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flnnule sa rnf)f)0 Jummalast meie Jssast ,t 

Issandast Jcsussest Kristussest. — Oj'pi siin 
ft J6,anda armastaja haua äres, mmlmc 
kadduwa asjade tühjust süggawaste tundma 
ja ftsinnatse ello kiusatuste ja wilietsu 'tel sch 
hoia omma hinge kindla kannatusse 
Woitle head usso woitlemist otsani 
igga mapealses ello pölwes Issanda S 
ja Temma Waimust ennast juhhatadc 
wüttab sind Issand ommal aial siit 
misse- ja walmistamisse ilmast peasta 
omma arrawallitsetud laste jggawesse 

^ önnistusft, ja au-riki tööta. Amen. 

Ujklikko Elisabetti ello. 

Keikile innimestele, 

isscarranis noorte rahwale usso kinnita-

misseks ja ello öppetusse tähheks. . 

Joannesse Ewangel. U, 25. 26. 

Jesus ütles: „ Minna ol(m ülleslousminne ja ello, 
kes Minno sisse užfub, se peab ellama, ehk 
surnb. Ja iggaüks, kes ellab ja užfub 

ci-pea mitte iggaweste attasurrema." 

Sedda ramatut on wäljaatt^id ' Jj j 

ii1, Kristjan Pridrik 

Tallinnas, 

trükkitud Lindworsi kirjadega. 
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Von bcm Ehstländifchen Evangelisch- L»lh-rischen 
Proviiicigl-Cvnsistorio roirb hierdurch attefiivt, dast 
<11 vorlieginder Schrisc nichts gegen Me heilige 
Schrifl und gegen die Grundsätze der Augsburgischen 
Confession enihalten ist. 

Neval, Sotti, den 26. Junius 1838-

Jm Namen des Ehstländischen Evangelisch» 
Lutherischen Provincial -Conststorii 

Theodor Zriedrtch Glanström, 
xkistlicheu Asscssor bcS Ehstländischen Provincial-Coiisistorii. 
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Chr. Heinr. Hörschelmami, 
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9tisIi-uZso öppttajattele teeb fc i-äfimatta suurt 
römo, kui innirnessi leiaroab, kelle süddant Pühha 
D^aim armoöppetusie labbi aega mõba ikka ennam 
ennefele elloassenieks ja templiks malmistab, ja 
kelle meelt ja waimo ta ikka ennam süddamelikko 
armastussega Jummala meie Õnnisteggia wasto 
täidab ja Temma nao järvele uendab. Se jum-
malik arm ja se rõõm selleparrast on ni suur, et 
nemmab sedda ei mitte üksipainis omma ennefe 
süddame sees ei jõua kanda, waid peawad sedda 
ka arratamisseks ja usso kinnitarnisseks teiste inni-
mestele kulutama ja trükki labbi teada andma. 

Minna tahhan teile nüüd ühhcst tüdrukust rä-
kida, kelle kallal Pühha Waim Jesusse Ewange-
liummi labbi omma armo tööd 011 ilmutanud. 

Essiteks ollen ma teile siin sedda ramatut san-
naft saunasse üllespannud, mis se tüdruk minnnle 
läkkitas, ja mis labbi minna temmaga tuttawaks 
sain. 

Minno armas öppetaja! 

Minna wöttan ennefele julgust teile ühhe ra-
mato kirjotada ja pallun teid, et teie sedda mitte 
ei müttaks pahhaks panna. Minna ei olle ei tal 
weel sanud teiega räkida, agga ma ollen teid 
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kuulnud ühhes kirrikus jutlust piddaroäd. Minna 
ussun, et teie üks usklik ja roagga öppetaja otlete, 
kcs on kutsutud pattused (Ewangeliummi kuluta-
miSse labbi) üllesärratama, et nemmab tullewa 
wihha eest saaksid pöggeneda, mis nende keikide 
peale peab ilmutud sama, kes julgeste patto sees 
ellawad ja roimaks pattust pöörrnatta surreroad. 
Minna pallun teid, et teie mitte mahha ci jätta 
armo öppetust Issanda roäes kulutamast. Lemma 
önnistago teid ja andko teie armsa soroimisse ja 
fauna töle siggidust, et mitto hinge teie jutlnsse 
labbi iggaroest õnnistust kätte saaksid! Sedda lo-
dan ma ka kindlaste, sest Issand on töötanud 
nende jureö matima otsani olla, kedda Lemma on 
ärraroallitsenud ja läkkitanud Omma Sanna kulu-
tarna, sest Lemmata ei rooi meie ühtegi tehha. 

Minna römustasin üpris wägga, kui ma teada 
sain, mis suurt armastust teie ühhe soldati roaSto 
ollete üllesnäitnud. Tõest, Kristusse armastus on 
teid se roaese innimesse jure juhhatanud. Oh et 
fesamma armastus ikka teie sisse jääks ja usso 
läbbi paljo roitja kannaks! Oh et Issand teile 
armo annaks, neid eksinud pattusid üllesotsida! 
Oh! et pühha Waim teid omma roalgussega ja 
wäega täidaks, ja teie sanna ja jutlusse läbbi 
õiget Jummala tundmist teie kuuljatte subbametti 
sisse sabaks. Oh et õige paljo hinged teie õppe-
tanusse, maenitsemisse ja juhhatamisse läbbi saaksid 
pattust pöördud ja Kristusse nao järvele uendud. 

Ärge jätke mitte mahha, armas õppeta ja, süd-
damelikko palwettega Jummala pole hüüdmast, et 
Lemma armust pattusid tõe tundmisse ja iggg-
wessc önnistusse tee peale wõttaks juhhataba ja 

neid pattust põõrba. Kes woib Temma wasto 
seista? (Rom. 9, 19.) Lemma on tõotanud 
usso palroct kuulda, mis meie Lemma Poia nim
mel pallume. Sest temrna ütleb: Kui teie minlw 
sisse jäte, ja Minno Sannad teie sisse jawad, 
siis pallilte teie, mis teie ial tahhate, sa se 
peab teile sündima. (Joan. 14, 13. p. 15, 7.) 
Oh kui wäggeroaste kinnitab se meie usko, kui 
Lemma Sanna ja Waim meid õppetawad, kuida 
meie peame palroet teggema. 

Oh kui maggus oti se lottis, mis mcib täibab! 
Oh mis jahhutamist, rõmo ja õnnistust tundroad 
meie rõhhutud süddamed, kui meie keik need kallid 
Jummala tootussed tähhele panncme! Oh sedda 
läpmatta armo, et meie Kristust rcoime tunda ja 
temma üllestousmisse roägge! Uskus Jesusse 
Kristnsse sisse rõmustame se lotusse parrast, et 
se aeg on liggi jõudnud, mil keik Issandat pea-
wad tundma ja tedda kartma. (Jer. 31, 34.) 
-Oh sedda önnelist aega, kui Kristusse riik saab 
tulnud! Siis sünnib Temma tahtminne kui 
taewos nenda ka Ma peal. — Jnnimessed 
pearoad siis iggapääro Temma armastusse man
naga sõbetuö sama ja lõpmatta Issanda sees rõ-
mustama. Siis pearoad nemmab jo siin Ma peäl, 
otfego paradisis ellama. Oh! minno hing on 
önsa rõmo ja ue wäega täidetud, et ka mind on 
armust roäärt arroatud, Jummalale ja Tallele 
ommas nõbrusses au ja kitust andma. 

Annas öppetaja! Minna hakkasin sedda rama-
tut minneroal pühhapäroal kirjotama, sest ma ei 
rooinud siis mitte kirriko minna. Minno armas, 
ainus ödde, kes tihhc praua jureS tenis, sai nenda 



haigeks, et minna feta piddin tuttema, temma 
ossemele, temma tööd toimetama ja ka tebba en
nast aitma ja põetama. Agga nüüd ep olle 
tebba mitte ennam siin ilmas, muibo olleksin ma 
tcib pallunub, et teie fefmnatfe minno vamato peale 
tcmmale olleksite wastust teinub; sest süggawaste 
ommab pattub tunbes ja Eibbebaste kahhetsebeS, 
et temma Jummala tebe peal ei olnub käinud, 
egga Temma mclcpärralisscks saba noubnub, sowis 
temma keigest sübbamest omma meelt ja ello par-
ranbaba. ©epävvast woin ma roõmsaste ja kinb-
laste lota, et temma iggawesse ait sisse on läinud, 
ja ct ta nüüd keige inglibe wae hulgaga Jesusse 
tunnastairab armastusse immeteub rcõttab üllen-
dada ja Temmale kitusse laulo laulda. Jah, ma 
uslun, et ma tänna woin kirjotada need sannad: 
,,£)nfab on need surnud, kes Issandas sur-
rewad." (Ilm. 14, 13.) 

Temma rakis, et temmal iggatseminne otti 
Pühha Öhto-Sõmaacga Kristusse ävvatenimisse--, 
kannatanusse- ja surma mälleStusscks roõtta. Minna 
feOctafm tcmmale sedda arva, ni heaste kui mõist
sin, mis fe tähhanbab (ja kui wägga suur assi 
se on) Kristust omma süddamesse wasto tootma. 
Agga et ta ttõbrus päwast päroa ikka suremaks 
laks, siis ei saanb ta ennam mitte stst iggatsc-
missest räkida. Enne surma olli temmast nähha, 
et ta ennast hopis Jummala tahtmisse katte olli 
ärraannub. Minutil on se kindel lotus, et ta 
ühte mailtna täis patto ja surma mahhajättes 
iggaweste Jummala jure on läinud. 

Minna loban, armas öppetaja, et teie mitte ei 
wötta pahhaks panna, et minna roaene, oppimatta 

toom otten julgust wötnud teile sedda ramatub 
kirjotaba. 2Tgga sest, et teis otlete kutsutub pat
tu seb vppetama ja neib Jummala tebe pcäte juh-
hatama, siis loban, et teie ntinnule sebba andeks 
annate ja minnule selle vamato peale, mis minna, 
ehk fül waest wisi otten Eirjotanub, wastust wöt-
tafsite tehha ja mulle mõnningad öppetussed anda. 
Mul ep olle siin ennam suremat iggatsemist, 
kui „et sesammasuggune meel minno sees ol-
leks, mis Kristusse Jesusse sees ka olli," „et 
kui ma ükskord surmast üllesärkan, minna 
siis Temma naust tait römo sa rahho tunda 
saaksin." (Wil. 2, 5. Laul. 17, 15.) Minno 
ödde sowis ka teitest maetud sada, sest meie omma 
koggodussc õppetajal ci ottc woimalik fe kord tulla. 
Tcisipäwa hommikul on temma surnud, ning rebe 
ehk lauparoal, parrast lõunat, foroime tebba matta. 
Tehke mulle siis febba heab, ja andke mulle se 
vamatofandja läbbi wastust, kas teie minno palroct 
woite täita. 

Teie kölwato ümmardaja 

Elisabeth W.... 

Se ramat teggi minnule suurt römo, sest ct 
nisuggusid ufllikkuid ja jummalakartlikkuid hingesid 
ireie liggidel pissut on leida. Sedda ennam ma 
nähha ja teada sain, et Eli sadet fthhe mabdala 
fttggu innimesse, se on: fthh.e tattopota tüttar 
olli, sedda ennam rõnnistasin ma sellepärrast, et 
nisuggune maddat seisus nistiggusse sure ja kõrge 
jtimmalakartusscga woib ühhes olla. Sesuggused 
kokkojuhtumissed ja kokkosamissed tõssiste Jum
mala armaštajattega, waese ja. maddala suggu 
rahwa seast, on ka saggedaste minno südbant är-



ratanud ja mind uskus ja omma öppetamisse 
ammeti truusses kinnitanud. 

Parrast sedda, kui ma se ramato sain lugge-
tiud, küssism ma, kes sedda on tonud? siis õöldi 
minnule: Se ramatotoja seisab wärrawa ees. Ma 
laksin toitja temmaga räkima ja naggin ühhe 
amistamisse wäärt wanna mehhe, kelle pitkad, 
höbbeda karwa hallid juuksed ja süggawa kortsoga 
näggo mind allandusse ja auustamissega täitsid. 
Omma käewarre ja Pead olli temma aia peale 
toetanud, ja silmapissarad jooksid temma palge 
möda mahha. Kui minna temma liggi astusin, 
kummardas temma süggawaste ja ütles: „Minno 
armas öppetaja^ minna ollen teile ühhe ramato 
minno tütrest tonud, agga minna kardan, et teie 
meid wägga julgeks peate, ct meie omma palwet-
tega teile ni paljo rcacroa teme." 

„Ei milgi kombel", wastastn minna, „sest se 
teeb minnule tössist römo, et tita teile sedda me-
lehead woin tehha, kui ma agga sedda kindlaste 
teada saan, et st teie kirriko öppetaja meie wasto 
ei olle." 

„Armas öppetaja! — reastas temma — meie 
kirriko öppetaja ütles minnule eile, et se temma 
melest wägga annas õlleks, kui ma teist kirriko-
öppetajat woiksin leiba, kes temma assemel minno 
lapse matta tahhaks, ftpärrast, et ta kahheksa 
toersta meie jurest ellab, ja et temmal nende 
päwade sees wägga paljo tallitamissi ja toimetamissi 
on. Pärrast sedda, kui ma omma tütrele sest 
teadust andsin, sowis temma, et ma sedda kirja 
teie kätte wiiksin, mis teile sedda asja selgeks teeb. 

Minna kutsusin tebba omnta tuppa ja küssism 
temmatt: mis asja- ehk ammetiga ta omma pead 
toidab. 

Armas öppetaja! — wastas temma,— surema 
ossa omma ello päiwi ollen minna ühhe perre 
kohha xreuti peäl piddanud, seäl jures ott mul üks 
tük maad ja mõnningad lehmad, ja scst toidan 
ma ennast ja omma ttaesc ja lapsed. 

Minna. Paljo neid ott? 

Temma. 1) Minno wanna abbikasa, kes 
agga waewalt isftennast woib aidata. 2) üks poeg 
ja 3) üks tüttar; sest mitmo teine tuttav ott nüüd 
sedda mailma täis patto mahha jätnud. 

Minna. Ja on nüüd wistist ühhe parrema 
ilma sisse läinud? 

Temma. Sedda ma lodan.— Oh se waene 
laps ei õppinud kül mitte ni hea te peäl käima, 
kui ta ödde: agga mul ott se lottis, ct need kallid 
tnaetiitsemiSfcd; mis temma omma surma roobi peäl 
omma õe suust kulis, temmale ni suurt kasso ott 
faatmib, et ta weel omma hinge peästmist leidnud. 

Oh kui suur ön on se, üht nisuggust last 
ennesele sada, kui minno tüttar on! Ei tal 
tootnud ma enne omma hinge parrast tossist 
murret kanda, ennego sesamma minno tüttar 
mind nomis ja süddamelikko armastussega 
mind manitses tullewa wlhha eest pöggeneda. 

Minna. Kui wannad on teie lapsed? 

Minno poeg on 35, minno wannem tüttar 
Elisabet 30, ja minno teine tüttar, mis nüüd hil-
jalt surri, olli' 27 aastat wanna. 



Minna. Kui wanna siis teie isse ollete? 

Temma. Minna ollen 70 aastat wanna, ja 
mo naene on weel wannem. Meie kül suurt et 
suda nödrusse pärrast ennam tööd tehha; agga 
meie tüttar Elisabet on armastusse pärrast 
meie wasto ennast ühhe hea tenistusfe kohhast 
lahti wötnud, et ta meie maia tööd woiks 
toimetada. Temma on üks wagga, hea, san-
nakulelik ja armas laps. 

Minna. Ons temma ikka nisuggune olnud? 

Temma. Ei mitte, armas öppetaja! waid 
omma essimesse nore pölwe sees armastas ta 
mailma römo, riette uhkust ja tühja tn (iilina 
sõbrust. Töest, meie keik ollime wagga rum-
malad; meie mötlesime, kui meie kellegi wasto 
mitte üllekohhut ei te ning kui ausal kombel 
ennast toidame, küllab meie siis wist taewa 
õnnistust katte same. Minno tütred ollid 
mollemad kergemelelissed, ja nenda kui meie-
gi Jummala Sanna ja Jummala armastusse 
põiest tundmatta ja ei teadnud ühtegi Temma 
tedest egga Temma tahtmissest. Agga se 
wannem tüttar Elisabet läks tenistusse ja kulis 
seal rnonninga aasta eest kirrikus ühhe öppe-
taja jutlust, ja sest aiast, kui ta sedda sai 
kuulnud, hakkas ta keigest süddamest Issanda 
pole hoidma ja omma meelt ja ello parran-
dama. Temma lugges nüüd ?a saggedaste 
Piibli-Ramatttt ja läks wägga moistlikkuks 
ja töemelclisseks. Kui temma essimest korda, 
pärrast omma meleparrandamist meid käis 
watamas, toi ta meile ka monne rubla rahha, 
niis ta ommast palgast olli korjand ja ütles: 
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Sepärrast, et meile ommas wannadusses abbi 
tarwis on, ei tahtnud ta mitte sedda hoitud 
rahha omma endise wisi jättel uhke riettega 
arraraiskada, mis muud ei kaswata, kui 
süddame kõrkust ja tühja kadduwa asjade 
himmo, waid enne tahtis ta sega omma tän-
nolikko meelt omma armsa wannematte wasto 
üllesnäidata, sellepatrast et Kristus ni paljo 
hallastust temma waöto on üllesnäitnud. Meie 
põimime sedda tmmtfs, kui meie nisuggusid 
sanno temma suust saime kuulda, ja temma 
seltsis olles tundsime suurt römo; sest et tem-
mast iggapiddi olli üks maddal, helde ja armo-
lik meel nähha. Temma iggatses hinge ja 
ih Ho põiest meile paljo head tehha ja olli, 
omma endise ello wasto atwada / nüüd hopis 
teiseks innimesseks läinud, nenda et meiegi 
hakkasime uskma, et risti-usk üks Jummala 
tödde ja Jummala waggi on, sest kuida õlleks 
temma se läbbi nisugguse lühhikesse aia sees, 
süddame ja ello kombe põiest, hopis teiseks 
woinud minna. 

Temma norem ödde, se waene loom, 
pilkas tedda ja ütles: Temma uus te on tem-
ma Pead seggaseks teinud. 

Ei mitte, armas ödde, ütles Elisabet, 
minno uus te ei olle mitte minno Pead segga
seks teinud, waid se on minno süddant patto 
atmastussest Jummala armastusse pole pöör-
nud; minna soroin, et sinna nenda kui min
nagi, omma hinge hädda tunda saaksid. 

Teine ödde wastas se peäle: Ep olle 
mul ühtegi tarwis simio jutlust kuulda, egga 
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ei olle minna ka sandim kui teised innimessed; 
sest saab mulle kül. 

Hea kül armas ödde, ütles Elisabet, kui sa 
ka minno jutlust ei tahha kuulda, siiski ei 
rooi sa mind mitte keelda palwed teggemaft 
(tnno eest; ja sedda tahhan ma süddamest 
fmno eest tehha. 

Ja nüüd, annas öppetaja, ussun minna, et 
need palwed on kuuldud. Kui ta haigeks jäi, läks 
temma ödde Elisabet temma proua jure temma 
tööd toimetama ja ka tebba ennast põetama ja 
ai tina. Elisabet rakis nüüb paljo omma õega 
temma hinge - luggu pärrast, ja se waene haige 
olli omma enbise pattuse cdo pärrast wägga kurb 
ja wägga tännolik keige se armastusse eest, mis 
Elisabet temma wasto üllesnäitis, nenba et 
Elisabet omma haige õe hinge luggu pärrast 
rõõmsa lotussega sai täibetub. 

Kui minna omma abbikasaga sedda haiget 
tvatamas käisin, siis ütles ta meie wasto, et 
temma omma endisest cIlust kül paljo kurbdnst 
ja häbbi saab tunda; agga ütles ka: Minna 
lodan Jummala armo läbbi, et minno armsa 
ve Elisab^ti Oimisteggia ka tahhab minno 
Önnisteggia olla; sest ma tunnen kül, mis 
suur süaüune minna ollen (ja et iggawest 
nuhtlust ollen kcninud). — Ma tunnen ka, et 
isseennast ei jõua aidata, ja et mul muud 
tiou ei olle, fui Jesusse Kristusse jure kippuda 
ja Temmasi üksnes abbi ja lunnastamist om-
ma hingele otsida. 

Ning nüüd, armas öppetaja, on ta jo siit 
ilmast lahkunud, agga ma lodan ja ussun, et 
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need palwed on kuuldud, mis temma öe süd, 
d(imest, temma meleparrandamisse pärrast, 
Issanda pole tousid, ja et Issand meile, kes 
meie temma wannemad olleme, ka seddasam-
ma armo wöttab anda." 

Sefinnane jut teggi mulle paljo rõmo, ja ma 
töötasin nüüb selle ausa wanna issale, rebe nim-
metub tunnil tulla temma tüttart matma. Minna 
räkisin peale sedda weel temmaga, temma ellojärje 
pärrast, mõnningad fannab, ja siis läks temma ärra. 

Rebe seätub tunnil otlin ma kirrikus; pärrast 
Summata tenistust läksin ma selle wanna issaga 
ja temma suggutaste- ja sõbrabega kirriko aeba 
sebba surnut matma. 

, Ka üks jummatakartmatta ja wallato mees olli 
kirrikusse tulnud. Se samma ei tulnub ühhegi mu 
nou pärrast sinna, kui ainoüksi sellepärrast, et 
tahtis sebba wäljaspibbist matmisse wisi nähha 
sada. Pärrast kirriko Jummala tenistust täks 
temma ka teise mattusse rahwaga ühhes haua 
jure; agga kui neeb matmisse palwed loeti, leika-
sib monningab palwe-simnab ni wäggewaste temma 
sübbamesse, et ta omma suurt patto häbba hakkas 
kibbebaste tunbma ja sest aiast Jssanba armo 
läbbi pääw päwalt ikka ennam omma meelt ja 
eUo parranbama. Sest asja tunnistaja ollen 
minna isse kaua aega olnub. 

Kui Jummala tenistus kirriko aia peäl sai lõp-
nub, räkisin ma weel monningab fannab selle 
wanna issaga, temma naese- ja tütrega. Minna 
töötasin ka neile, nionne päwa pärrast, neib nenbe 
maiasse tulla watama. Sest aiast sabik sain ma 
nendega wagga tuttawaks. 
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Sepärrast andkem kitcs JumMalale au! tõstkem 
Temma nimme sureks ja ärge jätke mitte mahha 

,-pafroir tMes, ct temma waesid rikkaks teeks 
uskus ja nltqib maimus waesiks. — 

Bibllotheca \\ 
universitatis jj 

D o rpatens is  J f i t i n t  jaggo. 
Vj«i meeneid söbro ennese mele tulletame, kes 

dl asib ja surrid, ja kes nüüb Temma 
jggawesse au sees 011; oh siis saab meie fübba 
ühhe armsa hallebussega täibetub, ja meie waim 
iggatseb wägga selle pawa jarrele, mil Jssanb 
omma au wõttab ilmutaba ja ommab ärrawallit-
setub lapseb keikist paikust ennese jure kokkokoggu-
ba, kust ükski neid ennam ei sa lahhutaba. Kas 
nemmab siin mailmas rikkab, ehk ivaeseb otlib, ei 
sest Pvlle luggu! Nenbe au oit se: et nemmab 
kunningab ja preestrib on Jummala tenistusse see?. 

Üks neist tõssisist ufllikkubest, kedba jo surm 
minnust on lahhutanub, ja kellega minna enne-
muiste mittokorb rõmoga Jummala armo- ja au-
rigist räkisin, on ka se tüdruk Elisabet. Minna 
tahhan nüüd temma ellust laiemalt räkida ja lo-
dan, ct neil?, kes sebba sawab luggeda ehk kuulda, 
sest kasso saab tullema. 

Kahheksa päwa pärrast temrna noivrna õe mat-
ttijl, sõitsin ma fe armsa wanna mehhe jure, tebba 
ja temrna ommaksed, temma maias katsma. Kui 
ma senna liggi joubsin, näggin ma tebba momieb 
lebmab wälja pealt oue ja lauta aiawab; ma as-
tusin temma liggi, agga temma ei ndinitb mind 
weel mitte, sest temrna silmab ollib tüntfiks läinub. 
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?lgga kui ma tebba sain terretanub, poris ta üm-
ber, wvttis minno tevretamiji wägga rõõmsa näo
ga wasto ja ütles: Lummal õnnistago teib, ar
mas öppetaja! Ma rõmustan wagga, et teie otlete 
tulnud. Meie olleme igga pääw teib ootnub. 
Nüüb tullib ka tuttav omma ellatanb emmaga 
mo jure. Rõõmsa näoga ja armastusse silma-pis-
favettega sain minna nenbest terretub ja wastowoe-
tub. Nemmab saatsid minb nüüb ühhest weikes-
stst, wägga illusast aiast läbbi omma maiasse. 
Siin maias leidsin ma keik riistad puhtad ja 
korra pärrast seätud ollewad. Sepärrast et 
pea waesed ennast mitte omma waesussega 
wabbandama, kui nende majariistad mitte 
puhtad ja korra pärrast seätud ei olle. 

Siin maias näggin minna ka ühhe nurga-
laua peäl kaks Diiblit ja mitto muud Aum, 
mala Sanna Oppetusse Ramatud. Sedoa 
tähhcle pannes, ütlesin ma isseenneses: siin 
on waggadusse ja rahho elloasse! — 

Nüüd hakkas fe tüttar Elisabet räkima ja 
ütles: „ Ep olle meie koggoni sebba rodävf, armas 
öppetaja, et teie meie maiasse odete tulnub — 
wõtke se eest meie süddamelikko tänno wasto, et 
teie ni kaugelt ollete meie jure tulnub." 

Minna wastasin selle peale: Meie Onnisteggia 
tulli weel paljo kaugemalt meib waesib pattusid 
katsma. Sest Temma tulli Issa süllest, Temma 
jättis Issa au mahha, roõttis süllast näggo enne-
sele, ja tulli fesinnatse alwa Ma peale mahha, et 
Ta meile omma hallastust ja armastust woiks 
ilmutaba: eks siis meie ei peaks õppima ja noub-
ma Temma jättel käia, omma liggimeste nõdrust 
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hea meiega kanda ja keikis paikus ja atlafi head 
tehha, nenda kui Temma meile tähte on jätnud. 

Peale sedda tulli ka se armas wattna_ issa 
tuppa ja ühhendäs ennast omma abbikasa- ja tüt-
vega mind iiete süddamest wasto wötta. Meie 
hakkasime nüüd ka sest surnust tütrest räkima, 
ja ma römnstasin selle tütre Elisabeti pär
rast; sest et temma saunadest ja eliokombedest 
vili nahha, et oige uss Jesusse sisse, ja tös-
siue Jummala armastus temma süddames olli 
wa liitsemas. Ehk ta kül tö ja fotnbede põiest 
üks mõistlik laps olli/ siiski olli temma usk 
tedda ka allandiikkuks teinud. Ma sain wi-
maks ka teada, ct temma sure holega öppe-
tanud omma- pattust pvörmatta wannemid 
Jummala Sanna tõt tundma ja selle jarrele 
omma ello aiama. Ehk temma wannemad 
temma öppetussest uil löpmatta kasso omma 
hingele said tunda, ja temmast suurt luggu 
piddasid, siiski naitis ta omma wannematte 
wasto iggapiddi lapselikko maddaiuft, südda-
melikko armastust ja sannakülelikko meelt ütles. 
Temma olli üks wägga wagga laps, ja tcm-
mal olli üks kaunis selge armoöppetusle 
tundmiime. — Temma rakis paljo sest tonnist 
ja kurbdussest, mis temma omma pattust 
pöörmisse- ja omma oige usso pötwe sees olli 
tunda sanud. Et temma kindlaste Issanda 
armo peale lotis ja truisle Jummala Sanna 
jarrele ommad mõtted, himmud ja ellokombed 
püdis aiada, sepärrast sai temma ka ommas 
süddames Jummala Rahho tunda, mis uile tn 
on kui keik mõistus. (Wil. 4, 7.) 
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Aeg laks mul se armsa vahroa j tires wägga 
rutto möfca. Pärrast sõmaaega räkisin minna weel 
nendega tük aega, ja siis walmistasin jälle kõiv 
pole minnema. Kui ma neid Jummalaga jätsin, 
ütles se armas wanna emma mo wasto: Summat 
saatfo teid terwissega koddo, ja õnnistud olgo se 
pääw, millal teie meid waesid wanno innimessi, 
meie waewalisse põlwe sees, ollete tulnud katsma. 
Oh tulge ikka jälle, ni pea kui woimalik, meid 
waatma. Minna ollen kül tummal, egga olle 
õppind nisuggufc herraga räkima kui teie ollete, 
agga kül mo tuttav wõttab minno eest väkida. 
Se laps on mulle wägga sureks võtnuks antud ja 
ma loban, et fe armas Summal tedda mulle weel 
ni kauaks minno wannadusfe ja nõdvusfe toeks 
jättab, künni ma omma teiste armsa lastega jälle 
ühte saan. Minna reastasin selle peale: Pange 
omma totust Msanda peale ja tutletnge temma 
armolisse töötusse Sanna omma meie: „Kmmi 
teie wannaks silte, ollen Ma sesamma, ja 
künni teie halliks lähhate, tahhan ma teid 
kanda." (Ses. 46, 4.) 

Peale sebba ütles nende tüttav Elisabet: Ma 
tännan teid, avmas öppetaja, se suve avmastusse 
eest, mis teie minno armsa wannematte ja minno 
wasto ollete üllesnaitnud. Tõest, Sssand on teie 
tuttemifi meie jttve õnnistanud, sest minnagi tun
nen, et ma sest otten kasso sattud, ma ussun ka, 
ct mo avmfad wannemad sebba õnne ja võmo kül 
mitte ävva ei unnuSta, et nisuggune au wäävt 
Ewangeliummi öppetaja neib on katsmas käinud 
nenbe maias, — sebba õnne ep olle neile kül mitte 
enne juhtunub. Minno õnnisteggia on mulle 
wägga paljs armo nailnud, et Temma mind 
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klii üht tukki kullest on wäljakissnud ia minnule 
ello ja rahho teeb naitnud. Ja nüüd iggM 
seb mo südda kangeste Issanda auuks ellada, 
agga iggawaks lahhäb mulle sedda aega odateö, 
millal ka minno kallid wannemad jummala-
kartusse wagge öiete tunda sawad. 

Mimfa wastasin: Ma lodan, et Jummala oimo 
tootussed ka teie wannematte kallal peawad tõeks 
minnema. 

Ta ütles: Sedda ussun minna nüüd, ja ma 
kidan Jummalat se õnnelikko totusse parrast, mis 
Temma mulle teie läbbi on annud. 

Ma kostsin: kas teie Jummalat ka se eest 
tannate, et Temma teie labbi teie wannemad 
toe tundmissele wöttab juhhatada? 

Elisabet wastas: Sedda teen ma kül, 
armas öppetaja, agga kui ma mõtlen, et ma 
ni nödder ja kolwato ollen, siis rörnustau 
sest aina wärristades." 

Nüüd hakkas fe armas wanna issa räkima ja 
ütles: Minna lodan kindlaste, et Õnnisteggia teile 
Wöttab tasfuda keik teie armastusse üllesnäitmist 
ja heateggemist minno wasto: Tehke ka palwed 
meie eest; sest meie olleme raskeste patto teinud, 
et Issand omma suurt armo ja hallastust meie 
wasto wõttaks üllesnäidata, kui kefl õ aeg kätte 
jõuab. (Matt. 25,6.) Meie armas tüttar Eli-
sabet kannatab paljo meie parrast, ni hästi 
ihho kui waimo põiest. Temma teeb keik paaw 
otsa tööd, meie waewa wähhendades, ja ma 
kardan wägga, et temma rammo ja jõud et 
anna se raske to wasto seista, mis ta meie 
eest teeb. Ta ragib meiega saggedaste ja 
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aiab jutto aiades meie aega ärra, loeb meile 
ette, teeb palwed meie eest, et meie tullewast 
wihhast saaksime ärrapeastetud. Jah, toest 
ta on meie melest üks wagga kallis laps. 

Wimaks ütlesin minna nende wasto: rahho olgo 
teiega — ja keikidega, kes teie ommad on! 

Amen, armas öppetaja, ütles se wanna issa, 
wõtke weel üks kord meist süddamelikko tänno wasto! 

Sel wisil jätsin ma neid fe korra Jummalaga 
ja lahkusin neist römöga. Ka pärrast sedda käisin 
ma neid weel mornil kord watarnas, ja iggakord 
õnnistas Jummal minno käimist, et ma Tcdda se 
eest woisin tännado. 

Eli sabet i termis hakkas nüüd paaw pärnalt 
ikka waesemaks minnema, agga temma Jummala 
tundmmne ja Jummala armastus olli pääw pa-
walt kaswamas. Ühhe aasta pärrast läkkttas tem-
ma minnule ühhe ramato; selle ramato sannad 
käiwad seddawisi: 

Armas öppetaja! 

Teie helde lubbaandmisse järrel ollen ma enne-
scle julgust wotnud, teile weel ühhe alwaste kir
jatud ramatukesst läkkitada. Minna lodan kind
laste, et teie ni helde ja lahke ollete ja fedda 
mitte pahhaks et panne, et nisuggune waene ja 
öppimatta loom, kui minna ollen, sedda julgust 
ennefele on wotnud. MintlUl 0N üks puhhas 
ja kohtlane nou. Ma ollen kül üks nödder 
asti, agga mci himmustan Isanda nimme 
auuks ellada, Temma sure heldusse parrast. 
Armas Issand wötko mind seks omma targa 
nouu möda juhhatada ja mind omma liggi-

(2') 
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ollemissega kaitsta, ct minna Temma armas-
tusse warjo al rooiksin hingava ja temma 
Pühha Waimo rvmustamissi tunda sada. Kui 
ma omma nõdrust ja kölwatumat ollemist tun-
MN ja sedda, et Jummal keik ja keikide sees 
on, siis ollen ma malmis Temma jure kippu
ma ja Temma wasto ütlema: Issand tulle 
sinna mulle abbiks, õppeta sinna mind! Olle 
minno Prohwet, minno tillem preester ja mo 
Kunningas! Sinno Armo Waim juhhatago 
mind ja ilmutago minnule sinno armastusse 
sallajaid asjo. Oh mis kallist õnne rooime 
tunda, kui meie Jummalaga ennast ühhenda-
me! Oh mis õnnistust rooime meie omma 
armastusse Jummalast sada! Temma on se 
suur Jehoroa! Oh kui suur on Temma nimmi! 
Need inglid kummardaroad Tedda, andwad 
Temmale au ja teniroad Tedda allandusse, 
ja armastussega. Seraroid katwad lopmatta 
omma pallet kui nad temmale kitusse lauto 
laulwad. 

Ni kõlroato kui ma ollen, siiski ollen ma 
sedda tunda samid, et sedda ennam ma Jum
mala suru)l ja armo tahhele pannen ja süd-
damesse roottan, sedda ennam on allandus ja 
armastus minno süddames tõusmas Jummala 
roasto. Agga ma pean roeel iggapaaro ütle-
ma: Issand, kui pissut armastan ma sind! 
Oh kui pissut ollen ma allandusses smno sar
nane! Agga segi parrast sowin ja nõuan ma 
sind ikka ennam armastada ja ttuimaste teni-, 
da. Minna ollen ka sedda tdhhele pannud, 
et arowalikko Jummala tenistusse jures, Jum-
mai keige ennamiste minno süddant üllesärra-

tab, mind uskus ja armastusses kinnitab ja 
mind keige suremat pattust iggawesse õnnis* 
tusse lotussega täidab. 

Kui ma Temma armo ja heldust tunda 
saan, siis soroin minna kül süddamest Tem
ma teed kindlamaste käia fui enne ja Tem
male nenda au anda kui mo kohhus on. 
Wäljaspiddise roaewa ja kurbdusse sees pallun 
minna Jummalat, et Temma mind oppetaks 
omma ainust Poega Jesust Kristust tundma 
ja Temma ülleötousmisse roagge. Õlleks ig-
gal aial nisuggune luggu minno süddamega, 
küllad ma siis ka igqal aial romoga ennast 
Temma armolisse tahtmisse ja juhhatamisse 
alla heidaksin, ütteldes: „Issanda tahtminne 
on taieste hea, Temma se keige targem, se 
pohjato tarkusse Waim, ei rooi ei ial eksida." 
Agga et ma roeel ni pattune ja usso põiest ni 
nödder ollen, sepärrast kautau minna roeel 
saggedaste nisuggust Jummala armastusse 
tundmist ärra ommast süddamest. Ja kui 
nisuggune kahjolik luggu minno süddamega 
on, siis langen minna, omma patto häddast 
mahharõhhutud süddamega, nuttes Jummala 
ette mahha, ja teen palwet. 

Saggedaste mõtlen minna: oh kui suur 
õlleks se on, kui Temma armastus ni wägge-
roaste minno süddames roallitseks, et ma süd-
damelikko rõõmoga Temma Sanna ja taht
mist püaksin taita ja roihhaStellemist, süddame 
sallaja uhkust ja isseennese armastust ärrasal-
gada. Agga fe on Jummala armo tõ ja 
rooib üksipainis siis sündida, kui meie Onnis-



teggia kalli werre sees (usso läbbi) pattude 
andeksandmist vlleme leidnud. Oh et meie 
Temma käest armv ja wägge saaksime! — 
Minno ust on saggedaste wägga nödder. 

Ma mõtlen kül tihti se peäle, mis Issand 
ütleb: Et kes ussub, se peab onsaks sama. 
Keik woib sündida sellele, kes ussub. (Mark. 
16, 16. p. 9, 23.) Oh, et meie uskus Tem-
maga woiksime omma aega wita, kui omma 
keige armsama sõbraga. 

Oh helde on Jummal meie waeste wasto, 
ja siiski nurriseme ja kaebame ni saggedaste. 
Temma woiks kül meie wasto oölda: Mis 
pean Ma weel ennam teggema, kui Minna 
jo ollen teinud? Ehk Millal ollen Minna 
omma töötust iäitmatta jätnud? Millal ollen 
Ma mahhajatnud tullist armastamist sanna-
kuulmatta ja poraste laste wasto üllesnäitmast? 

Oh armas öppetaja! minna pallun On-
nisteggiat, ct minna Tedda mitte ennam nenda 
ei kurwastaks, kui minna sedda taimini ollen 
teinud. Palluge ka teie minno eest. 

Oh et ma, ni kaua kui minna weel siin 
Ma peäl ellan, omma risti woiksin kanda ja 
selle kaitsmisse ai wahwaste mõtteida, »kcs 
on risti kannatanud römo eest, mis temmale 
olli seätud, ja ei pannud sedda habbi mikski, 
ja on istnud Jummala aujärje parramal pc-
lel." (Ebr. 12, 2.) 

Ma tänitan teid, armas öppetaja, et teie min-
nuie ollete lubba annud teile kirjotada. Minna 
tunnen et mo tennis nüüd pääw pärnalt ikka en-
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nam närtsib, sedda ennam leian ma omma nöd-
russe ja tvuema sees jahhutamist, kui minna ühhe 
kirja läbbi teile onimad süddame mõtted ehk ig-
gatsemist woin teäda anda. Minna ussun kül, 
et ka teie mõnda toaeroa ja koorma peate kandma; 
agga Jummala õnnistamise läbbi tulleb se wi-
maks keik kasstiks. 

Mo wannemad on weel nenda terwed kui enne, 
ja se teeb mulle römo, et nemmab Jesusse Kris
tusse tuudmisse ja armastusse sees kaswawad ja 
kossowad. Nende pärrast üksnes sowiksin minna 
weel ellada. 

Aeg on wägga iggaweks läinud, sest päwast 
kui wimaks meid käisite watamas. Et meie ni 
waene rahwas olleme, siis on mul kül häbbi teid 
pälludes, et teie meid meie weikesft maiasse tui-
ieksite katsma. Agga kui teil mitte woimalik ei 
olle tulla, siis õlleks se meil wägga armas, kui 
teie meile ühhe pissokesse kirja wöttaksite läEitada. 

Minna pallun Jummalat, et Temma teib omma 
wäega kinnitaks. 

Ärge pange pahhaks', et ma nt julge ollen ol
nud teile nisuggust kirja läkkitada. Minno ivan-
nemad terretawad teid allandusse- ja tänno tund-

'ap"V\ h- '«li "Kristusse sees teie allandlik 

. ümmardaja Elisabet W. 

I 
1Š~ ~~ 
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Kolmas jaggo. 
B\bV*ofc«°a. 

iufiWejs 

Õige usklikkude ello tähhelepanneminne 
meile usso kinnitamisfeks tulla ning wägga ar 
ja kallis on ka se ümberkäiminne nisugguste tös^ 
siste usklikkudega. Zubba siin ilmas tunneb meie 
südda suurt römo nende söbruSsest ja ümberkai-
misfest; agga sedda ei olle ühtegi arwata se römo 
ja önnistusse wasto, mis meie ükskord taewas sante 
tunda, kus meie löpmatta omma armastusse Jum
malat Temma Poia sees pallest pallesse peame 
nähha sama, (kes on selle näggemattalJummala 
ühhesuggune kuiv ja Temma au paistus, 
Kol, 1, 15. Ebr. 1, 3.) ja kuhho meid saab 
korristud nende inglide arroamatta arro ja se 
taewa söa wäe hulga jure, kes Ta aujärje ümber 
seiswad. 

Parrast sedda sain minna se Tüdruko Elisa
beti käest jälle ühhe weikesse kirja; selle fannab 
fAimab nenda: 

Se teeks minnule kül wägga suurt römo, kui 
teie ammeti tallitamissed teile aega annaksid üht 
waeft, kölwatumat pattust tulla katsma. Mo 
toiimne tund on jubba liggi; agga ma lodan kinb-
laSte, et Kristus mo waese hinge peale wöttab 
hallaStada. Teie fannab ja öppetusfeb on mulle 
saggedaste sureks kassuks olnub, ja ma iggatsen 
neib nüüb weel ennam kuulba, kui enne. 

Minno roannemab lakkitawad teile paljo terwist. 
Minna ollen teie allanblik ja kölwato ümmardaja 

Elisabet. 

ibvvrs äte i M 
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lsammal pawal, pärrast lõunat sõitsin minna 
tbcti katsma. Kui ma Elisabeti wanna 
maia ette jõudsin, siis teggi temma abbikasa 

ule ukse tahti. Silmapisfarad jooksib mõba 
mma pallet, ta wangutas peab ja ei .woinub 

süddame raskusfe pärrast ei fannagi räkida. Min-
na hakkasin temma kaest kinni ja ütlesin ta wasto: 
Armas fõbroke, keik on hea, mis Jummala tarkus 
ja Temma hallastus teeb. 

Temma wastas mulle: Oh minno kallis 
Elisabet, minno armas tüttar on nüüd wägga 
raskeste haige! Kuida minnoga luggu jääb, kui 
ta surreb? Enne sedda mõtlesin minna ikka, et ma 
enne tedda piddin haudas hingama, agga nüüd 
on teine luggu käes. 

Minna ütlesin ta wasto: Rüüd arwab Issand 
sebba kassuks ollewab, et Temma teie last, enne 
teie surma, omma aumaiasse wöttab. Eks se ei 
olle üks suur hallastusse tö? 

Temma ütles: „OH, mo armas öppetaja, minna 
ollen wägga wanna ja nõbber, ja temma on min-
nuie üks wägga armas laps ja on mulle keppiks 
ja toeks mo wannabusfes! Oh, ma waene wanna 
innimcnne!" — 

Kui ma liggemale astusin, siis näggin ma 
Elisabeti, nurkas tulle ares, ühhe laia toit 
sarnatse istme sees külleti padjade peäl ollewad. 

Room ja rahho paistis ta pallest, fui tem
ma need sannad mulle ütles: Teie ollete suurt 
armastust minno wasto üllesnäitiuid, et teie 
ni pea minno palroet moda, mind ollete tul
nud katsma. Teie leiate mind ikka ennam 
nartsiwad, ja ei ollegi mul ennam pitfalt siin 
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ja mi st. ?lgga «kui mo lihha ärralöppeb ja 
mo südda ka, siis õlled sa Zummai! mo süd
dame kaljo ja mo ossa iggawest!" (Laul 73,26.) 

Minna ütlesin: Ma ussun, et sa Jummala lig-
giollemlst rohkeste saad tunda, ja et sinna kind-
laste omma lokust Temma peale woid panna, kes 
tünnini sinnoga on olnud ja sind mahhajätmatta 
on kaitsnud, ja kes sind ka omma iggawesse ön-
nistusse riki wöttab aidata. — 

Elisabet ütles: Jah, ma ussun sedda kül, 
armas Öppetaja! 

Minna. Missuggune luggu olli sinnoga enne 
so pattust pöörmist? 

Elisabet. Armas öppetaja! Minna ollin siis 
üks uhke ja kergentelelinne tüdruk, ma piddasin 
illusaist riettest suurt luggu; ma armastasin ma-
ilma, ja sedda, mis mailmas on; ma ollin jum-
malakartmatta sakste j tires tenistusses, ja ep olnud 
mul sedda õnne mitte nisugguste leiwawanncmatte 
jures ellada, kes teniatte hinge onnistusse pärrast 
olleksid murret kannud. Minna käisin ka kül puh-
hapäwal ükskord kirrikus, agga ei mitte palweteg-
geniisse egga Jummala Sanna kuulmisft pärrast, 
waid et teisi tahtsin nähha sada ja ennast neile 
näidata. Minna arwasin ennast taieste wagga ja 
kölbawa ollewad önsaks sama. Ma pölgasin jum-
malakartlikkuid jnnimessi ja pilkasin neid. Oh ma 
ellasin siis kül sure pimmedusse stes ja ei tunnud 
suggugi onnistusse teed; ma ei teinud ci ial mitte 
palwct Issanda pole, egga tunnud ka mitte om-
ma hirmust süddame arrarikmist ja hädda. Minna 
sowisin, et teised mind piddid kiitma ja heaks teni-
aks piddama ja ollin sureliune se peale, et mind 
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monnikord kideti. Et mind piddi heaks kidetama 
sellepärrast piddasin ma kül wäljaspiddise ello po-
lest ausad wisid, agga ma ei tunnud ei Jumma
lat egga Kristust, egga kannud ka mitte omma 
hinge önnistusse pärrast murret; ja kui mo hinge 
luggu surres nisuggune õlleks olnud, siis õlleks 
kül öigusftga pörgo piin minno ossa olnud. 

Minna. Ons paljo sedda aega sest, et sinna 
sedda jutlust kuulsid, mis läbbi Jummal sitrno 
meelt on parrandanud? 

Elisabet. Sedda tulleb nüüd liggi wiis 
aastat. 

Minna. Kuidas se siis tulli? 

Elisabet. Minna sain kuulda, et üks woö-
ras kirriko öppetaja siin meie kirrikus piddi jutlust 
teggema. Ni mitto keelsid mind sesamma öppe-
taja jutlust kuulmast ja ütlesid, et temma omma 
woöra öppetussega kül minno Pead seggaseks teeb. 
Agga, et ma ka ühhe woöra öppetaja jutlust taht-
siit kuulda sada ja omma ue kuega ennast kirriko 
rahwale tahtsin näidata, siis pallusin ma omma 
praua käest lubba kirriko minna. Tõeste ei mid-
dagi muud ei aianud mind kirriko, kui tühhi himmo 
üdist kuulda ja nähha, ja uhkus. 

Kui ma kirriko ollin tulnud, watasin minna 
essite ümberringi, kas teised ka minno uhked rided 
piddid näggema, ja ma ei pannud essite mitte 
Jummala tenistust tahhele. Miimilt ollid paljo 
uhkemad rided selgas, kui üh.hel tenial tüdrukul 
sünnib kanda, ja mo riettest olli selgeste kül tunda, 
missuggune willets luggu mo süddamega olli. 

Kui öppetaja räästoli peäle olli tulnud, siis 
lugges temma Apostli Paulusse epistlist, Kolossusse 
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rahwale kirjotud, need sannad ette: „<E()l)itage 
ennast kui Jummala arrawallitsetud, pühhad 
ja armastud, süddamelikko hallastussega, hel-
dussega, allandussega, tassandussega,pit-
kamelega." (Kol. 3, 12.) 

Need Apostli sannad hakkas temma laiemalt 
ärraselletama ja öppetas, «missuggune Wahhe 
ihho ehtede ja hinge ehtede wahhel on." 

Kui öppetaja jubba mõnningad sannad sai öp-
petanud, hakkasin minna habbi tundma omma 
riette uhkusse pärrast; agga kui temma onnistusse 
riettest ftlletas, misga iggaüks ristiinnimenne peab 
ehhitud ollema, siis sain ma selgeste omma hinge 
allastust tundma. Minna leidsin ennast ilma 
ollewad ni hästi allandussest kui ka iggaühhest 
teisest waimolikko ehtest, kellest Apostel Paulus 
omma epistli sees öppetab. Kui minna omma 
illusa kue peäle watasin, siis tundsin ma suurt 
habbi omma uhkusse pärrast. Kui öppetaja peäle 
watasin, siis näitis temma minnule üks sannume 
toja taewast ollewad, kes minno silmad piddi lahti 
teggema (Jummala Sanna ja Temma Waimo 
abbiga.) Kui omma süddame sisse watasin, siis 
näggin sedda täis patto ollewad. 

Ehk öppetaja saunad mind kül pannid war-
risema, siiski himmustasin ma neid weel ikka 
ennam kuulda. 

Öppetaja ftlletas ka weel: „Kuida Jummal 
surest armust pattusid wöttab önsaks tehha." 

Minna tundsin ennast omma endise ellowisi 
pärrast, sure süalluse ollewad, kui temma Kris-
nissest minnule hakkas jutlustama. — 
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Kui temma Kristusse tassandussest ja allan--
dussest rakis, siis tundsin ma ennast uhke ja 
ni mitme tühja kadduwa asja himmoga, tai-
detud ollewad. Kui temma ütles Tedda keige 
ullema tarkusse ollewad, siis hakkasin omma 
suurt rummalust tundma. Kui Kristusse öi-
gussest rakis, siis hakkasin tundma, mis suur 
suallune ja nuhtlusse waart minna ollin. Kui 
ta meile kinnitas, et Kristus meile on tehtud 
puhhitsemisseks, siis sain ma tunda, mis ro-
iane, arrarikkutud ja pattune ma ollin. Kui 
kulutas Kristust meie Lunnastaja ollewad, siis 
pannin tahhele, • et minna patto orri ja fadana 
wang ollin. Wimakö löppetas ta omma 
jutlust se maenitsemisse- ja palwega, et meie 
pattused wöttaksime tullewa wihha eest pöqge-
neda, ihho riette-illo armastust arrasalgada, 
Kristusse jarrel käia ja allandussega ennast 
ehhitada-

Sest aiast sadik mõtlesin minna saggedaste 
omma hinge ünmstusse peale ja se hädda 
peäle, mis siis tulleb, kui ma pattust ei pö-
raks. Minna andsin Jummalale süddamelikko 
tanno, et sedda jutlust sain kuulda ehk mo 
süddamega kül weel wägga seggane luggu olli. 

Nüüd hakkasin omma uut ello teed Jum-
mala Sanna luggemisse-iarrelemvtlemisse-ja 
palweteggemissega käima, ja õppisin siis tund-
ma, mis suurt pärrandust minna pärris patto 
läbbi ollen ärrakautanud, ja mis suur Jum-
maia hallastus on, et Temma Kristusse ärra-
tenimisse labbi üht ni süallust loma tolmust 
ülleswöttab ja omma iggawesse onnistusse ja 
fliiu ossalisftks teeb. 
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Oh, mis armast Lunnastajat minna ollen 
leidnud! Temma teeb ennam minnule head, 
kui ma jõuan palluda \a mõista. Temma 
taiussest leian minna keik, mis üks waene 
hing tarwitab; Temma armo sülles leian 
minna wariopaika, kui pat mind kiusad ja 
pütid eksitada, ja Temma Sanna annab 
wagge kaksipiddi mõtlemiste ja ussmatta mele 
wasto. 

Minna. Kas sa siis ka uskusid, et Jum-
mal sind meleparrandamisft pole wöttis juh» 
halada selgest armust, ja ei mitte selleparrast, 
et sa sedda omma endiste heateggudega olleksid 
ärrateninud? 

Elisabet. Oh minno armas öppetaja! 
Enne selle öppetaja jutlusse kuulmist ollid mo 
teut) wägga kurjad ja lihhalikkud, ja patto 
armastus olli mo norest pölwest sadik mo 
süddames wallitsemas. Minna ei olle omma 
endiste teggudega kül muud ärrateninud, muud 
kui nuhtlust, sest minna ollen üks patto labbi 
arrarikkutud ja holeta hing olnud, kes Jum-
mala kasko ja Temma armoöppetust on põi
ganud ; jah! minna sain siis seddamaid ka 
tunda, et minna mitte teist wis5 omma hingele 
ei woi lunnastamist odata, kui üksnes se läbbi, 
et Jummal minno peäle hallastab ja mulle 
selgest armust minno paitud andeks annab, ja 
et keige se eest Temmale uksipamis tnlleb au 
ja kitust anda. 

Minna. Mis sinna siis mailmast ja 
temma himmudest arwasid? 

Elisabet. Mailm omma himmoga olli 
minno melest siis üks kadduw assi, ja ma 
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arwasin, et mailma pattused himmud mo 
vinge arrarikwad, selleparrast wötsin minna 
ft kindla nou: patto himmud arrasalaada ja 
neist lahkuda. 

Minna hakkasin ka saggedaste Issanda pole 
palwet teggema ja sain ümberkäies Jumma-
wga saggedaste wagga onnist römo tunda, 
saggedaste ohkasin ma omma pattude pär-
vast, ia et monnikord usso põiest nödder ollin, 
sus sain ka wahhel kowwaste patto wasto 
woitelda; agga se, kes mind iggawesse armas-
tusjega armastanud ja heldnssega tombanud, 
on mind aitnud ja rahho tee peäle saatnud ja 
mind oppetanud, et ma Temmata ühtegi ei 
woi tehha, agga Temma labbi ma keik ärren-
daksin. (Jer. 31, 3. Joan. 15, 5. Wil. 
4, 13.) 

Minna. Kas sinna ka jummalakartmatta 
lnmmestest mondasuggust omma jummalakart-
likko ello parrast said kannatada? 

r El j sabet. Jah, armas öppetaja, iqaal 
pawal. Mõnningad irwitasid mind, teised 
laimasid ja teotasid mind: minno waenlased 
Kasid mind, ja mo söbrad naersid mind. 
EtnLf2,ma," ebbaufflikkuks, liigu,klikkuks, 
sallalikkuks, kawwalaks, eksijaks ja ni mitme 
teiste söimo nimmedega püüdsid jummalakart-
watta lnnimessed mind teotada. Agga minna 
arwasin sedda risti ja habbinaero ennesele 
auuks tullewad; ma andsin omma teotajattele 
ja wolglastele andeks, teggin palwed nende 
eest ja tulletasin ennese mele, et ka minna lüh-
yikesse aia eest nendasammoti teiste wasto 
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olleksm woinud eksida. Ka tulli se mo mele, 
et Kristus nisuggust wastorakimist pattusist 
ennese wasto on kannatanud, ja et sullane ep 
olle surem kui temma issand, siis romustasin 
ma nisuggust kannatamist kandes, mis ka p!s-
siu Temma kannatamiste sarnane olli. 

Minna. Kas sinna siis ka suurt armas-
tust omma suggulaste wasto tundsid? 

Elisabet. Jah, armas öppetaia. Ma 
mõtlesin saggedaste nende peäle. Löpmatta 
teggin ma palwet nende eest, ja mo süddames 
olli suur iggatseminne neile head tehha. ^s-
searranis tundis mo südda suurt murret mo 
armsa wannematte parrast; sest et nemmad 
jubba wagga wannaks ollid läinud, ja et 
nende tundminne risti usso põiest weel wagga 
waene olli. 

Jah, ütles emma nuttes, meie usso tund
minne olli kül wägga waene ja tassin; pattu-
sed ja willetsad ollime meie, kui meie armas 
Elisabet, se kallis laps, meid Issanda Kris-
tusse Jesusse jure hakkaF juhhatama. 

Se wanna issa olli ka sedda jutto nattoke 
aega ukse tagga kuulnud, ja temma astus nüüd 
omma kahhe pimq õmbrega tuppa ja ütles: Jum-
mal önnistago Elisabeti ja hallastago temma 
peale, sest se on tõeste tossi, temma on ühhe hea 
tenistusse kohha selleparrast mahhajätnud, et tem-
ma meie jure woiks tulla ja meile hinge ja ihho 
põiest head tehha ja meid aidata. Eks temma 
näo põiest olle wägga ärralõppend, armas õppe-
taja? Ma ussun, et tedda mitte kauaks meie jure 
ei jäeta. 
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„ Jätta sedda Issanda holeks," ütles Etisa* 
b e t. „Keik meie ellopäwad on Temma käes, ja 
se on meile sureks õnneks. Ma himmustan siit 
lahkuda, ja sinna armas issa, kas sinnul ka on 
l)immo siit iihhes mi nn oga lahkuda ja Kristusse 
jnre minna, kes mind teile on annttd?" • 

Temma issa wastas nuttes: Küssi minno käest 
enneminne middagi muud. 

„Ma tean kül," ütles Elisabet, „et sa min
nule önnelikko pölwe sowid." «Jah, jah tõest," 
ütles issa. „Se armas Õnnisteggia tehko sinno 
ja meiega, nenda kui se Temma mele pärrast on." 

Peäle sedda küssism minna Elisabeti käest 
ja ütlesin: mis sulle julgust ja rõmuStamist annab 
surma tunnil? 

Elisabet wastas: Kui ma Kristusse peäle 
watan, siis tulleb julgus ja rõõm mo süddamesse. 
Kui minna Temma innimessekssamisse peäle mõte 
len, siis teeb se minnule kergeks sedda waewa, mis 
mo ihho saab tunda. Ma mõtlen selle peäle, 
kuida Tedda kiusati ja ussun, et Temma mind 
woib aidata, kui mind kiusatakse. Ma mõtlen 
Temma risti peäle, ja ma õppin sest ka omma 
risti kandma. Kui minna mõtlen Temma surma 
peäle, siis himmustan ma pattule surnud olla, et 
pat ennam ei saaks minno ülle wallitseda. Kui 
minna Temma üllestousmisse peäle mõtlen, siis 
on mul ka lotust sest ossa sada, sest ma tunnen 
et mo iggatscmissed taewalikko asjade peäle käiwad. 
Kui ma se peäle mõtlen, et Temma Issa parre
ni al käel on ja minno eest kostab, oh siiS täidab 
fe mo süddant keige õnsama rahhoga! 

(3) 
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Et mo peästja suurt hallastust ja armo mo 
wasto ülleSnäitnud, sest iggatseb mo südda. Tedda 
tenida, Temmale ennast ärraanda ommaks, ja selle 
põlwe sees, kuhho mind Issand on seadnud, sedda 
tehha, mis mo kohhus on. Kül ennam kui tuhhat 
kord õlleks mo jõud mind rnahhajätnud, kui Tem-
ma mind mitte ei õlleks aitnud ja kinnitanud. 
Minna tunnen, et minna Temmata ei woi ühtegi 
tehha. Temma, Temma on keik ja keikide sees. 

Sedda ennam minna omma melehaigust Tem--
ma ette mahhapannen, sedda ennam saan ma 
Temma kaest wägge, Temma käsko piddada. Oh 
et minna woiksin Temma armo läbbi wihnse sil-
mapilkuni ennast Temma kätte uskuda! Minna 
ei karda surma, sest ma ussun, et Temma on 
surma käest woimust ärrawötnud; ja oh, miS 
suur õnnistus on seäl taewasl Ütlege armas öppe
taja, kas se ei olle tõssi? Minna ussun, et minna 
mitte ei eksi, sest minna pannen omma lotust Je-
susse Kristusse täiusse peäle — omma ennese 
süddant ma ei ussu mitte, sest se on kawwal ja 
on mind jubba saggedaste petnud. 

Agga kui ma Kristusse jure kippun, siis 
römustab Temma mind omma Saima ja 
lootustega ja annab mulle sedda kinnitust, et 
Ta rooib ja tahhab mind onsaks tehha. Min-
na ollen Temrna kaes, ja senna sisse tahhan 
minna >äda.' Minna ussun, et Temma mind 
ei tal mahha et jätta, waid et Temma sedda 
head tood, mis Temma minno sees on alga-
nud, ka loppetab. (Wil. 1, 6.) Temma on 
mind armastanud ja isseennast minno eest 
annud; ja Temma ei kahhecse mitte omma 
armoandi egga kutsmist. (Tit. 2, 14. Rom. 
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11, 29.) Sesinnatse lotusse sees ellan minna, 
ja selle lotusse sees sowin minna ka surra. 

Kui Elisabet need sannad sai räkinud, watasin 
minna ennese ümberringi ja ütlesin ennese sees: 
toest siin ei olle muud kui Jummala kodda, 
jah siin on taewa warraw! (1 Mos. 28, 17.) 
Minna räkisin temmaga weel mõnningad armas-
tusse saunad, teggin ka üht lühhikest palwet Js-
sanda pole, ja siis jätsin ma tedda 

Bfolbtheca \\ 
ükersitatis ] 

Neljas jaggo  ̂ DorPafens/8 

Sest aiast sadik kui minna tõbbijr^lisabeti 
wimast korda käisin watamas, ei ar 
mitte muud, kui et temma ellopäwad kül piddid 
löpma. Koggematta tõi üks wagga Soldat 
minnule ühhe kirja ja ütles: Armas öppetaja! 
minna tullen Elisabeti wannematte nimmel teid 
palluma, et teie Elisabeti tulleksite watama, sest 
surma tund jõuab temmale pea, wägga pea katte. 

Minna ütlesin temma wasto: kas teie su'S jo 
kaua aega Elisabeti tunnete. Temma wastas: 
Jubba tulleb sedda üks ku aega arwata. Minna 
käin wägga hea meiega haigid watamas; ja et 
üks jummalakartlik itmimenne minnule temmast 
rakis, siis läksin ma ka temma jure, ja minna 
tänna ii Jummalat, et ma temmaga ollen tutta-
waks sanud, sest temma armsad sannad ja usso 
tunnistussed on minnule kassuks olnud. 

Minna ütlesin temma wasto: Ma rõmustai, 
sest, et teie minnule üks armas seltsimees ollete; 

(3*) 
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ning, ehk meil kül iggaühhel issesuggused mundred 
ja rided selgas on, siiski arwan minna, et meie 
mollemat üht waimolikko üllemat tenime. Minna 
tahhan ühhes teiega minna. 

•Minno hobbone olli pea se tekäimisse tarwis 
walmistud. Minno seltsimees käis minno kõrroaS 
ja teggi mulle paljo rõmo omma armsa waimo
likko könnettcga. Ka andis temma head tunnis
tust Elisabeti jummalakartussest. 

Meie käisime nüüd kitsaid pöllo teesid mõda, 
ülle mäggede ja orgude, pea ühhel pool, pea tei-
sel pool jögge, mis tassast wisi meist mõda jooksis. 
Armast jutto äiades, näitis fe pitk te meile kül 
öiete lühhikenne ollewad. Wimaks jõudsime Eli-
f a be t i wanna issa maia jure. Siin olli essite 
keik wait meie ümber. Surma, iggawesse ello 
ja iggawesse onnistusse mõtted täitsid minno süddant. 

Soldat siddus minno hobbuse kattusse warjo 
alla kinni. Meie läksime tuppa, ja kui ma wanna 
issa sain terretanud ja haige Elisabeti roobi 
kõrwa toli peäle mahhaistnud, wöttis minno selt
simees , se soldat, pühha Piibli Ramato wälja ja 
andis sedda minno kätte. 

Keik Elisabeti suggulassed ollid kurwad, mõn
ningad neist nutsid, ei ükski neist et räkinud sannagi. 

Nüüd teggin minna omma su lahti ja luggesin 
1 Korrintusse ramatust, 15. peatükkist ja 55 — 
57 salmist need fannab ette. „Surm, kus on 
ftnno astel? pörgohaud, kus on ftnno woi-
mus? Agga surma astel on pat, ja patto 
wäggi on kass. Agga tänno Jummalale, kes 
meile woimust annab meie Issanda Jesusse 
Kristusse labbi." 
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Kui minna need fatntad sain luggenud, teggi 
Elifabet ommad silmad lahti ja ütles: »Wvi-
mus! woimus meie Issanda Jesusse Kristusse 
läbbi! Selle jarrele läksid temma silmad jälle 
kinni, ilma et temma nende peäle watas, keS 
temma ümber seisid. 

„Tänno Jummalale fe usfo woimusfe eefl I" 
hüüdsin minna. 

Soldat kinnitas ftdda ja ütles: „Amen!" '• 

Wanna issa tõstis ommad silmad taewa pole 
za näitis sega, et ka temma füdda nende sannade 
peäle „Amen" ütles, ehk kül temma fu feäl jures 
wait olli. 

Elisa bet hakkas nüüd ikka ennam furmaga 
woitlema ja ikka raskemaste hinge tõmbama. 
Minna ütlesin temma wasto: Armas Elifabet, 
kas sinna nüüd ka tunned, et Jsfanb sind aitab 
ja sind kinnitab? 

Temma wastas: Minno. Jsfand ja Jumntal 
on minno wasto hea ja helde. 

Minna ütlesin: Kas Temma tootusfed nüüd 
ftnno melest on kallid? 

Elifabet: Temma tootusfed on JesusseKris-
tusse sees Jah ning Antett. 

Minna. Kas sinna nüüd ka kannatad ras-
ket waewa? 

Elisabet. Sedda waewa, mis minna nüüd 
kannatan, on ni pissut, ct ma felle peäle et mõtlegi. 

Minna. Oh kui hea ja helde on Issand! 
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Elisabet. Ning kui wähha ollen minna 
sedda wäärt. 

Minna. Sinna saad Tedda nähha, nen-
da kui Temma on. (l Joan. 3, 2.) 

Elisabet. Minna mõtlen, ma lodan, Minna 
ussun sedda. 

Selle jarrele jäi Elisabet nattoke maggama. 

Minna watasin temma emma peäle ja ütlesin 
ta wasto: Oh kui suur on selle cm, kelle tüttar 
nenda taewa wasto on walmistud surma tunnil, 
kui teie tüttar Elisabet on. 

Elisabeti emma wastas minnule: Jah! oh 
kui suur arm ja ön õlleks se, kui nisuggusc tütre 
wanna emma nenda kui minna ollen, pea temma 
järrele taewa woiks tulla. 

Oh, armas öppetaja, lahkuminne temmast teeb 
meile kül suurt waewa! 

Minna ütlesin: Ma lodan, et teie Jummala 
armo labbi pea seäl jälle peate ühte sama, kus 
ükski teid ennam ei ial ei sa lahhutada: ja se 
aeg tulleb kül pea teile kätte! 

„Arrnas öppetaja," ütles wanna issa, „se 
mõtte jahhutab ka mind; ja Issanda heldus teeb, 
et ma nüüd kannatlikkum ollen kui enne." — 

Uimest üllesarkades, hüdis nüüd temma tüttar 
Elisabet: Minno issa! minno emma! Issand on 
hea minno wasto, lootke Temma peäle, kiitke 
Tedda iggaweste!! — 

Ja minno wasto ütles temma nõdra heä-
lega: Armas öppetaja, minna tännan teid 
keige hea eest, mis teie minnule ollete teinud. — 
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Minna pallun tefb weel ühhe armaStuSse tõ pär« 
vast. Teie ollete minno ödde matnud, kaS teie 
minnule ka sedda head tahhate tehha ja mindki 
matta ? 

Minna reastasin: Keik peab ftnno sowimiSse 
järrel sündima, kui Jummal tahhab. 

Elisabet. Minna tännan teid armas öppetaja, 
minna tännan teid. Ja weel üks palwe on mul: 
Kui minna ennam siin mailmas ei olle, siis tulle-
tage ka minno armsad wannemad ennese mele. 
Nemmab on kül jo wannad, agga mul on se lo« 
tus, et õige ust nende süddamette sees jubba on 
hallanud tõusma. Minno palwe on kuuldud. 
Minna pallun, tulge minno wannemid watama 
(ja kinnitage neid Jummala Saunaga.) Paljo 
ei jõua ma ennam mitte räkida, agga nende ^eest 
tahhan ma weel räkida. Armas öppetaja, ärge 
Himustage neid mitte. Kui Elisabeti wannemad 
need sannad omma tütre suust said kuulnud, nut« 
sid nemmad kibbedaste. 

Wimaks ütlesin minna Elisabeti wasto: Kas 
sul ei olle kiusatust ja kaksipiddised mõtted omma 
hinge onnistusse pärrast? 

Elisabet. Ei üht ainust kaksipiddist mõtte* 
egga kiusatust ei tunne ma mitte ennese süddames 
ollewad. Issand käib wägga sure armastussega 
minnoga ümber ja annab mulle omma rahho! 

Minna. Mis sinna siis sest pimmedast surma 
orrust arwad, sest et sa nüüd sealt pead labbi 
käima? 

•Elifabet. Se surma org ei olle mitte pintme. 
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Minna. Kuida nenda? 

Elisabet. Minno Issand on seal sees mo 
jures, ja Temma on minno walgus ja mo õnnistus. 

Minna. Kas sinna ka sedda kardad, et sa 
weel mõnda waewa pead kannatama? 

Elisabet. -Issand käib wägga tassaste 
minnoga ümber, minna woin kindlaste Temma 
peäle lota. 

Pärrast sedda kisti monnel kohhal temma so-
ned kokko. Kui fe järrele jäi, rakis temma kog-
geltes weel need sannad: 

Issand käib wägga tassaste minnoga ümber. 
Issand minna ollen ftnno parralt.... Peasta mind 
jummalikJesus, kallis Õnnisteggia.... Temma werri 
teeb meid puhtaks keigest pattust.... Kes woib meid 
lahhutada Kristusse armastussest.... Temma nimmi 
on immelif, (Jes. 9, 5.) Tänno Jummalale.... 
Temma annab meile woimust.... Minna ollen peäs-
tetud.... Oh armo, oh hallastust, oh immet.... Is
sand wõtta minno waimo wasto. Minuo armas 
öppetaja! süddamest armastud wannemad! minno 
sõbrad! ma jättan teid nüüd mahha ja lahkun 
teist, agga keik on hea, jah wägga hea!! — 

Pärrast sedda tulli nago nörgastus temma 
peäle. Meie langesime pölwette peäle mahha. ja 
teggime palwet. Issand olli meie seas ja õnnis
tas meid. 

, Ni kaua kui minna tuppa jäin, ei ärkanud 
Elisabet ennam mitte ülles, ci räkinud ka en
nam mitte üht sanna, mis õlleks womud mõista. 

Pärrast temma wiimse sannade räkimist jäin 
ma weel liggemest üks tund aega tuppa; siis and

— 41 — 

sin ma temmale weel wimist korda kät ja ütlesin: 
„ Kristus on üilegtouSminne ja ello!" Temma 
fjakfaš ka tassaste mo käest finni, agga ci (anud 
ennam mitte omma silmi lahti tehha, egga ennam 
mitte snsaimaga wastust anda. 

Pärrast sedda tõmbas ta weel hinge liggi küm-
me tundi, ja Jiis lahkus temma siit ilmast ja läks 
koio omma Issanda jure, kes jo siin ilmas ni 
tassaste ja armsaste temmaga olli ümberkäinud. 

Ja Jummalaga, ütlesin ma ennese südda-
mes, jä^ Jummalaga, armas Elisabet, igga
wesse paroa hommikuni, kus meie jällegi teine 
teisi peame näggema. Sinna said kui üks 
tuk tiiUest roälja kistud, et sa kui üks hiilgaw 
taht Issanda amigi lautusses woid paista. 
Minna ollen sinno walgust ja sinno head teud 
näinud, ja ma tahhan se eest meie Issa auus
tava, kes taewas on. Minna ollen sinno ello 
sees, otsekui ühhe ellawa peegli sees näinud, 
et Jesus se on, kes sedda usso ja armastusse 
tööd innimesse süddames algad, eddast sadab 
ja loppetalx Jesus on keik ja keikide sees. 
Tedda peab löpmatta auustadama. Temma 
teeb önsaks, jah Temma üksipäinis teeb önsaks. 
Temmale üksipäinis olgo au ja kilus igga-
weste! 

Jummalaga armas ödde Issanda sees. Ehk 
so ihho kül ärralöppeb ja mullaks saab, siiski 
on Jummal so süddame kaljo ja so ossa ia-
gawest. (Laul. 73, 26.) 
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Wies jäggo. 
AeS woib sedda õnne ja au ärraarwata, mis 

ükö tõssine usklik hing siis tunda saab, kui temma 
omma kadduwa ihho mullast honet mahhapanneb 
ja äkkiste omma Jummala ette astub? Kui Jum-
maia teud, kui Sonima armo ja armastusse ilmu-
tamissed usklikkudele jo siin ni sured, ni täis õn-
nistust ja au näitwad ollewad, oh kui suur ja 
aulinne on siis se, kui Jummalat ennast pallest 
pallesse saab nähha. Kui pühhade ossasaminne 
jo siin Ma peäl üks ni kallis ja õnnis sõbrus on; 
oh kui suurt õnne ja rõmo same siis tunda, kui 
meie pärrast surma taieste Sioni mäe jure same 
tulnud ja 'ellaroa Jummala liuna, taewase Jerusa-
lemrna jure ja mitme tuhhande ingli jure, nende 
essite sündinud kokkotullernisse ja koggodusse jure, 
mis taewas on ülleskirjotud ja Jummala jure, kes 
keikide kohtomoistja on ja nende õigede waimude 
jure, kes taieste pühhaks sanud ja ue seadusse 
wahhemehhe Jesusse jure! (Ebr. 12, 22—24.) 

Kui siin surrelikko ihho fees Pühha Waim in-
nimesse füddamele ni õnsaksteggewat rahho ja 
hingamist tunda annab ja waest innintest ni rõõm
saks ja ellawaks teggewa iggawesse ello lotussega 
täidab, missuggune keel woib sedda üllesräkida, 
missuggune südda woib sedda siin tunda, mis 
lüprnatta õnnistust ja au Jummal siis ufllikkudele 
maitsta annab, kui Temma neid omma iggawesse 
auriki wõtnud, kus keik waew ja õhEaminne kad-
bunud ja keik stlmapissarab nende silmist oii püh-
hitud, (ja kus nemmad iggaweste sedda suurt 
õnnistust sawad tunda ja maitsta, mis silm ei 
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vile näinud, ja kürw ei olle kuulnud ja ühhegi 
süddamesse ei olle tõusnud! (1 Kor. 2, 9.) 

Keik need mõtted likusid mo süddames, kui 
minna Elisabeti piddin minnema matma. 'Sest 
nattoke aega pärrast sedda, kui ma Elisabeti, 
temma surma roobi peäl, käisin watamas, olli 
temma Issanda sees surnud, ja temma suggulas-
set> ollid omma kirriko öppetaja käest lubba sanud, 
et minna Elisabeti rooiffin matta, nenda fui ma 
enne temma õe matsin. 

Kui ma Elisabeti ja temma suggulaste so-
roimisse jarrele nende jure sain tulnud, palfuti 
mind siuna tuppa astuda, kus Elisabeti wanna 
issa ja emma ja temma suggulassed ja sõbrad 
temma surno kehha ümber seisid ja nutsid. Üks 
wagga naene, kes ka seal toahhelt Elisabeti wan
nematte maia asjad olli toimetamas, se astus mo 
jure ja ütles mo roasto: Se pääw on ennam 
Ü!s romo-pääw kui üks leinamisse pääw ja 
keige ennamiete meie sõbrale Elisabelile. Kas 
teie sedda ussure, armas öppetaja? 

Minna wastasin: keige se jarrele arroata, mis 
ma ollen näinud ja kuulnud, ussun minna kindlaste, 
et Õnnisteggia temma hinge ennese jure ülles 
taewa on wõtnud, ehk kpl temma kehha roeel siin 
meie jures on. Siin Ma peal armastas temma 
Tedda, ja seal iilteroel, Õnnisteggia parrana! kael, 
seal maitseb temma pühhade õnnistust roalgusse 
fees. 

Pärrast sedda fissendas Elisabeti emma nutteS 
ta ütles: Oh sa hallastaja Jummal! oh olle 
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mulle mannale, wannadussest ja raskest Euvõd 
dussest raskcste mahhq rohhutud pattusele armo-
liunc! Mis pean ma teggerna? Elisabettit ep olle 
ennam mitte siin Ma peäl, — minno tütar on 
surnud! — Oh laps! sind ei woi ma mitte är-
raunnustada! ehk ma siin sind kül mitte ennam 
ei sa nähha. Oh mo Õnnisteggia, olle mulle 
roaefc pattusele armolittne! 

Minna ütlesin nüüd temma wasto: ,, ArmaS 
söbroke, se palwe, need öhkamissed saatwad teib 
jällegi ükskord kokko. Issand on ni mitme tuha 
hande palweb kuulnud ja on neib omma auriki 
wotnud. Lemma on teie tüttart sinna winud, 
kül ta teidki sinna aitab, sest kes inl Temma 
jure tuüebf tedda et tahha Ta mitte wälja-
lükkada. (Joan. 6, 37.) 

Wanna issa ütles selle peäle: Wottame agga 
öiete kindlaste Issanda peäle lota. Jehowa on 
annud, — ja Jehowa on ärrciwötnud: Je
howa nimmt vlgo kidetud. (Job. 1, 21.) 

Meie olleme jubba wannad ja meie tee iggawesse 
maia pole hakkab ka jo pea otsa jõudma. Sa 
tahtis weel ennam räkida, agga halledusse pärrast 
ei sanud ta mitte ennam sannagi suust wälja. 

Se soldat kellest minna enne räkisin, andis 
nüüd ühhe Piibli-Ramato minno kätte ja ütles 
mo wasto: Armas õpetaja, meie pallume teib 
Piiblist meile ühhe peatükki ette luggeda, enne kui 
meie kirriko lähhäme. Minna luggesin sebba nel-
jatteistkümnet peatükki Jobi ramatust ette, ja ma 
piddasin selle jättel ühhe lühhikesse jutluSse ja 
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tulletasin seal jureS ka Elisabeti surma nende mele, 
kes seäl kous ollid. 

Pärrast sedda ütles fe usklik Soldat: Minna 
ollen kül üks waene soldat, ja ilmalikke roana ep 
olle mul ühtegi, agga omma iggawesse onnistusse 
lotust ei tahha ma mitte, keige se roasto ärra-
roahhetada, mis ial mailm mulle rooib anda. 
Mis on rikkus ilma Jummala armo tundmatta? 
Sänno Jummalale! kui minna ühhest korterist teise 
lähhän, leian minna Jssanbat iggas paikas. Jah! 
kidetud otgo Temma pühha nimmi! ka tänna on 
Temma kesk paikas meie seas. Se on hea, et 
meie siin olleme. 

Nüüd olli aeg kätte jõudnud, et meie Elisabeti 
surno kehha kirriko aeda piddime faatma. Minna 
watasin võimisi korda temma surno kehha peäle, 
ja temma pallest olli nähha, otfego õlleks ta rõ-
tnoga ja naeroteflcbes siit mailmaji lahkunub. 
Selle kohha roisi järrel, olli temma surno kehha 
pusärgi fees lehtede- ja õiedega ehhitud. Need 
õied piddid kül jälle ärranärtsima, agga nemmab 
tulletasid mo mele sedda taewast parnbijt, kelle 
õied ei ial ci narist, ja kus nüüv Elisabeti furre-
matta hing iggawesse tahho sees hingab. 

Ma mõtlesin temma toimiste fannabe peäle, et 
„furm on ärraneeldud woimusse sisse," ja fe 
mõtte täitis mo süddant õnsa rõmoga. Wimaks 
ütlesin minna ommas süddames: „Minno armas 
ödde (Issanda sees!) Rahho olgo sinnoga 
ja minnoga, fenni kui meie ühhe parrema 
ello sees jälle teine teist nähha same!" 
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Ausa Elisabeti surno kehha hakkati nüüd kirriko 
pole saatma. Kohhe temma pusärgi tagga käisid 
temma wannemad süggawaste ligutud süddamega; 
nende järrel käisid temma fuggulasseh, ja keige-
wimaks temma sõbrad. Kui meie jo liggi sadda 
sammo maad saime eddasiläinud, hakkasid önsa 
Elisabeti sõbrad äkkiste ühhe armsa lauto surmast 
ja üllestousmisftst laulma, mis minno süddamele 
wägga suurt römo teggi. 

Meie läksime nüüd essite kirrikule. Jutlusse 
aial wötsid mitto neist surno saatjattest sedda 
Sanna, mis minna kulutasin, süddamelikko tähhe-
lepannemissega wasto. Kui haua jure saime, laulti 
sedda laulo, mis Elisabet isse enne surma enne-
sele mottusse lauluks olli wallitsenud. 

Parrast sedda pannime omma süddamest 
armastud sõbra surno kehha hauda, se kindla 
lotusftga, et Issand sedda jälle wiimsel pa-
wal auga wöttab üllesärratada. Seddasin-
nast mailma on temma nüüd mahhajatnud, 
ja siin ello sees ci sa meie tedda ennam mitte 
nähha, agga wiimsel kohtopäwal same meie 
tedda Lunnastaja parremal kael nähha. 

Armas luggeja, kes sinna ial õlled, rikkas 
ehk waene, ütle, kas sul lokust on wiimsel koh-
topäwal Issanda parremal käel seista? Kas 
sa õlled pulma riega ehhitud, se on Kristusse 
vigussega ja Temma Waimo kassoga? Kas 
sinna omma süddame arrarikmist, omma pat-
to hädda ja süüd tunned? Kas sinna waewa-
tud ja koormatud süddamega, kas süddame-
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likko kahhetftmisse- ja ellawa ussoga Jesusse 
Kristusse omma ainsa Lunnastaja ja On-
nistchgia jure kippud ja Temma täiussest 
armo ja wägge wöttad tössiseks meleparran-
damisftks? — Kas sinna woöra Jummalatte 
tenistuk õlled ärrasalganud, et sa üksipäinis 
ellawal Jummalat woiksid tenida? Kas sinna 
ellad Jummala omma Õnnisteggia sees? Kas 
sinna ellad Temma sees Temma läbbi ja 
Temmaga? Kas Kristus sinno melest on keige 
armsam ja keige kallim taewas ja Ma peäl? 
Kas sa tunned, ct sa õlled ärrakaddunud ol-
nud ja õlled nüüd jälle leitud, et sa surnud 
ollid jn nüüd õlled jälle ellawaks sanud? 

Õlled sa ehk waene? sesinnane Elisabet olli 
ka üks waene tenia ja ühhe waese mehhe tüt-
tar, sellepolest vlled sa siis temma sarnane; 
Agga kas sinna ka selle polest temma sarnane 
viled, kelle polest temma Kristusse sarnane olli? 

Kas ellab ja wallitseb Jummala Sanna 
ja Temma Waim so süddam->s? Kas sinna 
nüHd ennam mitte isseennesele ei ella, waid 
Tejnmale, kes sind risti surmani on armas-
tanud? Kas sinna õlled rikkas öiges uskus? 
Kas on sul kindlat lotust iggawesse au kroni 
pärrida? Kas so südda himmustab taewalik-
kud warrandussed kätte sada? — Kui sinnoga 
weel nisuggune luggu mitte ep olle, — siis 
fye Elisabeti elloluggu weel ükskord tähhele-
pannemissega läbbi ja pällu keigest süddamest 
Issandast ennesele Elisabeti kallist usko. Kui 
sinna Onnisteggiat armastad, kes tedda on 
lunnastanud ja önsaks teinud, siis olgo arm 


