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Oli wara hommik. Allee ääres kaswawate 
noorte lihawate kastaniate rohelised lehed hiilga
sid öisest kastest. Juuli lõpu Päike oli kõigest mõ
ned slillad kõrgel ja ta kuldseis liiris särasid pea
linna tornide kuldkuplid.

Ilus esmaspäewa hommik.
Mere ligidal, kolnrekordses majas joonista

jate osakonnas oli warajase aja peale waatamata 
kiire töö käimas. Õhtuks Pidid nrõned joonistu
sed, lnida hiljuti wettelastud heina masinate sisse 
seadmiseks majati, malmis olema.

Arnold Org oli tundi kaks juba nobedasti 
töötand, ja oma töö lõpetanud. Esimest korda tä
na tõusis ta oma laua juurest ja silmitses omi 
kaastöötajaid.

Tema wastas töötas Laine Eller, umbes 
kahekümne aastane tütarlaps.

Arnold oli juba ammu tähelepannud, et 
Laine end waiksemini ülewalpidas kui teised te
ma kaasõed. Ta ei naernud teistega kaasa nagu 
see sagedasti teiste juures moeks oli. Ka ei ar
mastanud ta juttu ajades aega wiita. Enamasti 
tuli ta ikka iiksi tööle ja lahkus ka üksi töölt. 
Oma tagasihoidlikust tõttu ei püüdnud ka teised 
temale ligineda ega temaga ligemat sõprust otsida.

Sarnasena oli Arnold teda neli kuud juba 
näinud, teniaga ühes töötanud, kuid siiski olid 
nad üksteisele wõerad.
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Warsi lõpetasid ka teised joonistajad oma too 
ja endisele waikusele asenes jutt ja naermine. 
Igaüks tahtis nüüd oma pühapäewast läbiela- 
lnist teistele rääkida ja oma arwamift teiste kõne 
kohta awaldada. Wiiinaks kaldus kõne ka palwe- 
koosolekutele. Pühapäewal oli kuskil suurem noo- 
ruskoosolek olnud, millest ka inõned joonistajad 
olid osawõtnud. August Jalak, kes teistest wa
nem, ja seega ennast ka teiste wanemaks Pi
das, koputas Pliiatsi otsaga waljusti joonistus
lauale ja kui teiste jutt waikis, üte:

„Kuulge, kas ei ole see liiga lapsik ja suur 
runlalus sarnastest koosolekutest osa wõtta ja wii- 
maks ka uskmna hakata, et Jumal on ja et ta 
palweid kuuleb. Kui ka üks Jumal oleks, ei to
hiks meie Teda siiski sarnasena ettekujutada, kellel 
igatsus oleks sarnast jaburdamist kuulda ja sellega 
aega wiita. Kui Jumalal, on temal juba siis 
tähtsamate asjadega tegennst. Tänapäew et usu 
ükski haritud ininrene sarnast rumalust nagu teie 
siin räägite."

Arnold Org pööras end rääkija poole ja te- 
rawalt temale silmi waadates ütles ta:

„H-ra Jalak, mina ei tea, kas teie tnind 
haritud inimeseks Peate, ehk jaburdajaks arwate, 
kuid ühte ütlen ma teile: „Mina usun, et Jumal 
on ja et Tema ka palweid kuuleb."

Mõni silmapilk walitses südaw waikus. Iga
üks ootas missuguse wastuse Jalak annab, kuid 
ta arlvas paremaks waikida. Uuesti asusid kõik 
oma paberite kallale, et weel mõnda parandust 
teha, ning warst helises elektri kell, ja kuulutas 
lõuna rvaheaega.



Kui Arnold oma lühikese tunnistuse Jumala 
ja palme üle annud oli trehwas tema pilk tema 
wastas istuwat Laine Eller'it. See maatas ise
äraliselt temale ja Arnoldile näis, nagu oleks ta 
midagi küsida tahtnud. Alumise korral, riieta
mise ruumis, kui Arnold olna kätt kübara järele 
wälja sirutas, nägi ta Lained oma kõrwal seis- 
wat, kes tasa temale ütles:

„Meie tee läheb wist ühele poole?"
„Nõnda küll, preili Eller, ja kui see teile 

wastumeelt ei ole, siis wõime üheskoos minna."
„Rõõlnustan südamest, kui wõime tee peal 

mõned sõnad rääkida."
Taewas oli pilwita. Heledasti paistis Päi

kene ja tema kiired otsisid kastania lehtede wa
helt läbipääsu, et kahte jalutajat alleel ligemal- 
silnntseda, kes elawas jutlemises edasi sammusidt

„Preili Eller, kas teie pooldate minu waa
teid, mida ma joonistamise toas h-ra Jalak'ile 
awaldasin?"

„Ei, mina ei wõi Jumalat uskuda, mina 
olen fatalist. Mina näen, et saatuse mustad pil- 
wed arusaalnata ja halastarnata üle inimeste 
liiguwad. Ühte tõstawad nad õnnetaewasse ja 
teist lükkawad nad häwitawasse sügawusse, ja 
ükski inimese oma pingutus ega katse, olgu see- 
ka palme, ehk usk, ei mõi seda määrust teiseks 
muuta. See tuleb, mis tulema pidi. Ka kõige 
targeim inimene ei wõi kindel olla, et ta kunagi 
saatuse karmi kätt ei tunne. Siin ei aita ükski 
asi, kõik sünnib nii, nagu see sündima pidi."
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Tema- kõne muutus ikka waljemaks ja mi
dagi kibedat paistis tema silmis ja suu nurkades.

„See on lootuseta ja kurb ilmamaade," 
ütles Arnold, „ja teie kõne annab mõista, et 
teie otsata õnnetu olete."

Laine pea wajus madalamale, silmanurka
des Paistsid pisarad ja ta wastas tasakesti:

„Ja, — Maga õnnetu!"
„Kas ei ole teie kunagi liht kütt, liht ar- 

mastawat ja aitawat katt tunnud ennast aitmilas, 
ja kas ei ole teie kunagi nrõelnud, et üks Isa on, 
keda wõib paluda ja kes ka paliveid kuuleb?

Ta raputas Pead ja siigaw mälu paistis 
tema silmis.

„Teie ei tea kui palju õnnetust metc pere
kond on Pidanud läbi elama. Minu isa, kes usin 
töömees oli, kaotas lihe sõbra truuduseta oleku 
tagajärjel kõik oma waranduse. Kahjust ja murest 
koormatud sai tema halwatuse ja poole aastase 
hirmsa walu järele suri ta, jättes ema kahe lap
sega abita olekusse. Teine lastest, minu wend 
oli Pime. Eina ei suutnud meie waranduse kao
tust ja isa surma kaua kanda ning järgnes warst 
temale. Keegi lapseta abielupaar wõttis meid ma
hajäetuid lapsi enese juure. Minu wend sai heade 
inimeste aitamisel pilnedate asutusse wastu wõe- 
tud, kus surm kahe aasta pärast tema elu — 
kui seda ülepea eluks wõib ninwtada, lõpetas. 
Järele jäin mina üksi. Minu onu pärandas oma 
surma eel minule wäikese päranduse, millest urina 
ennast koolitasin ja riietasin. Need head inimesed, 
kes meid peale wanemate surina oma juure wõt- 
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sid, olid isegi kehwad ja ma olin tänulik, et toh
tisin nende juures elada, kuna kõik muud kulud 
pidin ise kandma. Paar aastat tagasi pidin ka 
nende juurest lahkuma ja nüüd elan ma oma 
tädi juures, aga kes teab kui kaua — pean üt
lema : elu eesmärki minul ei ole."

Arnold oli põnewusega kuulanud tema kõ
net ja ei leidnud kohe sõnu miska teda tröös
tida. Wäikese waheaja järele rääkis ta edasi:

„Kuidas wõib Jumal, keda öeldakse armas
tus olewat, nii palju õnnetust lihe perekonna 
peale saata?"

„Preili Eller," ütles Arnold osawõtlikul 
toonil, „kas wõib inimene Jumala püha taht- 
nnft ja tegewust täiesti mõista, et nõnda otsus
tada. Jumal ütleb: „sest Minu mõtted ei ole 
teie mõtted, ega teie teed Minu teed," ja Jeesus 
litles Siinona Peetrusele: „Mis Mina teen, se
da ei tea sina nüüd mitte aga pärast pead sa 
seda teada saama," ja uta olen kindel, et ka teie 
pärast seda mõistate."

„H-ra Org, mina ei ole enam koolilaps, 
olen juba kakskümmend aastat wana ja oleks 
tõesti juba pidanud selle aja jooksul seda mõistma, 
kui siin lilepea ttridagi mõista on. Elu ei ole 
midagi wäärt. Ainult uhkus, et seda mitte teis
tele näidata, et itta nii õnnetu olen, on mind 
siit saadik hoidnud, et uta mingit rumalat sammu 
ei ole astunud. Ma ei ole oma südant kellegile 
nõnda awaldanud kui teile ja uta ei tea, miks- 
pürast ma seda teen. Olen wist täna liig kurwa- 
meelne."
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„Ma aiman preili Eller, kui raske see on 
ilma Jumalata ja Õnnistegijata elada ja oma 
jõuga püüda raskusi lahendada. Kristlase elu on 
teistsugune. Ka temal on raskused, kuid ta teab, 
et Juinal on temaga. Piiblis seisab kirjutet: 
„Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat arn:asta- 
wad."

Nad olid linna keskele jõudnud ja sanrmu- 
sid üles mäele.

„Kui teil midagi selle wastu ei ole, siis 
wõiksime siin pingi peal jalgu puhata ja oma kõ
net jatkata," ütles Laine.

Nad istusid pingile. Mäe all paistis kirju 
waade. Autod ja omnibussid liikusid kiiresti ja 
inimesed kui sääsed sõelusid nende wahel.

„Mina olen kade teie usu üle," ütles Laine. 
„Kui õnnelik wõib see inimene olla, kes tohib 
uskuda!"

„Ka teie preili Eller wõite sama õnnelik 
olla."

„Ei, see on minul wõimatu. Mina ei oska 
uskuda."

„Ükski ei ole usklik sündinud. Elu õpetab 
meid uskuma ja selleks ei ole mingit koolitarkust 
waja."

„Siiski on midagi waja. Nagu näete ja 
olete kuulnud, olen ma uskumata, waatamata 
sellele, et olen pidanud elus mõndagi kibedat 
päewa läbi elama."

„Kas teie ei tahaks usu pärast paluda?"
„Mina ei oska paluda"
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„Ei ole tõsi. Teie oskate minuga rääkida 
ja niisama wõite ka Jumalaga rääkida ja Teda 
paluda, et ta õpetaks ja aitaks teid uskuda."

„Kas Jumal teeb siis kõik, mille pärast ini
mesed Teda paluwad?"

„Jah, ja ei. Kui meie midagi Palume Tema 
tahtmise järele, siis kuuleb Tema meid. Ja kui 
teie usu pärast palute, siis wõite kindel olla, et Ta 
teid kuuleb. Jumal pakub usku kõigile ja ka teile 
ja palwe on kuldside mis meid Jumalaga kokku 
seob,"

„Praegu on see mulle weel arusaamata ja ei 
ole ka enam aega, pean ruttama, mind oodetakse."

9kad tõusid pingilt ja Aronld saatis teda 
kuni tema koduni.

„Tänasest peale, tahan ma igapäew Preili Eller 
teie eest paluda", ütles Arnold kübarat kergitades.

Laine noogutas pead ja ruttas majja.

* *
-r-

Arnold pidas sõna. Ei möödund Päewa, 
mil tema Laine õnnetuma hinge pärast Jumala 
trooni ette ei astunud. Tema uskus, et Jumal 
kord ka seda õnnetumat usuta inimest usule toob. 
Laine oli endiselt külm ja tagasihoidlik ja mõni 
kord paistis Arnoldile, nagu oleks Laine seda 
kahjatsenud, et ta kord nii awalik tema wastu 
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oli olnud. Siiski lihes asjas oli ta end muut
nud. Ennemalt oli ta nõu küsimustega ikka Jalaka 
poole pööranud, kuid nüüd palus ta teda tema 
joonistusi järele waadata ja kus tarwis õpetada. 
See oli Arnoldile suureks rõõmuks ja julgus
tuseks. Laine ei põlanud teda, tema usu ja juma
lakartuse pärast. Et Laine ise enam selle iile ei 
rääkinud, siis ei tahtnud ka tema peale tungida, 
maid palwes oodata, kuni Jumal tema südame 
awab.



Jõudis sügis, uns oli wihmane ja külm. 
Laine terwis näis halwenewat ja ta kaebas sage
dasti walu üle mis ta onia lugedes tundis. Wae- 
waline elu ja niiske korter olid oma mõju awal- 
dannd. Äge jooksma haigus uäris tema kallal. 
Sagedasti puudus ta haiguse tõttu teenistusest. 
Telna tilhi koht iile laua tuletas Arnoldile alati 
meelde nende esiniest jalutus kaiku ja pikemat west
lust. 9tad olid wiimasel ajal sõbralikult ükstei
sega läbi saanud ja Arnold tundis igawust tema 
äraolekul. Ikka ja ikka mõtles ta sellele esmas- 
päewale, kui nad üheskoos töölt läksid ja müe- 
tveerul pingil istusid. Tihti küsis ta, kas ka 
Laine peaks sellele mõtlema. Ta oli mõnikord 
Laine silmades märganud iseäralist armast waadet, 
aga kas oli see temale, ei teadnud ta öelda. Wõib 
olla oli see tänu täheks selle eest, et ta teilt« eest 
palus. Aga seda ei wõinud ju Lame teada. Ta 
oli temale küll lubanud sellest esmaspäewast saadik 
tema eest paluda, aga kas ta seda enam mäle
tas. Igatsusega oli ta jõulu pühi oodanud. Tööd 
oli palju ja ta lootis pühade ajal wälja puhata 
ja ka wõimalust leida Laine't tvaatama minna.
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. Ivulu teisel pühal peeti jälle suurem noo- 
ruskoosolek jn kutse saadeti ka Lainele. Rahwast 
oli murruna koos. Jumala waim töötas wäge- 
wasti ja mitmed rahutumad südamed leitsid rahu. 
Arnolt lootis ka Lainega kokku saada^ kuid näh- 
tawasti ei olnud ta tulnud.

Pühad möödusid. Rõõmsa lootusega astus 
Arnolt oma töötuppa. Ta lootis kindlasti, et 
Laine pärast plihi tööle tuleb ja siis tahtis ta 
temaga sügawamalt usu asjade iile rääkida. Kõik 
ilmusid tööle, kuid Laine puudus. See tegi teda 
rahutumaks ja kartus tema hinge pärast tegi 
temale muret.

Oli ta ehk raskesti haige? Wõib olla ehk 
juba nuttu nädalat woodis. Kas ei oleks ehk 
slinnis teda waatama minna, ehk kedagi teist saata: 
Laine oli ju ternale öelnud, et ta kellegile oina 
raskusi ei olnud awaldanud. Tema üksi teadis 
tema rasket minewikku ja Jumalata elu. Kas ei 
olnud sellest juba küll, et tema terwise järele kuu
lata. Jah, mina Pean isi mineuia otsustas ta 
wiimaks.

. We.l samal päewal, Pärast töö lõppu helistas 
ta Laine korteri ukse ees.

Ukse awas tundmata naisterahwns, kes Ar
noldi soowi kuuldes ütles:

„Preili Laine on haige ja ei wõta kedagi 
wastu."

Nii oli siis teilte paha aimamine ometi tõde. 
Tema oli haige. Arwatawasti raskesti. Ega 
muidu ei oleks öeldud, et preili Laine ei wõta 
kedagi wastu. Ta et kahelnud, et peale jooksma 
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haiguse ka Laine hing haige on. Oh kui hea 
meelega oleks ta temale taewa Isa armastusest 
rääkinud. Kas ta praegu peaks meel Jumala 
olenias olu tite kahtlema? Ehk on see tee, mille 
kaudu Jumal ieda usule toob ja tema palwetele 
wastab. Ta ei uskunud et see noor elu igatsew 
süda, oleks rõõmuga surmale silma waadanud. 
Oh kui ta wõiks teda aidata Jeesust leida! Sa
gedamaks ja palawamaks muutusid tema palwed. 
Iga päew ootas ta, et Laene laseb kutsuda — 
kuid asjata. O kuidas oli ta sellepärast Jumalat 
Palunud, aga Päewad möödusid, ja teda ei kutsutud.

Wiimaks et suutnud ta enam oodata. Ma 
pean kord meel minema, otsustas ta. Juba 
mõni päew ennem oli ta ilusa uuetestantendi ost
nud, tnida ta mõtles Lainele kinkida kui tal õnnes
tab temaga kokku saada. Mitu korda õuta töö 
juures Palus ta Juntalat, et Ta tcnm rääkimist te
maga õnnistaks ja Laine pimedat südant walgustaks.

Peale töö lõppu oli tema esimene käik Laine 
poole. Uks awanes ja Laine seisis teiltet ees.

„Wabandage preili Eller, et uta juba teist 
korda julgen teid tülitada. Minu süda et annud 
mulle rahu enne kui pidin tulema, et teie hinge 
ja ihu terwise üle teateid saada."

„Olge nii lahked ja astuge sisse," ütles 
Laine.

Ta juhtis Arnoldi svhwale istet wõtma 
kuna ta isi tema wastas leentoolis aset wõttis.

„Ma olen juba mõned päewad woodist wäl- 
jas", ütles Laine, „aga kui kaua ma seda mõ
nusust tohin maitseda, ei tea. Minu haigus läheb 

v
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Päew Paewalt tõsisemaks ja nm usun, et minul 
enam iialgi mõinralust ei saa okujci teie juhatuse 
all töötada."

„Miks teie Preili Eller oma tulewikku nii 
tumedalt enesele ette kujutate? Haigus ei ole 
iga kord halwatulewiku ette kuulutaja. 9i(igu sui 
ja talw ennast. wahetades inimestele kasutoowad, 
nii on ka muudatused inimeelus neile kasuks, ehk 
see sagedasti meile küll arusaamata on."

„Teie arwamise järele on siis minu haigus 
ka minule kasuks."

„See ei ole mitte minu arwamine, maid 
.Juinala sõna ütleb nii."

„Teie härra Org olete juba nii mõnigi kord 
Jumala sõna meeletuletanud, aga mina ei tunne 
piidelt. Meie majas, nii Palju kui mina mäle
tan ei ole iialgi sarnast raamatut olnud. Mis 
miim koolis lugesin ja õppisin on ammu ununend."

„Aga teie mõtte nüüd Jumala sõnaga tut- 
tawaks saada. Ma mõtlesin enne teie juure tule
mist just selle Peale. Haiguse ajal wajab ini
mene sõpra ja seltsilist, kes teda trööstib ja rõõ
mustab ja sarnase sõbra leiate teie Jumala sõna 
seest. Ma tõin kaasa uuetestantendi ja kui lubate, 
siis kingin seda teile meie koostöötamise mäles
tuseks."

Arnold wõttis taskust Paberisse pakitud tes
tamendi ja ulatas seda Lainele.

„Tänan härra Org, kuid pean siiski imes
tama millised naiiwsed inimesed on, otsiwad õnne, 
mida ometi ei leidu terwelt planeedilt. Imestan 
iseenesegi üle, et ma ennemalt ei ole tulnud ween- 
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dumusele, et õnn ei ole innud kui rumalate ini- 
nreste ettekujutus ja tühi sõna kõlks."

„Miks otsite siis õnne, sealt, kus teda ei 
olegi leida", ütles Arnold temale tõsiselt silmi 
waadates." Mida peate teie õnneks? Inimesed 
arwawad, et nemad siis õnnelikud on, kui neil 
on palju raha, hea termis, kui äri hästi õitseb, 
teenistus palju kasu toob, kui nad kuulsad on ja 
neist lugu peetakse, kuid kõik need kiiduwäärt 
asjad on maised ja ei wõi ühtegi inimest õnne
likuks teha. Saarnane õnn on kui klaas, — üks 
wäikene pigistus, õrn löök ja ta puruneb. Kui 
õnn seisaks ihu tennises, mis Peaksid siis need 
tegema, kes haige woodis peawad lamama, hal- 
watud, keda teised peawad aitama ja haigewank- 
ris edasi lükkama. Kas nende eest õnne uks 
on siis kinni pandud? O, see oleks tõesti kurb!

Ehk kui õnn seisaks rikkuses, nris peaksid 
siis waesed litlema, kes elu aeg puudust kanna- 
tawad. Mis saaks siis waestest lesknaistest, kes 
suure waewaga igapäewast leiba teeniwad, et en
nast ja omi lapsi nälja surma eest hoida. Kas 
peawad nemad siis mnci raske too juures elu 
aeg õnnetumaks jääma? O, kui hirmus see oleks!

Ei, preili Laine, meie õnn rippu b mitte 
wälisest asjust ja nii kaua kui nt ete teda sealt 
otsime oleme õnnetumad. Sarnane õnn wõib 
iga silmapilk kaduda. Kilttn läbitõmbew tuul 
wõib ineilt terwise riisuda, pankrott wõib terwe 
ärielu purustada ja see wõib mõne ntinuti jook
sul sündida ja kui meie õnn neis asjus oleks, 
siis peaksime alati onta õnue katkemise pärast 
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mures olema. Õnn on midagi suuremat ja pa
remat, ja tänu Jumalale, et meie õnnel ei ole 
midagi ühist sarnaste asjadega."

„Jah ma olen rumal ja otsin õnne igalt 
Poolt," ütles Laine aknast wälja waadates. Olen 
mõnigi kord enesele selleparast etteheiteid teinud, 
kuid mis teha? Inimene on juba sarnane saa
tuse mängu pall ja tahtmata tõuseb igatsus otsi
mist jatkata".

„Mõistan teid ja ka seda tungi mis teid 
otsima ajab. Iga inimhinges on igatsus õnne 
järele, ehk arusaadawamalt öelda: rahu järele. 
Et teie hinges rahu puudub, siis ei wõi teie 
enne rahule jääda, kui saawutate selle, unda otsite.

„Olen teile juba ennemalt öelnud, et minu 
elu on eesmärgita ja usun ka kindlasti, et see 
õnn, ehk nagu teie nnnetate rahu, ei saabugi 
enne surma."

„Kui teie teda enne ei leia, siis ei ole teil 
teda ka surma tunnil loota. Teil ei pruugi 
teda otsida, ega oodata, waid wastu wõtta."

„Teie räägite, nagu wõiksin ma õnne nõnda 
wastu wõtta kui seda raamatut."

„Just nõnda ma mõtlengi. Teie ei ole 
ainukene, kes tunneb end õnnetu olewat, suurenr 
jagu inimesi on õnnetumad. Nende hulkas on 
rikkaid ja waeseid, harituid ja harimatuid, noori 
ja wann ja seda õnnetust on patt tvottud. Ini
mese tornilt tunneb ainult siis rahu, kui tema 
Jumalas hingab sest ta on osa Jumalast. Patu- 
langemise läbi lahutas patt inimest Jumalast ja 
.sest ajast algas inimsoo südames rahutus ja otsi
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mine. (St Jumala. Wann ei saanud innnest 
cimnt juhatada^ siis kaldusid nad oma arwamis- 
tes õigelt teelt kõrwale, ja otsisid rahu ehk õnne 
sealt, kus teda leida ei olnud. Inimene ei oleks 
iialgi wõinud enam õnnelikuks saada, kui Ju
mal ise ei oleks appi tulnud. Seepärast läkitas 
Junial oma Poja inimeste Õnnistegijaks ja 
iga üks, kes Teda nüüd wastu wõtab, temale 
antakse meelewald Jnmala laps olla ja õnne 
pärida." ■

Laine oli knnlannd huwiga. Tn lootis 
midagi ilusat ja tröõstiwat kuulda, midagi, mis 
oleks tema kahtlused peletanud ja lootust tule- 

^wikku äratand, kuid Arnold oli öelnud, et Ju
mala Poja wastuwõtmisega saame rahu. See 
oli temale arusaaniatu ja ta wastas kurwalt:

„Ma ootasin midagi paremat. Midagi, — 
uus minu murtud südant oleks parandand, kuid 
see kõne on minule arusaamatu. Wabandage, 
ma ei taha teie tundeid haawata, aga see ei 
ole minule."

Malus tunne täitis Arnoldi südant. Mis 
paremat wõis ta temale rääkida. See oli kõige 
parem, mis ta öelnud oli, kuid Laine et mõist
nud teda. Temale tulid meelde Jeesuse sõnad: 
„Ilma Minuta ei wõi teie iihtegi teha". Ja, 
kes wõib iniinese hinge Pealt katet tõsta, et iga- 
wese elu kiired sinna lvalgust saadaks. Aga 
mida inimene ei wõi, seda wõib Jumal. Tema 
moodi kohal kodus rippus kuldkirjaga lause: Räägi 
seda Jeesusele! 9teeb sõnad tulid temale meelde, 
aga kuidas wõis ta oma ururet Jeesusele teatada.
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Kas Laine sellega rahul on, kui tema siin Pvl- 
witab. Siiski wõib seda temalt küsida.

„Teie, preili Eller, lootsite midagi Pare
mat kuulda. Seda anda ei ole minu wvimu- 
ses. Seda wõib ainult Jeesus. Kas teie lu
bate, et ma siin teie juuresolekul seda Teinale 
räägin?"

„Minul ei ole midagi selle wastu," iltles 
Laine tõsiselt.

Arnold langes põlwedele ja palaw palme 
tõusis tema südamest armu aujärje ette.

Laine oli istuma jäänud. Tema pale läks 
ikka tõsisemaks, nähes pisaraid Arnoldi palgeid 
mõõda maha weeremas. Miks nuttis ta? Tun^ 
dis ta tõesti temast kahju? Wõi paluti ikka 
nõnda nutuga? Aga unkspürast nimetab ta 
mind õnnetumaks? Teab ta siis tõesti, et ma 
õnnetu olen? Su ta ehk seepärast kurb?

Nõnda küsis Laine kõik palwetamise aja. 
Ja kui Arnold oli aamen öelnud ja ülestõus- 
uud ei teadnud ta, mis öelda.

„Usun, preili Eller, et Jeesus saab teile 
kõige paremat andma", ütles Arnold temale kätt 
andes ja jumalaga jättes. Kui lubate, siis 
tahaksin hea meelega teid meel külastada teie hai
guse ajal."

„Palun," iltles Laine. „Siis on minul 
ka wõilnalus teile sellest teadustada, kui olen 
kõige paremat leidnud."

*



Möödus tallu ja tuli ilus kewad. Igatsu
sega oli Arnold teda oodanud. Ta lootis, et 
kewadine soe õhk saab ka Laine haigusele muu
tust tooma. Ühe korra oli ta teda talwe jook
sul külastanud. Laine oti endiselt rõhutud ja 
lootuseta. Arnoldile paistis, et see ilmaaegu 
on temaga rohkem usuasjade iile rääkida ja see
pärast otsustas ta harweur teda waatmuas käia. 
Ta teadis, et inimene ei wõi inimese südant 
awada. Wiimane kord teda külastades oli ta 
temaga tõsiselt rääkinud aga Lame jäi siiski 
umrdmata. Tema kindel usk oli, et saatus tema 
teed juhib, mida ükski ei wõi teiseks muuta. „Ma 
tahan rohkem teie eest paluda," oli Arnold temale 
lahkudes öelnud ja ta oli ka seda teinut).

Algas puhkusele laskmise aeg ja mitmed 
Arnoldi kaastöötajatest, sõitsid maake Ka tenm 
pidi puhkust saama, kuid ta tahtis seda hiljem 
kasutada. Ta oli lootnud, et Lame termis kewa- 
dises würskes õhus paraneb ja ta jälle tööle tuleb, 
kuid Laine ei tulnud. Tli juba mai lõpp. Mis 
ou Lainega? küsis ta sagedasti. Tn ta juba
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parem? Wist mitte, muidu aleks ta teda wüljas 
kohtand. Ehk on haigus raskemaks muutunud? 
Ehk on juba surnud? Ei see ei wõi olla, siis 
oleks umhemalt sellest ka nende osakonnas teada. 
Sarnaseid kiisimusi harutades seisis tn ühel peale 
lõunasel tunnil jälle Laine ukse ees ja kõlistas.

„Preili Eller sõitis mudasupelusasutusse 
oma termist parandmna", ütles temale Laine 
tädi ust awades.

„Ära sõitnud", hüüdis Arnold ehmatades.
„Ja", wastas see. Tema termis läks Päem 

päemalt ikka pahemaks ja arst soonukas temale 
tingimata sõita".

Arnold oleks heameelega tahtnud teiltaft 
rohkem kuulda, aga mingisugune sala hirm takis
tas teda edasi küsimast. Ta jättis jumalaga 
ja astus uulitsale. Kuhu oli ta sõitnud? Oh 
kui rumal ma olin, et aadressi ei küsinud! Ta 
pidi juba tagasi pöörma, et seda küsida aga 
mis saab tüdi sellest arwama. Ei, see ei ole sünuts.

Üksinda uulitsal jalutades tundis ka mingit 
malusat pistet oma südames. 9läis, nagu oleks 
ka tema õnn kadund. Mis on minuga juhtund, 
küsis ta iseeneselt? Kas ehk armastan ma teda? 
Ons see mõimalik? Ja, ta tundis korraga, et 
ta teda armastas, rohkem kui kedagi teist. Laine, 
— kisendas üks hääl tema rinnas. Tema esi
mene mõte oli waksali minna jn Lainele järele 
sõita, aga kuhu? Ta ei teadnud ju tema aadressi. 
Kas ci teadnud ta, kas Laine keda armastab. Ei, 
ta ei armasta mind, muidu oleks ta oma ära
sõidust mulle teatand. Ta ci armasta ka minu 
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Jumalat. Meie oleme usu asjades üks teisele 
lvõvrad. Oh kui hea oleks, kui ta Jeesust ar
mastaks. Ehk olen ma ise selles süüdi? Miks 
uiaikisin ma sagedasti? Ehk ei olnudki minu 
kõne temale nii tüütaw nagu ma arwasin? Mul 
olid wöimalused, ma ei kasutanud neid. Nüüd 
on ta kaugel ilma troostita, rõõmuta, lootuseta, 
ilma Jumalata. Ma ei wõi midagi enam tema 
kasuks teha. Kui ta nüüd seal sureb, ilma usuta, 
ilma Lunastajata. Aga siiski — ma wõin mi
dagi teha — ma wõin tema suremata hinge eest 
paluda. Ja, seda tahan ma teha. Ma tahan, 
südamest paluda.

Wiimane mõte tõi rahu jälle tema süda
messe ja nõnda sammus ta kodu poole.

* *
*

Waikselt puhkab suur sinine meri soendama 
paikese kiirte all. Mere aares rannal on elu. 
Wanad ja noored liiguwad läbisegamini. Soe 
paikene ja kosutaw mere õhk meelitab kõiki ma
jast walja astuma.

llhes lopsakalt õitsemas aias, kiiktoolil puh
kab noor tütarlaps. Kurtvad, tais elu igatsust 
silmad waatamad kaugele sinisele merele, kuna 
aga süda unistab ülemere kaugel olemast kodust 
ja sõbradest.
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Kas peaks seal ka nii soe ja ilus ilma olema? 
Kas sirelid peaks juba õitsema? Tüdi lubas 
iga päew aiast wärskeid oksi tuua ja minu lauale 
asetada. Ta on tõesti hea inimene. Ei tea, 
kas Arnold on seal käinud? Eitea, kas ta teabki, 
et ma olen ära sõitnud. Ma oleks siiski wõind lühi
kese teate tema jaoks maha jätta. Ma usun, et 
ta tingimata tuli minu terwise järele küsima, ja 
nüüd kuuleb, et olen nii külmalt ära sõitnud. 
Kas ta peaks meel miuu peale mõtlema! Ta 
lubas minu eest paluda, ja ta teeb seda tõesti 
siis peab ta ka minu Peale mõtlema. Oh, oleks 
ta siin!

Palaw puna tõuseb tema kahlvatand pal
geile ja ta käsi sirutab ilusa, naha sisse poogi
tud raamatu järele, illis alati teilte lähedal seisis. 
Kui ta teaks, et ma olen omale ka Piibli ost
nud ja seda heameelega loen. Ah, ta ei wõi 
aimatagi, kui kalliks see raamat minule on saa
nud ja kui palju imelisi lvastuseid ma oma küsi
mustele sealt olen leidnud.

Arnoldi palme ja pisarad ei ununend tema 
meelest. Ta oli meendumusele jõudnud, et Ar
noldil tõesti tema suremata hingest kahju oli. 
Ta oli kohe, peale tema ära minemist- põlwedele 
langend ja palmid, et Jeesus wõtaks talt ta 
hinge piina, ta hinge matma koorma. See oli 
esimene kord tema elus. Mis on siis siin nae- 
rumäärilist, oli ta ta mõelnud.

Aastasadu ou palmetatud ja palwetajad ei 
ole sellest ka keelu tagajärjel loobunud. Kui 
hea tundis ta omal olewat, kui ta põlwitas. Ta 
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wõis wabalt, kartmata, kõik, oma südame 
pealt rääkida, mis hinge piinas. Tal ei pruuki
nud häbeneda, ega ilusaid sõnu otsida. Ta ütles, 
niis südamele watu tegi. Arnold oli öelnud: 
„Usun, preili Eller, et Jumal saab teile kõige 
paremat andma", ja miks siis tema ise pidi selle 
juures kahtlema. Ta tahtis ka nii rahulikuks 
ja õnnelikuks saada, nagu Arnold oli. Ikka 
palawamaks ja ärdamaks muutus tema palwe 
ja näimaks jooksid ka pisarad. „OH, Jeesus, 
Jeesus! hüüdis ta, „andesta, et olen uskumata 
olnud ja Sinu häbiks elanud! Aita mind us
kuda ja uut elu alata!"

Tli juba hilja. Tädi oli magama heitnud, 
kuid tema ei wõinud uinuda. Tema minewik sei
sis nii -elawalt ta silma ees. „TH oleks ometi 
keegi ennemalt nnnd palunm õpetanud ja mulle 
Jeesusest rääkinud, siis ei oleks pruukinud mul 
nii palju nuriseda, ega onia saatust süüdistada. 
Wcel kord langes ta põlwedele ja palus ka seda 
rumalust andeks. Ja korraga, — mis see on? 
Kuhu on minu südame piin ja ahastus jäänud. 
Imeline waikne rahu täitis tema südant. Ta 
oli ülewoolawa rõõmuga täidet, ei saanud enam 
paluda, maid tänusõnad woolasid temad suust. 
„Issand, mis on minuga sündind? Kas siis 
tõesti oled mulle kõik andestand? Jah, see ei 
wõi teisiti olla. Minu slida litleb mulle, et ma 
olen Sinu laps."

Sest silmapilgust algas uus elu. Kõik pais
tis temale uues walguses. Isegi tema haigus oli 
ununend.
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Mi kestis see funt kewadeni ja siis läks 
haigus korraga pahemaks. Walud andsid roh
kem tunda ja ta Pidi sagedasti jälle moodi heitma. 
See tõi kahtlused tema südamesse. Kas ei olnud 
ta oma terwise pärast Jumalat palund. Miks 
oli ta ikka haige? Ta oli alles nii noor ja tah
tis hea meelega weel elada, ja Ta teistele sellest 
rääkida, mida ta palwes oli leidnud. Pidi ta 
siis tõesti oma wanematele ja wennale jälgima? 
Miks ei kuule Jumal nlinu palwet? Ja kui 
Jumal Palwet ei kuule, siis ei maksa ka paluda. 
-O, need olid pimedad päewad, mis riisusid kõik 
rahu ja lootuse. Keegi ei wõind aimata, mis
sugune wõitlus tema hinges oli. Wastu meel
selt laskis ta arstist ennast mudasupelusasutusse 
saata ja siin oli midagi iseäralikku temaga juh
tunud, mille peale ta weel täna rõõmuga mõt
les. Ühel öösel kui walud jälle suured olid, 
langes ta põlwili ja korraga tuleb iiks lause piiblist 
tema meelde, nagu oleks keegi seda öelnud: „Sulle 
saab küll minu armust!" Sest silmapilgust kadusid 
kahtlused. Ta wõttis ruttu Arnoldi poolt kingitud 
testamendi, et seda salmi leida, kuid ta ei tead
nud, kus see imeline salm seisab. 9tit hakkas ta 
lugemisega algusest peale ja jõudis mõne päewase 
lugemise järele selle salmini. Mitu korda luges 
ta nülid seda salmi ja imestas kuidas Jumal 
just selle salmi tema meelde tuledas. Ka siin 
oli Paulus oma haiguse pärast palund, mis 
peale Jumal temale oli wastand: „Sulle saab 
küll minu armust." Warsi oli testament läbi
loetud ja ta laskis omale ka Piibli osta. Ime
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lised tõotused leidis ta sealt, mis kui kaste tema 
kuiwa hinge kosutasid. Tulid ka pärast weel päe
wad ja tunnid, kui irsu taewas pilwines ja umb
usu tont oina käed tema järele walja sirutas, aga 
siis haaras ta jälle oma piibli ja imelik — kõik 
kahtlused kadusid ja rõõm täitis hinge.

„AH, kui minul kedagi innnest oleks, kes 
mind mõistaks ja aitaks!" Siin ei tunne mind 
keegi ja mina ei tunne ka kedagi. Oleks uut 
tugewam, siis läheksin ja kuulaksin kas siin lei
dub sarnaseid inimesi, kes mind mõistawad, kuid 
näild ei saa ma Paigast. Kui nüild Arnold siin oleks 
ja ma wõiksin temaga rääkida! Kui palju oleks mi
nul kilsida ja ta wõiks mulle õiged wastused anda.

„Arnold, Arnold!" ohkas ta sagedasti ja 
pigistas onla palawat pead käte wahel. O, see 
oli raske wõitlus! Mitu korda oli ta sule wõt- 
nud, et temale kirjutada — kuid kartus, et see 
wiisakuseta on, sundis teda sellest loobutna. Ta 
ei tohtinud tetnalt nii suurt ohwrit nõuda ja 
teda töölt ära kutsuda. Tenm oli nii edasi püüdja, 
kuidas tohtis ta tema rahu rikkuda. Pealegi oli 
tema haige — surma pruut. Tuhanded korrad 
oli ta ise endale öelnud: Sa ei tohi tema uime 
enam nimetada — kuid temale isegi ootamata 
hüüdis ta jälle: „Arnold" ja sirutas käed wälja 
tema järele.

„O, Jumal — o Juntal, miks pärast ei 
tohi see siis mitte sündida? Palawad pisarad 
weeresid mööda kahwatand palesid alla. Taewas 
oli nii selge ja sinine — meri kui peegel — ent 
hing nii wäsind ja igatseb rahu ja sõbra järele.
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Arnold oli omad wiimased joonistused ara 
annud, homme alqas tema puhkus aeg. Ta mõtles 
kuhugi maale^ maitsesse kohta minna, kus ennast 
wärskes õhus ja jumalasõna uurimises kosutada. 
Ta igatses üksi olla ja seeparast ei tahtnud ta 
linna jääda. ■

Koju tulles leidis ta kirja laualt. Käekiri 
oli tuttaw, kuid lähtekoht kaugel, kus temal 
mõnedki tuttawad olid. Ega ometi Laine ei ole 
sinna läinud, tõusis ktisimine tema slidames? Ehk 
on tema kirjutanud? Ruttu awas ta kirja kus 
järgmist luges:

„Hea sõber! Mina olen haige — maga 
haige. Kas tohin teid paluda mind waataina tulla?

Jgatsirsega ootaja 
L.' Eller.

Kirja lõpul oli aadress.
Järgmise rongiga sõitis Arnold pealinnast 

wälja.

*
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Oli soe augusti hornmik. Laew oli warü- 
kult sadmuasse jõudnud ja palju reisijaid kaasa 
toonud. Ka Arnold oli nende seas. Ruttu wvt- 
tis ta woorinrehe ja sõitis kirjas tahendet aadressi 
järele lilma.

Maja perenaine, kus Laine mii bis, awas 
temale ukse ja juhatas Laine tuppa. Ehurata- 
des jäi ta ukse juure peatuma, nähes Laine kah- 
nmtand palet, kes ennast patjade wahelt üles 
ajas ja omad käed temale wastu sirutas.

„Arnold!" hüiidis ta, ja see kostis Arnol
dile, kui juubeli hüüd.

„Laine! kogeldas tema ja langes Põlwili 
teina moodi ette, kattes ta palawaid käsi suu
andmistega.

„Kuidas olen urn teid oodanud," ütles Laine 
rõõtnu pisarates tema peale Mandates.

„Teie olete tnütd oodanud. Miks ei kir
jutanud teie siis ennemalt?"

„OH, ma ei julgenud. Kartsin teid tüli
tada. Aga urn ei suutnud enam oma südame üle 
tvalitseda, ehk urn Tüll kaua mastu panin. Nüüd 
olen teid siia kutsunud, ärge mõistke tnind hukka 
ega olge Pahane minu peale."

„Süda—arm astud süda", hüüdis Arnold, 
„mikspärast panid sa oma südame sunnile mastu. 
Sh, kui Sa teaks, mis mälu inina Sinu ära
sõidu pärast kannatasin. Minu hinges on suu
red mõitlused möllanud, mõeldes sellele, et ma 
Sind enam ei näe. Ala ei wõinud ennemalt 
aimatagi, et Sa mulle nii kallis oled, Sa minu 
armastud süda.
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Õhtul wõinud Arnold kaua uinuda. Päelva 
snudmused olid liig tugewasti tema wäsinud när- 
widele mõjunud. Laine oli Jeesust leidnud. Laine 
armastas teda. Tema tahtis oma puhkuse aega 
Laine läheduses mööda saata. See oli liig palju 
lihe korraga.

Ka Laine nmgas rahutumalt. Houuuikul, 
kui maja perenaine tema tuppa astus ja tema 
wäsinud waadet nägi lttles ta emalikus armastuses.

„Laps^ mina ei pidanud sinu soowi täitma. 
Mis ütleb arst, kui ta sind täna nii haiglase 
näeb. Nteie peame warst asutusse minema, aga 
waewalt on sul' selleks jõudu."

„O, minu kallis ja hea emakene", iltles 
Laine onn käsa tema poole sirutades, „tule nrinu 
juure, urn tahan sind südamest tänada. Sa oled 
palju paremini kõik korraldand, kui iittrtd oskasin 
sind paluda. Usu, ma oteu õnnelik, nagu ma 
seda ennemalt kunagi ei olnud. See wäikene 
palalvik, mis mul' sellepärast on, ei tee suure
mat wiga. Usun, see aitab kaasa minu terwe- 
uemisele. Tule emakene istu nrinu woodi ää
rele ja ura tahan sulle Arnoldist jutustada. Nagu 
sa ütlesid, meeldib ta sulle. — Kuidas see mind 
rõõmustab!"

Maja perenaine istus terua woodi äärele 
silitas õrnalt teura kahwatanuid palgeid ja ütles 
õrnalt tema siluri waadates: „Kallis laps, ma 
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mõistan sinu rõõmu, aga sa ei pea unustama, 
et sa haige oled. Kui sa tahad terme meilt ära 
minna, siis Pead sa wäga ettewaatlik olema. Ka 
lileliigne rõõm teeb kahju."

„Ma tean, kuid niete oleme ju noored, ei 
wõi teisiti. Ja ma usun kindlasti, et Arnoldi 
meile tulemine minu paranemisele omajagu kaasa 
aitab. Arst litles see olla hea, et ma end wäsi
nud tnnnen, see tähendada paranemist, nii ema
kene on mudawannid juba aidanud".

„Ma tean, ma tean, kallis laps. Muda
wannid aitawad, ent mitte nii ruttu, kui sina 
tahad. Aasta pärast tunned end palju pareina 
olewat ja kui sa weel järgmisel aastal meile tuled 
siis saad sa täiesti terweks."

„OH klill see on hea, kui ma terweks saan 
ja wõin oma armast Arnoldi aidata. Kui 
imelikult Jumal inimese teid juhib. Meie kumbki 
ei teadnud, et meie liksteist nii slidamest armas
tame. Vleie mõlemad püüdsime seda armastust 
surmata, aga see oli wõimatu. Tead emakene, 
mina olin inimene, kes Jumalat ei uskunud, 
lapsepõlwe raskused ja mured olid mind kõigile 
kõivaks teinud. Kuid Arnold et wäsind ega tüdind 
mind juhatamast ja minu eest palumast, ja tänu 
Jumalale, tema armastuse läbi olen ma ka Jee
sust leidnud. Ma et wõind teisiti. Tema oli mind 
Jeesuse juure juhatand ja ma pidin seda temale 
teadustama. See ja ka minu haigus olid põh
juseks, miks ma temale kirjutasin ja palusin mind 
waatama tulla. Mina lahkusin pealinnast, ilma, 
et ma oleks temale sellest teadustand, ehk oina 



aadressi temale teatand. See waewas minu sü
dant, et ma nii külm tema wastu olin. Mina 
ei wõind aimatagi, et tema mind armastab, ka 
ei teadnud tema, et mina teda armastasin. Et 
meie südamed üksteist ühel ja samal silmapilgul 
leidsid, seda wõtame meie kui armu kingitust oma 
taewase Isa kaest. Oh emakene, ara ole kuri, 
kui ma ehk õieti ei tallitand, aga nüüd olen ma 
üliõnnelik. Ehk küll Arnold mulle maga kallis 
on, tunnen siiski, et armsam on Jeesus. Temata 
on elu tõesti õudlie. Kas on sinul emakene ka 
Pimedaid paiwi olnud?"

„Ja, minu kallis laps", Ütles perenaine 
pisaraid silmist pühkidns, „minu elu on suure
malt jaolt orus olnud. Kuid minul ei olud sar
nast head sõpra, nagu sinul. Olen pidanud üksi 
oma walu alla neelama."

„Kas te emakene oleks nõus meid Arnol
diga oma sõpradeks tootma? Arnold oskab nii 
armsasti Õnnistegijast raakida ja ma usun, kui 
tema teiega räägib, et siis ka teie kurbtus kaob, 
ja teie orust mäele jõuate."

„Tänu Jumalale, ma olen juba orust mäele 
jõudnud. Ala ütlesin, minul ei olnud sarnast head 
sõpra, siis, kui ma ilma Jumalata olin. Nüüd 
on minul Palju sõpru, loendi ja õdesid. Meie 
käime sagedasti koos ja see on nii armas ja kal
lis. Kahju, et sa ei toõi meie seltsi tulla. Sa 
näeks, kui hea meil on ja kui armsasti meid õpe
takse. Aga minut on juba sellestki, et teie mind 
oma sõbraks toõtate. Jeesuse sees ci ole mingit 
lvahet. Tema meri ühendab ja muudab ka lviha- 
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mehed sõpradeks. Minut ei ole iialgi nii arm
said suwitajaid olnud. Ma olen südamest õnne
lik, et tohime kui ühe Isa lapsed minu wiletsa 
majakese sees elada ja õnnelikud olla." Ta tõm
bas Laine oma rinnale ja mõlemad nutsid.

* *
*

Need olid tõesti õnnelikud paewad, mida 
Aruold ja Laine üheskoos läbi elasid. 9lad istu
sid wahel mitmed tunnid ilusas aias puude all 
ja jutustasid tiksteisele omi möödunuid juhtumisi 
ja läbielamisi. Wahel oli ka majaperenaine nende 
seltsis ja siis pidasid nad piibli tundi. Sarnasel 
korral oli Arnoldil Palju seletada. Laine tahtis 
iga salmi kohta seletust saada. Te^na hing janu
nes elawa Jumala sõna järele. Oli Laine wä- 
sind ja heitis woodisse, siis kasutas Arnold neid 
silmapilke maalimiseks. Ta oli Pealinnast selleks 
tarwilikud asjad kaasa toonud ja ilus suwitus 
linn Pakkus nmalnniseks Palju materjaali. Mõni
kord tiheskoos mererannal, ilusal heinamaal, kõn
dides tegid nad tulennku plaane, kuhu talweks 
nlinna ja tulewikus elama asuda.

Suwitus aeg jõudis lõpule. Suurem osa 
suwitajaid olid juba ära sõitnud, ent Arnold ja 
Laine kosutasid endid ikka weel mahedas augusti 
kuu UI ITC õhus.

„Maata armsam", ütles Lame ühel õhtul 
loojenewa päikesele näidates, „kuld side."
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„Mida mõtled sa sellega minu armas?"
„Kas sa ei mäleta enam seda unustamata 

päewa, aasta tagasi, kui meie pealinnas mäe peal 
istusime, kus sina muu seas ütlesid: Palme on 
kuldside, mis lneid Jumalaga kokku seob. Maata 
kui ilusasti õhtu puna taewast ja nraad ühen
dab. Miimased päikese kiired on kui kui kuld side- 
ined mis neid kokku seowad. Nii on Jumal ka 
meie südamed armastuses kokku sidunud. Olgu 
meie tulewane elu, minu armas Arnold, ikka tae- 
waga nõnda kokku seotud, nagu see ühendaw pilt 
taewa serwalt meile paistab."

Arnoldi silmi tulid pisarad sarnast palwet 
kuuldes, „see on tõesti kuld side", litles ta üksi
silmi taewaserwale Mandates. „Ma ei tea tõesti 
paremat, kui sinuga ja Jumalaga ühendad olla. 
Tema on meie südamed ühendand ja Tema üksi 
wõib seda sidet lahti peasta."

„Arnold, mina olen nii õnnelik — nii õn
nelik. Ma ei unusta iialgi et peale Jumala on 
nnnul ainult sind tänada, et ma nii õnnelik to
hin olla. Minu sügawam soow on, et meie hea 
wahekord Jumalaga iialgi ei saaks meie soomide 
ja kaebamiste läbi rikutud. Olgu meie elu täis 
tänu Temale, kes meid nii mäga armastab!"

„Sina oled täna nii iseäralik ja rõõmus. 
On sinul ehk selleks mingisugune põhjus?"

„Jah nnnul on selleks põhjus. Möödunud 
ööl rääkisin mina kaua Julnalaga ja mulle pais
tis et usklikud rikuwad ise oma Mahekorda Ju
malaga sellega, et nad omi soomisid tahamad 
läbi Miia. Täna öösel lubasin mina Jumalale,
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mitte enam sõnakuulmata olla. Ma tahan edes- 
pidi Tema juhatuse järele käia. Õhtul, kui woodi 
heitsin, seisiwad minu wiimased möödunud aas
tad nii elawalt minu waimu silmade ees. Kui 
palju halastust ja pikkameelt pidi Jumal minu 
wastu üles näitama. Sa tead ju, kui uskumata 
ja nuriseja ma olin, ja kui see oleks nii ikka 
edasi läinud, mis oleks küll minust saanud. Nüüd 
olen ma Teda leidnud, nüüd, kus ma haige olen, 
teiste abi tarwitan, miks et armastand ma siis 
Teda, kus uta terme olin. Kui paljudele ütlesin 
ma: Ei ole Jumalat, ja kui ta on, siis et wõi 
Tema nimi armastus olla. Siiski kannatas Ta 
miiniga, saatis Sind minu lähedale, awas sinu 
läbi minu silmad ja wiimaks andestas kõik mõla. 
Ja nüüd, kui palju on praegu mul meel oma 
tahtmist ja tulewiku Plaane. See kõik seisis nii 
elawalt minu ees ja mul' oli tõesti häbi enese 
peale waadates. Ma lubasin ennast edespidi mitte 
enam juhtida, maid kõikis Tema tahtmist teha. 
Isegi meie tulewiku panin ma Tema jalgele. 
See ei olnud mul' kerge. Sa tead ju kui süda
mest ma sind armastan. Ma ei julge sellele mõelda, 
et ma sind kaotan, siiski ütlesin ma: Sündigu 
Sinu tahtmine! Ega sa ei pahanda minu otsuse 
üle, ma ci wõind teisiti. Minu Jeesus paistis 
mulle nii auline ja kallis, et ma teisiti ei wõind."

„Kuidas tuled sa sellele, et ma Pahandan? 
Sa oled oma jutustamisega mind rohkem rõõ
mustanud, kui sa ise wõid annata. Naine, kes 
nõnda oma Jeesust armastab, on wäärt abielluma, 
sest sarnane armastus teeb ka mehe õnnelikuks.,,
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Kustusid wiimased päikese kiired. Puna 
taewa serwal näitas weel, kuhu päike oli kadu
nud. Üksikud, jalutajad ruttasid kodu poole. Ka 
Arnold ja Laine tõusid üles ja läksid koju.

Oli jälle ilus kewad. Pikk tali oli mõö- 
dund, inis iseäranis külm oli olnud. Weel mai 
algul puhusid külmad tuuled, ja külmetas ööseti. 
Kuid järsku läksid ilmad soojaks ja mõne päewa 
jooksul oli loodus end ilusaks ehtind. Igal pool 
Paistis uus elu ja elaw liikumine. Ühes suures 
saalis, kus usklik noored omi koosolekuid pidasid, 
oli täna ka elaw liikumine. Siin ja seal olid 
noored wennad ja õed askeldamas ja midagi 
korraldamas. Saal oli kaskede ja männikutega 
ehitet ja pidulikuks muudet. Ühe seina ääres sei
sis Maaside ja lillede keskel kantsel, mille ette oli 
suur Maip laotet.

„Kas on weel midagi teha"? küsib keegi 
noortest. „Warsi hakkawad wõerad tulema ja 
umbes tunni aja pärast ilmub noor paar."

„Kõik on korras", wastawad mitmed suud. 
„Jääb weel kokkukoguda ja neid lauluga wastu- 
wõtta."

Jlmuwad juba esimesed külalised ja warsi 
on suur saal puupüsti rahloast täis.

„Tulewad!" hüüab keegi tasakesi ja warsi 
ilmuwad saali uksele Laine ja Arnold, ning tiks- 



teise käest finni hoides sanunnwad nad õpetaja 
järel altari ette.

Liigntarvalt kõlab koori lanl: „OH saada 
mind!" ja Pühalik tunne Maldab kõiki kooswiibijaid.

Õpetaja loeb Ew. 5, 31 ja 32 salmi ja 
räägib nende Põhjal waimustatn.lt: Täna on 
rõõmu päew. Täna ühineb kahe inimese elu tee. 
Tähtsam silmapilk nende eins. Teie sugulased 
andke oma õnnistus ja teie noored ja manad, 
rõõmustage oma ivenna ja õega ja Kõigekõrgem 
tõstku oma käed nende üle ja õnnistagu neid!" 
Edasi räägib tema suurest saladusest, mida Ju
mal abielusse pannud on, abielnmöistest, hinge
lisest kokku kõlast, mastatiku aitamisest, puhtusest, 
armastusest j. n. e. Noor paar ja kuulajad on 
kõnest kaasatõmmatud ja paljudele selgis, mis abi
elu õieti on ja mida Jumal abielurahwalt ootab.

Laine oli lühikest aega selles seltskonnas 
wiibinud, fui Arnold juba mõni aasta tegutses, 
kuid selle lühikese aja jooksul oli ra kõikide lugu
pidamist wõituud. Warsi, peale mudasupelusasu- 
tusest koju tulemist, hakkas tema haigus paranema, 
nii et ta jnba talwe jooksul mõis mõnest waimu- 
likust koosolekust osawõtta. Kewade saabumisel 
aga tundis ta end juba Päris terme olewat ja 
mõis sagedasti noorte keskel wiibida ja nendega 
kaasa tegutseda. Ei ole ka ime, et siis nüüd, kus 
laulatus oli lõppenud, iga üks tahtis neile õnne 
soowida ja nende kätt pigistada.

Kuld side, armastus, oli neid ühendand ja 
igaüks soowis, et see kewade iialgi ei lõppeks.

waimustatn.lt

