse nuhtlusega, mis
pahem on kui surma nuhtlus. Kui nad
tema kartust ja argdust nägiwad, oliwad
nad rõõmsad, aga nad ei teadnud, mis
Oriigenes isi meile kõneleb, et ta selle päewa hommikul magamise tuast wälja tulnud,
ilma et Jumalat oleks palunud.
Armas lugeja, kui sa tõeste risti-inimene oled, loodan ma, et sa i i a l g i ära
e i t a g a n e . Kui sa Jumalast ära taganenud risti-inimescks saada ei taha, siis
mõtle selle küsimise peäle, mis ma sulle
ette panen: Kas sa palud Jumalat?

7. M a küsin wiimaks weel, kas
sa palud Jumalat, sest et Jumala
palumine kõige parem abi õnnelikuks

saamiseks on.
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Meie elame maailums, mis täis hüda
ja wiletsust on. Ta on juba sest saadit
niisugune olnud, tui patt maailma tuli.
Ühtegi pattu ei ole ilma wiletsuseta. N n
kaua kui weel pattu maailmas on, ei ole
loota, et wiletsus õtsa sants.
Nhed wõiwad palju suuremat häda karikat jaua kui teised. Aga wähä inimesi
on leida, kes kaua elawad, ilma et neil
üht ehk teist wiletsust ja muret tunda oleks.
Meie ihu, meie omadus, meie pere, meie
lapsed, meie sugulased, meie teenred, meie
sõbrad, meie naabred ja meie iga päewased
tööd teewad meile kõik muret. Haigus,
surm, kahju, nurja läinud lootus, lahkumine, laimamine on üsna iga päewased
asjad. Alati on meil nendega tegemist.
Mis on siin ilmas kõige parem abi, et
meie rõõmsaste wõime elada?
Kudas
wõime meie n i i wäikse murega kui i i a l
wõimalik läbi selle häda oru saada? Ma
ei tea muud paremat abi kui seda, et
meie kõik palwes J u m a l a h o o leks anname.
See on kõige parem nõuu, mis piibel
nii hästi uues kni wanas testamendis annab. Mis ütleb Taawet oma lauludes'/
„Hüia mind appi hädas ja ma tahan sind
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ära peasta ja sa pind mind liitma" sTaaw.
Laul. 50, 15). „Heidn Jehoonm peäle oma
koorni; tenia tännab sinu eest muret ja ei
jäta õiglast mitte igaweste rahutumulv,,'
,Taaw.'^aul..5',, 23..) Mro ütleb apostel
Paulub?
„Ärge muretsege ühtigi, waid
.. !a^,ie omad palumised palwe ja õhkamise
läbi tanus Jumalaile teäda saada. S i i s
hoiab Jumala rahu, mis ülem on tui kõik
mõistus, teie südameid ja meeli Kristuse
Jeesuse seeo." (Wilip. 4, 6. 7> M:5 ütleb
apostel Iakobus? „ K u i keegi teie seast
turja taunatab, see palugu Jumalat."
( I a l . 5, 13.)
Nenda ütlesiwad ja tegiwad kõik wagad
mehed, kelle lugu meile püha kiri jutustab.
Nenda tegi Jakob, kui ta wenna Eesawi
eest põgenes. Nenda tegi Mooses, tui
rahwal nõuu oli teda kõrbes kiwidega surnuta wisata.
Nenda tegi Joosua, kui
Iisraeli lapsed Ni linna juures põgenema
aeti. Nenda tegi Taawet, tui ta Kegilas
suureo hädaohus oli. Nenda tegi Histia,
tui ta Sanheribi käest kirja sai. Nenda
tegi kogudus, kui Peetrust wangi heideti.
Nenda tegi Paulus, kui teda Wilippis
wangi wiidi.
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Kui meie iurjao maailmas õnnelikuks
tahame saada, siis ei aita meil muu nõuu,
kui piame lõik oma mured Issanda peäle
weeretama. M i s ustlilka kurwaks teeb, on
katse isi oma koormat kanda. Kui nad aga
oma hüda Jumalaile kaebaksiwad, annaks
ta neile jõudu, et nad oma koormat nendaa
sama kergeste kannatfiwad, nagu Simson
Gaatsa wärawaid. Kui nad neid aga üksi
kanda tahawad, pimvad nad tunda saama,
et juba rohutirts suureks koormaks on.
Meil on üts s õ b e r , k e s i k k a s e d a
o o t a b , et m e i d a i d a t a , kui meie
temale aga oma walu awaldada tahame,
— kes waeste, haigete ja kurwade peäle
halastas, tui ta maa peäl oli, — kes iga
nnmese südant tunneb, sest et ta kolmkümmend kolm aastat inimese näul meie hul:
ga5 elas — teo nutjatega nutta wõib, sestet ta isi walu kannatab — kes meid aidata
wõib, sest et ühtem r i s t i ega hüda man
pea! ei olnud, mis ta mitte parandada ega
kautada ei oletü wõinud. See sõber on
J e e s u s K r i s t u s . Kui meie temale
südamed lahti teeme, on meil tee lahti,
keda mööda kõndides meie
õntsats
w õ i m e saada.
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Jeesus w õ i b n e i d õ n n e l i k u t a
t e h a , kes t e m a p e ä l e l o o d a w a d
j a t e d a a p p i p a l u w a d , olgu häda
ja wiletsus n i i suur kui ta ta on. Ta
wõib neile wangipõlwea rahu anda —
trööstimist wiletsus — rõõmu haua äärel.
Tema sees on armu Hallikas, kust kõik, kes
tema sisse usuwad, armu armu peäle saada
wõiwad, t u i neil janu on. Oh et kõik
inimesed aru saaksiwad, et õnn üksnes sest
tuleb, kudas lugu südamega on.
Nii raske kui ka rist muidu olgu, wõib
Jumala palumine teda ometi k e r g i t a d a .
Ta wõib meile kedagi abiks anda, kes meid
tahab kandma õpetada. Jumala paluminc
wõib meil ühe utse lahti teha, tui meie
tee kinni pandud näitab olewat. Ta wõib
teha, et Issand meile ütleb: „See on tee,
seda kaige." Jumala palumine wõib meile
üut jõudu ja rammu anda, kui lõik meie
lootus kadunud. Ta wõib kedagi meie
juurde saata, kes ütleb: „ M a ei taha sind
maha jätta."
Jumala palumine wõib
meile abi saata, kui need, keda meie armastame, meilt ära kutsutakse ja maailm meid
ilma abita maha jätab. Ta ühendab meid
sellega, kes Ütsi meile elu anda ja laenete
wasta ütelda wõib: „Olge wait ja ärge
Taeu>a°tre juhataja.
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mässate enam!" Oh piatsiwad inimesed
mitte nagu Haagar kõrbes pimedad olema,
nii et nad elu hallikat, mis nende juures
on, ei näe!
Armas lugeja, ma tahaks hea meelega
näha, et sa õ n n e l i k oled. Ma tean, et
ma sulle paremat küsimist ette panna ei
wõi kui üksnes seda: Kas sa palud Ju»
malllt?

Nüid, armas lugeja, on aeg käes, et ma
lõpetust pinn tegema. Ma olen sulle tusimesi ette pannud, kell üle sa lootuse järele
südamest järele mõtlema hakkad. Ma palun Jumalat, et ta sinu järelmõtlemist
õnnistaks.
1) M n t a h a n m õ n e s õ n a w c e l
n e n d e g a r ä ä k i d a , kes J u m a l a t
m i t t e e i p a l u . Ma ei wõi mitte loota,
et kõik, kes seda raamatut loewad, Jumalat
paluwad. Ja kui sa üts neist oled, kes
seda mitte ei tee, siis luba, et ma täna
sinuga Jumala pärast kõnelen.
Kui sa Jumalat mitte ei palu, armas
lugeja, siiA pinn ma sind m a a n i t s e m a ,
aga ma m a a n i t s e n s i n d s ü d a -
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m e st. V a macnütsen sind, sest et su lugu
muidu wäga pahaks wõib minna. Kui sa
sell kombel sured, nagu sa praegu elad,
oled sa kadunud. Sa tõused üks kord tüll
suruuist ülesse, aga üksues seks, et sa igaweste wilets ja õnnetu oled. Ma mannitsen sind, sest et sa tõige nende hulgao,
tes risti-inimesed on, ennast kõige wiihäm
wabandada wõid.
Sa ei wõi midagi nimetada, mis seda sutte andeks annab, et
sa Jumalat mitte ei palu.
See ei aita midagi, kui sa ütled, e t
sa e i t e a , k u d a s p a l u m a p i a b.
Valumine on kõige lihtlabasem. Ta ei ole
muud midagi tui kõnelemine Jumalaga.
Tinna ei ole mingisugust tarkust ega õpetust tarwis. Pea-asi on, et meil tahtmist
piab olema. Kõige rumalam inimene teab
jumalaile midagi ütelda, kui tal terwe
meel, mõistus on.
See ei nita midagi, kui sa ütled, ei sul
parajat paika ei ole, kus sa Jumalat paluda wõid.
Meie Issand Jeesus palnc,
mäe peäl; Peetrus katusel; Isaak põllul;
Naawnael wiigipuu all; Joonas kala lõhu^.
I g a koht wõib kambriks, palwemnjats ja
Veeteliks saada.
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See ei aita midagi, kui sa ütled, et
s u l aega ei ole. Aega on küllalt, tui
sa aga aega wõtta tahad. Olgu aega ta
kui wähä, Jumalat paluda wõid sa siiski;
sinna ei ole ju pitka aega tarwis. Taanieli hooleks oliwad terwe kuningriigi toimetused, aga ta palus ometi k o l m k o r d a
päewas Jumalat. Taawet oli suure rahwa
kuningas, aga ometi ütles ta: „Öhtu,
hommiku ja lõuna tahan ma kaebada!"
sTaaw. Laul. 55. 18).
See ei aita midagi, kui sa ütled, et
saennepaludaeiwõi, tuisul
u s t u j a uus süda on. See ei oleks
muud kui patu patu peäle korjamine.
Wilets, wäga wilets lugu ou, tui inimene
põrgu pillb minema. Aga palju wiletsam
on ütelda: „Ma tean seda, aga ma ei taha
mitte armu ega halastust paluda." Niisugusid mõtteid mõistab kiri täieste hutta.
„Hüia Issandat appi," ütleb Iesaias, „sest
et ta ligi on." sIees. 55, 6). „Parcmda
meelt ja palu Jumalat," ütles Peetrus
nõia Siimoui wasta." sApost. teud 8, 22).
Kui sa ustu ja uut südant tarwitud, siis
mine ja palu seda Issanda käest. Paljas
katse Jumalat paluda on sagedaste juba
surnud hingele» uut elu annud.
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Kes sa oled, armas lugeja, et sa Jumalast
midagi teäda ei taha? Oled sa surmaga
ja põrguga sõbruse seadust teinud? Kas
sul pattusid ei ole, mis andeksandmist
nõuawad? Kas sa igawese piina eest hirmu ei tunne? Kas sa taewasse saada ei
nõua? Oh piaksid sa ometi seesugusest
tuimusest ärkama! Oh piaksid sa elu õtsa
peäle mõtlema! Oh piaksid sa ometi üles
tõusma ja Jumalat appi hüidma! Ah,
ükskord tuleb päew, kus palju waljuste
paluwad: „Issand, Issand, tee meile lahti,"
aga hilja! Palju, kes iialgi Jumalat appi
ei ole hüidnud, ütlewad siis kaljudelle::
„Langege meie peäle!" ja tüngastelle„Matke meid!" Armas lugeja, ma maae
nitsen siud südamest, et sa seda tähelpaned! Hoia enuast selle eest, eksinu hini
gele seesugune lugu ei juhtu. Ontsus ei
ole sinust kuigi kaugel. Ara tauta taewast
mitte käest ära, sest et sa Jumalat ei palu.
2) Ma tahan teiseks nendega kõnelda,
k e l l e l t õ s i n e n õ u d m i n e on o n t sllks s a a d a , a g a m i t t e ei t e a ,
m i s n a d t e g e m a p i a w a d eht k u das nad peäle hakkawad.
Ma
loodan, et mõne lugejaga niisugune lugu on
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ja sellepärast pinn ma temale nõuu pakkuma ja teda äratada tatsuma.
I g a l ' teekonnal piab esimese sammu
astuma. I i s r a e l i laste tee Egiptuse maalt
Kaanaani maale oli pikk ja waewciline.
Nelikümmend näotut lälsiwad mööda, enne
tui nad üle Iordani jõe saiwad. Ometi pidi
üts sanun hakatust tegema, l n i nad Ramsesest
Sutloti lälsiwad. — Millal astub inimene
esimese sammu, mis teda maailma patust
niälja wiib? Ta astub esimese niisuguse
sammu alles sell päewal, t u i ta esimest
korda südamest Jumalat palub.
I g a hoone ehitusel piab esimene t i w i
paigale pandama. Noa ehitas oma laewa
l^l» aastat. Ometi oli üks päew, mill
Noa tirwe esimest korda puu külge pani ja
puu laewa ehitamiseks maha raius. Saalomoni tempel oli wäga tore maja. M s
päew oli aga, mill esimene suur t i w i
Moriia mäe peale paigale pandi. — M i l l
tuleb Waimu ehitus inimese südames nähtawalle^ Nii palju Im meie teame, sünnib
see siis, tui inimene esimest korda südant
palwes Jumala ette wälja puistab.
Armas lugeja, tui sa õntsust taga nõuad
ja teada tahad, mis sa tegema pind, siis
annan ma sutte nõuu, et sa tohe Issanda
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Jeesuse Kristuse juurde lähäd ja teda niisuguse koha peäl, kus sind keegi ei sega,
südamest palud, et ta su hinge ära peastaks,
Ütle temale, et sa kuulnud oled, tema
wõtta palusid wasta ja olla ütelnud: „Kes
minu juurde tuleb, seda ei tõuta ma mitte
wälja." Ütle temale, et sa waene patune
oled j a . teda tema kutsumise peäle otsima
tuled. Ütle temale, et sa ennast tnieoie
tema hooleks annad, et sa ennast abita,
armuta ja lootuseta tunned olewat, ja et
sul, kui ta sind mitte õntsaks ei tee, mingisugust muud lootust ei ole õntsaks saada.
Palu teda, et ta sind wõlast ja patn wäest
putMtako. Palu teda, et tn sulle andeks
annaks ja sind oma werega puhtata pesetb.
Palu teda, et ta sulle uue südame annaks
ja püha Waimuga pühitseks. Palu teda,
et ta sulle armu ja ustu, jõudu ja tahtmist
annaks tema sulaseks nüid ja itta igaweste
jääda. Oh armas lugeja, mine täna päew
ja ütle seda oma Iosandalle Ieesuselle
Kristuselle, et sul hinge õntsnsega tõeüte
toetugu on.
Ütle temale omal wiisil ja oma sõnadega. Nagu arstile, kes sind haiguse ajal
waatamas täib, wõid sa ka temale ütelda,
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kus sa walu tunned. Kui sa tõeste tunned, kui haige su hing on, wõid sa ta
tõeste teäda, mis sul Issandalle ütelda on.
Ära ole selle poolest mitte kahe wahel,
et ta sind õntsaks teha ei taha, sest et sa
patune oled. Kristuse amet on patusid
Šütsaks teha. Ta ütleb ju isi: „ M a olen
tulnud patusid meele parandamisele kutsuma in mitte õigeid."
Hra oota mitte, sest et sa ennast selle
wäärilist ei tunne olewat. Ära oota midagi. Ootamine tuleb kurjast waimust.
Nenda kudas sa oled, mine Kristuse juurde.
Mida wiletsam su järg, seda rohkem on sul
tarwis tema käest abi otsida.
Ara karda mitte, sest et sa palwe tegemises weel kogeldad ja sul õiged sõnad
puuduwad. Jeesus mõistab su mõtted ära.
Nagu ema lapse esimesed sõnad ära mõistab, nenda mõistab ka Issand patuste
mõtted ära. Ta saab igast õhkamisest aru.
Ara beida meelt ära, kui sa kohe wastust ei saa. Kui sa kõneled, kuuleb Jeesus. Kui ta sedamaid wastust ei anna,
tuleb see seest, et ta su usku katsuda tahab.
Palu edasi ja sa saad wististe wastust.
Kui ta ka aega wõtab, oota ometi. Ükskord tuleb ta tõeste.
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Oh armas lugeja, kui sul nõuu on
õntsaks saada, siis mõtle selle nõuu peäle,
mis ma sulle täna annud olen. Tee selle
järele ja sa pind õntsaks saama.
8) Lõpetuseks tahan ma weel n e n d e g a k õ n e l e d a , kes
Inmalat
p a l u w a d . Ma loodan, et mõned, kes
seda raamatukest loewad, küll teawad, uii5
Jumala palumine on. Neile tahan nia
weel paar sõna wennaliku nõuu anda ja
neid wennalikua maanitseda.
Teie wennad, kes teie palute, olete sagedaste, kui ma risti-inimese südant natuke
tundma õppinud olen, Jumala palumisest
tüdinenud. Wähä Jumala lapsi on, kes
mitte sagedaste ei leia, et Jumala palumise aeg wõitlemise aeg on. Kurjal waimu! on meie wasta isiäralik wiha, kui ta
meid põlwile näeb olewat. Ometi arwan
ma, et palwete peäle, mis meil midagi
waewa ei maksa, umbusaldusega waadata
wõib. Ma arwan, et meie oma palwete
üle isi kõige wähem otsust anda wõime ja
et sagedaste palwe, mis meil kõige wähem
meele pärast, Jumalal wäga meele pärast
on. Laske mind, kes ma isi ka Wõitleja
olen, et ma teid mõne sõnaga maanitsen.
Ühte asja tunneme meie tõik! meie piame
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paluma. Seda ci wõi meie järele jätta.
Meie piame edasi minema.
Ma annan teile nõuu, et teie Jumala
palumisel auu paktlikud ja alandlikud olete.
Meie ei tohi iialgi ära unustada, kes meie
oleme ja kui wäga tõsine asi on Jumalaga
toneleoa. Meie piame endid selle eest hoid- ".
ma, et meie mitte mureta ega kerge meelega tema pale ette ei astu. Meie piame
isieneste wasta ütlema: ,,Ma seisan püha
maa peal. S i i n ei ole muud tui taewa
wäraw." Kui ma seda ei mõtle, mis ma
ütlen, on mu palumine tühine. „Kui m u l
südames ülekohut oleks, ei kuuleks Issand
mind mitte." Meie piame Saalomoni sõnad meeles pldama: „Ära ole tarme suuga
ja ära lase südant mitte rutata, kui ta
humalaga räägib, sest Jumal on taewas
ja sina oled maa peal." Kui Abraham
Jumalaga rääkis, ütles ta: „ M a olen muld
ja põrm." Kui Hiiob Jumalaga rääkis,
ütles ta: „ M a olen liig a l w ! " Teeme
meie ka nendasamn!
Ma annan teile teiseks nõuu, et teie
maimus palute. Sellega tahan ma ütelda,
et meie selle eest hoolt piame kandma, et
meil valwe tegemisel nmim abiks on ja et
meie endid selle eest hoiame, et meie mitte
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üksnes uultega ei palu. Olgu ka km püha
asi, ta wõib ometi wiimaks wäljaspidisets
kombeks saada ja sedasama piab ta Jumala
palumisest ütlema. Meie wõime, ilma et
meie isi aru saatsime, kord korralt nenda
tegema hatata, et, tunni meie l õ l b l ^ a
sõnu otsime ja kirja järele palume, meie
seda loit harjunud tõmbe järele teeme,
ilma et meie süda seal juures oleks. Ma
tean, et mõnda tähtjat asja on, mis mele
iga päew pruugime ja et mitte wäljaspidine tõmbe ei ole, tui meie nende pärast
itta ühesuguste sõnadega palume. Maailm,
kurat ja meie süda on iga päew niisugused.
Häda pärast piame meie iga päew sedasama tegema. Aga ma ülen: meie piame
ses tülis wäga hoolsad olema. Kui meie
palwe wäljaspidiseks tõmbeks minna tahab,
piame meie kõwaste selle peäle waatama,
et see wiis tants ja palwe sõnad südamest
tulewad. — Palwe tegemist raamatu järele
ei wõi mina mitte kiita. Kui meie arstidele ihuliku häda üle otsust ja seletust
anda wõime, siis wõime ta Iumalalle
ütelda, kudas lugu meie hingega on. Äiul
ei ole midagi selle wasta, kui teegi, kelle
liitined terwed ei ole, karkudega käib.
Parem on karkudega lüia kui sugugi mitte
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käia. Kui ma aga näeksin, et ta eluaja
karkudega käiks, piaksin ma tema pärast
tõeste haledat meelt tundma. Ma näeksin
hea meelega, et ta tugew oleks ja kargud
ära wisiaks.
Ma annan teile nõuu, et teie Jumalat
seatud ajal palute. Ma wõiksin teile palju
sest kõneleda, kui suur kasu sest on, kui
Jumalat itta seatud ajal palutakse. J u mal on niisugune Junial, kes korrapidamist
armastab, hommiku ja õhtu ohwerdamise
tunnid ei olnud Juuda templis mitte ilma
tahtmata nenda seatud, kudas nad oliwad.
Korratu lugu tuleb täitsa patust. Nga. ma
ei taha kellegi peäle koormat panna. Üksnes seda ütlen ma, et see hinge õnnistusele
wäga tähtjam on, kui üks jagu päewa J u malat palutakse. Nendasamn nagu söömal,
magamisel ja tööl oma aeg on, olgu ka
Jumala palumisel oma aeg. Walitsege
palwe tarwis palwe ajad ja tunnid. KVnelege kõige wähemalt hommiku Jumalaga,
enne kui teie maailmaga kõnelete ja kõnelege õhtu Jumalaga, tui teie maailmaga walmis olete.
Pidage seda kindlaste
meeles, et palumine iga päew pea asi on.
Ärge pidage teda mitte kõrwaliseks asjaks.
Mis teil iganes teha on, olgu tõrwa-
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line talitus; Jumala palumine aga olgu
pea-asi.
Ma anna» nõuu, et teie iialgi palwet
tegemata ei jäta. Teie süda ütleb wist
mõne torra: „ S a oled teistega ühes koos
torra juba hommiku palwet pidauud; mis
see teeb, kui sa kambris Ütsi palwe tegemata M a o ? " Teie ihu ütleb wist mõndagi korda: „Teie olete haiglased, unised
ehk wäsinud; teil ei ole tarwis Jumalat
paluda." Teie mõistus ütleb mõne korra:
„ T e i l on täna tähtjas töö ees; lühendage
oma palwet." Koik niisugused mõtlemised
ja ütlemised tulewad otsekohe saadanast.
Nad on niisamasugused, kui teile pials
üeldama: „ I i i t t e hing hooletuse siüse!"
— Ma ei ütle mitte, et palwed ikka ühe
pikkused piawad olema, aga seda ütlen ma:
„OIgu lugu, kudas on, aga ärge jätke palwet tegemata!" Mitte muidu ei ole Peet-*- rus ütelnud: „Pa,luge ilma wahe pidamata." Ta ei tahtnud mitte ütelda, et
inimesed ikka põlwili piawad olema ja
' - Jumalat paluma, waid et meie Issandalle
iga päew palwe ohwrit piame wiima, et
ikka seatud ajal Jumalat piab paluma, et
palwe ullgu t u l i altari peäl on, mis itta
ohwrit ära ei põleta, aga iialgi täieste
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ära ei kustu. Ärge unustage, et teie
peäle hommiku ja õhtu palwe päewa tuhat
korda südamest palwet teha wõite. Ka
teiste seltsis, talituses ehk koguni tee peäl
wõite teie salaja palweid taewa poole
ülesse saata, nagu Nehemia seda tn Arw?
kserksese ees tegi. Ara arwake seda iialgi,
et see aeg wiidetud on, mis teie Jumalaile
pühandnsite. Nahwas ei lähä mitte waesemaks, kui ta pühapäewa pühitsemise läbi
seitsme aasta sees ühe töö aasta ära kautab. Nisti-inimene ei leia iialgi, et see aeg
talle kahjuks on, mis tn Jumala palumisega ära wiidad.
Ma annan teile nõuu, et teie J u m n l a v a l n m i s e s t õ e m e e l e l i s ed
o l e t e . E i ole sugugi tarwis, et inimene
kisendab ehk waljuste räägib ja sellega üles
tunnistada tabab, et ta tõe pärast palub.
Nga soowimise wäärt on, et meie südamest
palnnn'. Tõsine palwe maksab palju, mitte
aga paljam sõnade tegemine ehk silmakirjaks
palinmine. Selle üle annawad meile mitu
piibli lugu otsust. Jakob ütles inglile
Pniielis: „ M a ci lase sind mitte minna,
tui sa mind ei õnnista." s l Moos. 32. 2l> >.
Tanniel wõitles Jumalaga: „OH Issand,
kuule, oh Issand, ole armuline, oh Issand,
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tee seda ja ära wiiwita mitte; sinu enese
pärast, mu Jumal." Ka meie Issand
Jeesus isi on meile selle poolest eesmärgiks. Temast on kirjutatud: „Ta on ohwerdanud oma liha päiwil palweid ja
alandlikta palumisi silmameega." Kui meie
oma palweid nende palwetega kõrwu paneme, kui wäetimad ja leiged ei ole meie
palwed nende kõrwas! Täie õigusega wõiks
Jumal mitme wasta meie hulgast ütelda:
„Teie ei nõua mitte tõeste, mis teie palute." Katsume, et seda wiga parandada
wõime. Koputame waljuste armu ukse
pihta, otse tui piaksime meie kaduma minema, tui meid ei tuulda. Piame alati
meeles, et palwed, mis südamest ei tule,
nagu ohwer ilma tuleta on.
Ma annan teile nõuu, et t e i e l o o tusega J u m a l a t palute.
Meie
piame püidma usklikuks saada, et meie
palweid itta kuulda wõetakse, kui meie
Niisugusid asju palume, mis Jumala meele
pärast. See on meie Issanda Jeesuse
. Kristuse selge task: „Kõik, mis teie palwes
palute, uskuge aga, et teie seda saate, fiio
piate teie ta saama." sMart. 11, 24).
Ustu lahäb palwel niisama tarwis, nagu
noolel terawat õtsa; ilma usuta ei ole
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palwest iialgi õiget abi loota. Meie piame
Issanda tõutust palwes nimetama. Meie
piame tõutust nimetama ja ütlema: „ I s sand, siin on sinu oma sõna. Tee meile,
nagu sa ütelnud oled." Nenda tegiwad
I a t o b , Mooses
ja Taawet sagedaste.
119 laulus ütleb Taawet wäga sagedaste;
„ S i n u sõna järele," kui ta Jumalalt midagi palunud on. Isiäranis piame mei>
selle eest hoolt kandma, et meie oma palim'
peäle wastust saame. Meie ei pia enne
järele jätma, kui see sünnib. Risti-inimesed teewad ses tutis liig wähä nenda,
kudas nad tegema piuksuvad. Jeruusalemma
kogudus palus ilma wahe pidamata, kni
Peetrus wangitornis o l i ; kui aga nend:'
palwe kuuldud oli, tahtsiwad nad seda
waewalt nskuda. (Apost. 12. 15.)
Ma annan teile nõuu, et teie Jumala
palumises julged olete. Ma räägin n i i sugusest julgusest, nagu meie Mooseset
näeme, kni ta Iisraeli laste eest Jumala:
palus, et ta oma rahwast mitte ära ei
kautaks.
„ Mikspärast piawad Egiptuse
rahwas ütlema" ütles ta, „ja rääkima: T a
on neid siit wälja wiinud, et neile mägedes õtsa teeks? Jäta oma wiha järele!"
Ma räägin niisugusest julgusest, nagu seda
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Joosual näeme olewat, kui Iisraeli lapsed
Ai liuna ees põgenema löödi. «Mis sa
tahad oma suure nime juures teha," ütles
ta. Ka Lutheruse! oli niisugune julgus.
Keegi, kes kuulnud oli, kudas tema J u malat palus, ütles: .Missugune waim ja
missugune lootus oli tema sõnades. Ta
palus seesuguse auupakkumisea ja alandusega , nagu see, kes Jumalalt midagi
nõuab, aga ometi seesuguse lootusega, nagu
kõneleks ta armsa isaga ehk hea sõbraga."
Ma kardan, et meie selle poolest launio
kaugele taha jäeme. Meie ei pruugi mitte
küllalt seda õigust, mis usklikkudele antud.
Meie ei ütle mitte nii sagedaste kui meie
wõiksime: „ Issand, eks meie sinu oma
rahwas ei ole? Eks see sinu auuks ei ole,
kui meie pühaks saame? Els see sinu
auuks ei ole, kui su armu õpetus laiale
laguneb?"
Ma annan teile nõuu, et teie Issandalle palwes tõik täieste teäda annate.
Ma tean tüll, et Issand meile «wariserid
maanitsusets ette paneb, kes pikad palwed
legiwad ja ära keelab, et meie Jumalat
paludes mitte ei pia lobisema nagu paganad. Aga ma ei wõi ta ära unustada,
et Issand isi täielikku ja pikke palweid
Taewa-tee juhataja.
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heaks on kiitnud ja isi terwe öö õtsa Jumalat palunud. Meie päiwil ei ole ometi
mitte näha, et meie liig palju Jumalat
palume. (3ts see aeg lühike tüll ei ole,
mis suurem aeg inimesi palwe tegemisele
wõtawad. Ma kardan, et selle tüstmei.
peäle niisugust wastust anda ei wõi, kellega
rahule wõiks jääda. Ma kardan, et suurema jau risti-inimeste palwed liig lühikesed on, nenda et nad paljalt seda tunnistawad, et nad elus on, aga muud
midagi. Lugu näitab nenda olewat, nagu
i>le:2 neil liig wähä abi Jumalalt tarwis.
Lugu näitab nenda olewat, nagn oleks neil
liig wähä paluda ja liig wähä tänada.
Tee ei ole aga sugugi õige. Liig sagedaste kuuleme ustlikta taebawat, et nad
nenda palju usus ei kaswa, tui nad soowiisiwad. Kas meie arwata ei wõi,
mõni just n i i palju armu osaks saab, kui
ta palub"? Kas mitmel mitte sellepärast
n i i wähä armu osaks ei saa, et nad wähä
humalat paluwad? Tõeste, see ei tule
muust fui uende lühikesest, rutulisest, wäiksest palwest. Neil puudub mõndagi, sest
et nad seda ei palu. Waata, armas lugeja, kui meil midagi puudub, ei ole see
" itte teiste süi, waid meie oma. Issand
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ütleb: „Tee suu lahti ja lase mind teda
täita."
Meie oleme nagu see Iisrael:
kuningas, kes kolm korda maad lõi, aga
siis järele jättis, ehk ta tüll wiis wõi kuus
torda oleks lööma pidanud.
M a annan teile nõuu, et teie Jumala
palumisel toit üksikult nimetate. Meie ei
tohi mitte üleüldiste palwetega rahul olla.
Meie piame toit, mis meil tarwis, üksikult
armu trooni ees teäda andma. Eest e:
ole weel tüll, kui meie tunnistame, et meie
patused oleme. Meie piame patud, nns
meie teame, 'üksikult nimetama. Sest ei
ole küll, kui meie wagaks saada palume.
Meie piame kõltl, mis meil isiäranis tarwis lähäb, mmetama. Sest ei ole weel
tüll, t u i meie Issandalle ütleme, et meie
lindas oleme. Meie piame oma häda ja
toit oma lugu Issanoalle teäda andma.
Teda tegi Jakob, t u i ta wenna Eesmm
eest põgenes; ta ütles Jumalaile tõik, mis
ta kartis, si Moos. 32, 11). Seda tegi
Elieser, tui ta peremehe pojale naest otsis;
ta ütles Iumalalle kõik, mis ta soowis,
l i Moos. 24, 12.) See on tõsine ust ja
tõsine lootus. Meie piame ustuma, et
miilgi asi n i i ' wäike ei ole, mis Iunmla
ees mitte nimetada ei wõi. M i s plaksime
4*
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sest haigest mõtlema, kes arstile tüll ütleb,
et ta haige on, aga seda ometi ei nimeta,
miü tal wiga on. M i s piatsime sest naesest mõtlema, kes oma mehele küll ütleb, 5
et ta õnnetu on, aga mispärast, mitte teäda
ei anna? M i s piatsime sest lapsest mõtlema, kes isale tüll ütleb, et ta hädas on,
aga muud midagi?
Oh armas lugeja,
Kristus on tõsine hinge peigmees, tõsine
südame arst, terwe rahwa õige isa. Et
meie seda tunneme, tnnnistame sellega üles,
et meie temale kõiki oma tarwidusi teäda
anname. Meil ei ole tema eest midagi
salaja tarwis pidada. Meie piame terwe
südame temale lahti tegema.
Ma annan teile nõuu, et t e i e t a
teiste
eest J u m a l a t
palute.
Meie mõtleme alati isieneste peäle ja see
ei tau ta weel siis meie juurest, kui meie
patust pöörnud oleme. Meil on tahtmine
üksnes oma hinge peäle mõtelda, ja waadata, kudas meie isi edasi saame, aga teised
unustame meie hoopis ära. Seesuguse
tahtmise wasta piame meie alati wõitlema, isiäranis siis, kui Jumalad palume. Meie
ei pia armu trooni ees mitte üksnes oma,
waid ka teiste nimesid nimetama. Meie
piame terwet maailmas südames kanda
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katsuma, — paganaid — I u u t a — katoliitlasi — tõsiste usklikkude kogudust —
neid, tes ewllngeeliumi usku — maad, kus
meie elame — kogudust, kelle liikmed meie
oleme — sõpru ja sugulasi ja kõiki, kes
meil tallid on. I g a ühe eest piame meie
paluma. See on kõige suurem armastus.
See armastab mind lõige rohkem, kes
mind palwetes armastab. See on meie
hingele kasuks ja tuluks. See annab meile
paremat tundmist ja paremat südant. See
on kirikule tuluks. Armu õpetuse wäljalautamine wõib üksnes palwega sündida.
Need, kes nagu Mooses mäe peal paluwad,
saadawad niisama palju kasu kui need, kes
nagu Iooslia sõjas nwitlewnd.
Kri^tuy,
!es meie ülem preester on, kannab oma
rähma nime rinna ja õlade peal I s sanda ees.
M a annan teile nõuu, et t e i e J u ut a l a
palumises
tänulikud
o l e t e . Ma tean wäga hästi, et isi asi
on Jumalat paluda ja isi asi Jumalat
liita.
Aga ma näen piiblis palwet ja
kiitust nii toktu sulamat, et ma seda sugugi
tõsiseks palwelü nimetada ei wõi, kus mitte
kiitust ette ei tule. Mitte ilma asjata ei
ütle Paulus: „Lnste omad pnlumised palwe
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ja õhkamise läbi tänuga Jumalaile teäda
saada." (Wilip. 4, 6). „Jääge kindlaste
palmeose jn walwage palwe sees tänuga."
sKol. 4, 2.) See on isiäralit arm, et meie
weel põrgus ei ole. See on isiäralit arm,
et meie uueste sündinud oleme ja õnnistust loota wõime. See on isiäralit arm,
et meie niisugusel innal elame, kus waimulik walgus paistab. Tee on isiäralit
nrm, et Issand meid enese juurde tõmmanud on ja meid mitte seda lõigata ei ole
lasknud, mis meie külmanud oleme. See
on isiäralit arm, et meie weel elame ja
meil wõimalik on Inmalalle oma teuga
eht kannatusega aru anda. Tõeste, tui
meie Jumalaga iganes kõneleme, piatsiwad
üksnes need mõtted meid täitma. Meie
ei piats uulesid iialgi Jumala palumiseks
lahti tegema, ilma et Jumalat tema armu
eest kiidaksime, kelle läbi meie elame.
Mitte ühtegi wäga meest ci ole maailmas
olnud, kes Jumalat alati kiitnud ega tänanud ei oleks. Waewalt wõib üht Pauluse
kirja leida, mis ta mitte tiitusega ja tänu- ga peäle ei olets hakanud. Oh armas
lugeja, kui meie maailmas nagu tüinlad
paista tahame, piab meil tänu ja kiituse
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maimu olema. Meie palwed piawad isiäranio tänupalwed olema.
Ma annan teile minnata weel nõuu, e:
teie J u m a l a p a l u m i s e l w a l w s a d o l e t e . Palweü piab isiärani^ ettewaatlik olema. S i i n algab tõsine wagaduk,
siin õitseb ta ja — siin kaub ta jälle ära.
Ütelge mulle, ini5 kellegi inimese palwed
on ja ma tahan ütelda, kudaü lugu ia
hingega on. Palme on waimulik ilmatlaaütemast mõime meie ära tunda, tas meie
südame lugu paha eht hea on. Oh, pidagem alal: silma palwe peal! Jutlused,
raamatud ja Ioo5olemine wagade inimestega on omalt poolt ta hea, aga nad ei
wõi iialgi seda heaks teha, kui Jumala
palumine hooletuse sisse jäetud. Pange
neid lohte ja neid seltsimehi tähele, tes
teie südant palme wasta tuimaks teha
tahawad. Olge seal alati walwsad ja ettemaatlitud! Pange hoolega tähele, missuguste sõpradega ja missugusel talitusel
teie kõige puremine Jumalaga kõneleda
wõite. Nende poole hoitte! Armsad lugcjad, kui teie Jumala palumise eest ala:i
hoolt kannate, woin ma teile tõutada, ei
teie hinge õnnistus päew päemnlt itta
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enam kaswab ja teie hinge lugu paremako
lähiib.

Armas lugeja, seda pauen ma sulle
ette, et sa seda südamesse wõtaksid. Ma
teen seda alandliku meelega. Ma ei tea
kedagi, kell rohkem tarwis oleks seda meelde
tuletada kui minul enesel. Aga ma tean,
et see jumalik tõde on ja ma soowin, et
ma isi ja loit inimesed seda rohkem südamesse wõtaksiwad.
Ma soowin, et meie eluaeg palwe aeg
oleks. Ma soowiu, et meie aegsed ristiinimesed niisugused oleksiwad, kes alati
Jumalat paluwad. Ma soowin, et meie
kirik plllwetirik oleks. M i n u südame soowimine on selle raamatukese wälja-andmisega Jumala palumist ikka enam ja
enam wälja kautada. Ma soowin, et need,
kes weel ei palu, tuimusest üles iirtatsiwad
ja Jumalat appi hüiaksiwad. Ma soowin,
et need, kes paluwad, selle peäle waatawad,
et nad õiete paluwad.

Iehoowa, halasta mu peäle
Ja anna armu heldest käest;
Oh kuule miuu nõrga heale,
Oh ära nuhtle kangest wäest!
Oh halasta, ma langen maha
Ja palun armu põlweli;
Oh unusta koit kurja, paha
Ja kustuta mu pattust!
S u suure armu peäle loodan,
Iehoowa, ära jäta mind!
Ma ohkan, halastust sult ootan
J a põrmus tiidau, tänan sind.

<Da ziilm loslliem 5ulllalal Mlnma.
Ä'a tuninn igal ajal, et J u m a l a t
t a r w i 2 p a l u d a o n , aga hilja aegu
mm nia isiäranis aru, tui h ä d a s t e seda
tarwis teha on ja ma ütlesin isieneselle
lindla meelega: „ Ma p i a n
rohteni
J u m a l a t p a l u m a . Imekspanemiscga
sain ma tunda, et meie päiwil nii wähä
aega Jumala palumiseks pruugitakse ja
mitte üksnes paljaist ristinime kandjatest,
waid ka neist, kes seda isiäranis piatsiwad
tegema.
Nüid ei ole mitte enam lugu
nenda ungu usuisade ajal. Meie ei palu
mitte nenda Jumalat, nagu Jakob palus.
Ta ei jätnud enne järele, kui päew tõusis
Tema palwe oli wõitlemine ja wältas öö
õtsa. Meil ei ole palwes mitte nii suuri
jõudu ega hakka ka palwe pärast ööd raiskama. Meie ei tee aga mitte sellepärast
nii lühikesi palweid, et meil midagi tarwis
ei ole ehk Jumala heldus otsas olets.
I.i^il on nii palju puudu, tui inimestel
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iganes olnud ja tenia nii helde andma,
nagu endisel ajal. Tema täsi ei ole lühemalt ega tema tõrwa kuulmine wiletsamalt
jäänud.
Mõtle selle peäle, kui wähä aega päewast palwe jauts jäetakse. Ma olen selle
> poolest kahe wahel, tas mõni risti-inimene
ilma nurisemata selle peäle mõtelnud jn
nõuutu wõtnud teisel päewal Jumala palumiselt rohtem aega wõtta. Loe tõik need
minutid kottu, mis sa päewas Jumala
palumiseks eht püha kirja lugemiselt pruugid. Kas neist tuleb tund wälja? Mis?
S a ei taha mitte tundigi päewas Jumalaile ohwerdada! Mitte kahekümne neljnt
jagugi ajast! Kas see toit on, mis sa
Jumalaile annad? Waatame järele! Kui
^palju aega wõtawad sinu talitused? Kas
sa ei wõi nende jauks natute wähem aega
wõtta ja seda, mis üle jääb, Jumala palumiseks pruukida? Kas sa, tui sa päewas
tunni aega wähem tööd teeisid, tööga ta
walmis ei saatsid? Kui palju aega wõtab
, magamine ja tehalmniiamine? Kas sa ei
wõits natute wähem magada ja rohtem
Jumalat paluda? Ets su hing selle läbi
rahu ja jõudu ei saaks, mis ta lehale tasu
toots? Ma ei usu mitte, et Taawet selle-
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pärast päewa hoolega talitada ci wõinud,
et ta ööse mõnda tundi Jumalaga ja südamega tõncleL. Ma ei usu ka mitte, et
wäsinud teha selle üle kaebab, et ta rahu
ei saanud. Ma arwan, et ta päewa õtsa
niisama priske ja terwe oli nagu meiegi,
ehk ta küll juba keskööse üles tõusid humalat täuanill ja. koidu ajal juba põlweli
Jumalat palus. Ma arwan seda kindlaste
ja usun, et keegi selle poolest tahe wahel
ei ole, et meie palju rohkem aega Ininata
palumiseks ohwerdada wõime tui tõeste
sünnib. Kni meie ka töö ega magamise
aega lühemaks ei jäta, wõime meie ometi
sööma aega wähendada ja teiste inimestege wähem ümber käia. Ma arwan, suurem
jagu inimesi tarwitab söömiseks rohkem
aega tui Jumala palumiseta.
St mitte
pikale wenitada, ütlen ma lühedalt: waata
mööda läinud päewa peäle tagasi, et aru
saatsid, palju sa sest palwele ohwerdada
oleks wõinud, ilma et selle läbi mõni töö
tegemata oleks jäänud.
Kui meie aru saame, et meie rohkem
aega Jumalat paluda oleks wõinud, panen
ma wäga imcts, et meie rohkem ei ole
palunud. Kui palwe paljalt meie tohu5
oleks, piatsime juba rohkem paluma, sest
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meid on käetud rohkeni paluda kui meie
seda teeme, jah ,,ilma wahe pidamata paluda." Aga meie ei pints palwe peäle
mitte nagu kohuse, waid nagu eesõiguse
peäle waatama. See on tõeste suur eesõigus. Missugune arm ei ole see, et meie
Jumalat palume, et ta meile igawese elu
annaks, ja loodame, et meie ilma asjata ei palu.
On üsna imeks panna,
et meie waesuse tundmine eht õnnistuse
nõudmine meid sagedam armu trooni ette
ei aja ja et meie s ü d a m e t u n n i s t u s
meid alles paluma sunnib.
Ma panen
wäga imeks, et meie sagedamine armu
kuninga juurde ei liihii, kes oma armu kepi
meie poole alati wälja sirutab; ma panen
imeks, et meie sagedam ja rohkem taewase
Isaga ümber ei täi. Kui imetspaucmise
wäärt, et meie nii wähä Jumalat palume,
eht meie selle läbi küll kõige hõlpsamalt
head katte wõime saada. Mis on kergem
tui seda paluda, mis meie hea meelega
saada tahaksime? Kudas wõiksime meie
muidu häid tegusid eest leida? (3ts palumine kergem ei ole tui ostmine ehk töö
tegemine? Waimul wõib tüll raske olla
ennast inimeste ees alandada; meil oleks
häbi nendelt kerjata; Jumala ees ei pruugi
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meie seda mitte karta; ta annab meile heldega käega toit, mis meie temalt palume.
Jumala palumine ei ole mitte Ütsi
kõige kergem abi, kelle läbi head katte wõib
saada, waid ta on ainukene abi, kelle läbi
kõige kõrgemat head ja wara katte wõib
saada.
Mis meil elus tarwis lähäb,
wõime töö eht ostmise läbi saada; mis aga
meie hingele tannis lähäb, wõime ülsnes
selle läbi saada, et meie Jumalat palume.
See on Jumala a r m u a n d ja t i n g i t u s . — Meie teeme rohkeste tööd; mikspärast ei palu meie ka rohkeste? Otsime
meie head ametit? Ütski ei ole nii hea
tui Jumala palumine. Ütski töö ega amet
ci too n i i suurt tasu. Kui sul waba nega
on — ja seda on sul ometi — eht wõiks
olla, tui sa tahaksid, siis ei wõi sa teda
tudagi wiisi parem tarwitada tui sa J u mala palumisega teda lõpetad. Kui meil
aga waba aega on, oleme meie walmis
teda ennem sõprade seas ära wiitma t u i
Emmila palumisega lõpetama.
Imctspanemise wäärt on, tui palju meie räägime
nn iutt ilmalikult tasust on, ja tui wähä
nn':e Jumalat palume, mis meie hingele
töuu' suuremat tasu jn õnnistust toob.
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Mis wõib s u u r e m r õ õ m olla kui
tõsine palwe? Aga mitte üksnes rõõm,
waid ta a b i w a g a k s s a a d a ja a b i
- l, e a d t e h a ' , n i i et juba head teud meid
' maksiwad äratama, et meie rohkem Jumalat palume. Meid on kästud igal ajal
inimestele head teha; palwe on meil abito,
et meie üleüldiseks heategijaks wõime saada.
Jumala abiga wõime meie toitele kasuks
olla, sest „Viglase palwe maksab palju, kui
ta südamest tuleb."
Meie piame m a a i l m a e e s t p a l u m a. Ta on hukatuse teel. S i i o n i l on
südame walu, et nii wähä inimesi teda
paluwad ja tema püha tõtta tulewad. Kus
ou pere, kelle liigete eest mitte ei viaks
valuma? Kellel ei ole sugulasi, kes Kristust weel südamest ei armasta? Kui meil
n i i mitmete eest paluda on, panen ma wäga
uneks, et meie seda mitte ei tee.
Ma pinn r o h k e m p a l u m a , s i i s
t e e n ma ka r o h t e m t ö ö d J u m a l a j a i s i e n e s e k a s u k s . Ma leian, ct
' , n i i ma töö ajal wahel palun, ma ometi
rohkem teen, t u i et ma tõrge selle aja tööd
teinud oleksin. Ma usun seda kindlaste,
et J u m a l a p a l u m i s e l ä b i m i d a g i k a d u m a e i l ä h ci.
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üca pinn r o h k e m J u m a l a t p a l u m a , s e st t e i s e d r i s t i - i n i m e ^
s e d , teile elulugu ma lugenud olen, o r
rohkem J u m a l a t p a l u n u d t u i
mina.
Jumal on walmis k õ i k i
minu
p a l w e i d k u u l m a , tui ma ta rohkeni
palnu ja meie wahemees Jeesus on wnlmio
neid minult rohtem Isa ette wiima.
K u i ma r o h t e m J u m a l a t p a l u n , t e e n ma w ä h e m p a t t u .
Ma
tahan rohkem Jumalat paluda; piaks J u mal mulle isi jõudu andma, et ma seda
nõ n korda saata wõiksin!
Ieesu omaks tahan jääda
Kõige ilma elu sees,
Temast üksnes tahan tääda,
Käia tema pale ees.
Tema on mu ainus lootus
Olnud juba noorest east;
Teda pnlnn, ta mu ootus,
Et mind peastaks kurja seast.
Tema mulle armu annab
Selle turja ilma peäl,
viimselt üles taewa kannab,
Knst mind tutsub ingli heäl!

