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Sissejuhatuseks
Kuulsin Taewa-Jaani lugu juba mõnda aega tagasi. 

Jutustati mehest, kes oli tulnud tagasi taewast ja kelle 
wiimaks hukutasid mustad kaarnad. See sündinud juba 
kaua, kaua enne meie wanaisade noorusepäewi, keset ras
ket orjaaega. Temast olewat kirjutatud ka raamat, mida 
wanemad inimesed weel ise olewat lugenud.

Need olid omapärased lood, mida kuulsin sellest proh- 
wetist. Ja nende kaudu too mees otsekui oleks kerkinud 
jälle esile unustusehõlmast ja nõudnud, et kuulutaksin 
praegusele põimele asju, mis tema ajal köitsid suurte 
hulkade meeli.

Lehitsedes tolmunud lehti Rõuge koguduse arhiiwis, 
sattusin kohaliku õpetaja kirjutisele 1868. aastast. Seal 
sõitleb ta palwewendi ja märgib, et lugemismaterjalina 
kasutawad nad ka üht käsikirja, — „L ü ü t s e p p a 
Jani ellokäük siin ma pääl ehk taiwa n", 
milline olewat wastawate teadete kohaselt koostatud 
1709. a. Awades aga Wana-Roosa walla kirikuraa- 
rnatu, sattusin õigemale ajajärgule. Seal on Lüütsepa 
küla peremeeste hulka märgitud „Luggeja ehk 
Taiwa Jaa n". Ei sünni- ega surma-aastat. Rist 
Maid märgib ta minekut igawikku. Sama ta naise Made 
kohta. Kuid ta laste juurde on juba märgitud sünni
aastad. Lapsena surnud Poeg Peep sündis 1758. a., poeg 
Jüri — 1761. a. Siis weel poeg Markus, kes nägi 
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ilmawalgust 1765. a., tütar Liis — 1770. a noorim 
wõsu Peep — 1774. a.

Wõib antoata, et Taewa-Jaan ilmus siia maailma 
warsti peale 1730. aastat. Siis, raskest sõjaajast weel 
mitte toibunud ja rahwaarwult kokkukuiwanud ajastul, 
oli terwitatud iga uue orjalapse sünd. Küllap pidi 
Jäängi juba poisipõlwes sammuma waewarikast mõisa- 
teed. Wõib arwata, et ta isa suri noorelt, sest muidu 
Peaks temagi kohta leiduma märkus Peale 1760. aasta 
koostatud kirikuraamatus. Asudes warakult raske pere- 
mehe-kohuse täitmisele, kosib ta 1756. a. paiku oma 
Made, et hakata ühiselt kandma iket.

Siis oli ta weel Lüütsepa Jaan. Kuidas ta aga sai 
Taewa-Jaaniks, — see on pikk lugu. Sellest kõigest oli 
kirjutatud raamatus, mis nüüd juba on jõudnud kaduda. 
Kuid rahwasuus liiguwad teated edasi. Ja mu ees 
laual on üks leht, üksainus koltunud leht, kirjutatud sula- 
was Wõru murrakus, millel leidub katkeid Taewa-Jaani 
imelisist rünnakuist. See leht on ka kõik, mis weel säili
nud sellest raamatust. Kuigi küsitleti paljusid ja otsiti 
läbi wanaisade kappe ning riiuleid.

Kuid sellest oli ka küllalt, et haarata mindki kaasa ja 
juhtida sinna minewiku-maailma. Kirikuraamatu ris
tidega kaetud nimed muutusid nagu elawaiks, silme ette 
kerkis rida pilte Taewa-Jaani waewarikkast ajast, ta ime
lisest elust ja surmast. Ehk huwitawad nad teisigi.
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1.

Oli Wikusekuu 177... a. Raske tööpäew oli lõppe
nud ja wäsinud teolised seadsid samme oma tarede 
poole. Wiimasel ajal oli härra muutunud weel walje- 
maks, kupja häälgi läinud kähedaks alatisest sõitlemisest 
ja sundimisest. Tuli kannatada. Kes julges häält tõsta 
wõi tõrkuda, see teadis, mis teda ootas. Peksupäewadel 
mõisa rehealuses kuuldus ikka sagedamini oigeid ja kisa, 
summutatud needmist ja sajatusi. Mis aitas see kõik? 
Talupoegi õpetati tundma, et nad oma ihu ja waranatu- 
kesega on härra päralt, kes wõib neid sundida nii Palju, 
kui wajalikuks peab. Kurnatud, wiletsasti toidetud kehad 
kippusid nõrkema, tülpinud näoilme ei suutnud wäljew- 
dadagi kõiki piinu ja ahastust, mida tundis hing.

Saabuks kord ometi parem Põlw! Mõnedki noore
mad m-ehed olid põgenenud, et otsida kaugemal paremaid 
päewi. Kuid õpetaja kantslis kinnitas samuti kui mõisa- 
härragi, et ega mujalgi ole parem. Tuleb waid usta- 
walt orjata, jätta maha laiskus ja kurjus — küll siis 
kord Issand annab parema põlwe omas riigis.

See oli siiski wäga nõrk troost. Kas Issand siis 
tõesti tahab, et tema riigi pärijad peawad siin maailmas 
nii rasket risti kandma? Saaks mõnda aegagi mait
seda mõisasakste põlwe, — siis ehk ei igatsekski nii wäga 
tulewast õndsust. Ja ega pole wist õigust ei siin ega seal 
maailmas. Sakstel siin kerge põli ja küllap sealgi muret-
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setakse neile Paremad kohad. Kuigi lugejad seletawad et 
Issanda ees on kõik ühesugused '

„ Kadaipoli Iakapi mõtted ei pääsenud walla õiguse 
ja ülekohtu küsimusest. Sammudes ja hõõrudes walw- 
tawat pihta, tulid meelde wanahärra von Roseni matu
sed. Rahwas oli käsutatud kokku ja õpetaja pidas liigu
tama kõne. Nende härra olnud kõige Parem ja õiglasem 
härra, kellele nemad, rumalad talupojad, oma laiskuse ja 
tänamatusega palju südamewalu teinud. Kahetsegu nad 
seda ja püüdku noorele härrale ustawamad olla. Küll 
siis ka wanahärra sealt õndsate maailmast waatab lahke 
pilguga nende Peale.

oligi nutnud ja põlwitanud mõisaõuel. Ja 
kõikide südames olnud soow ja palwe: Olgu noorel här
ral nendega rohkem halastust, kui oli kalgi ja ahne süda
mega wanahärral.

Õpetaja aga oli selle ülekohtuse härra saatnud õnd
sate riiki!

„Ei," mõtles Jakap, „ei tahaks mina küll seal õnd
sate riigis wanahärra ligidale sattuda. Lööks kohe 
südame wärisema!"

Wõi jälle lugu Tsooru mõisa noorhärra matusest. 
Just enne seda oli üks teopoiss enda oksa tõmmanud. 
Oli hakanud kupjale wastu, tõmmanud piitsa ta käest 
ära. Käsutatud siis mõisa. Teadagi, mis teda seal oleks 
oodanud. Poiss maeti kui koeraraibe kirikuaia taha, ei 
lastud ristigi hauale panna.

Too noorhärra aga oli kaardimänguga ja ulaeluga 
oma elu raisku ajanud ja siis kuuli pähe lasknud. Õpe
taja pidanud siis kõne Pojast, kes igatses Isa juurde. „Ta 
ei suutnud oodata, kuni Isa teda kutsub, waid tõttas ise 
Isale wastu." Just nii oli õpetaja öelnud ja saatnud 
ka selle noorhärra õndsate riiki.

Ei, õigust ei ole küll kuskil. Kõik on sakste päralt, 
maa ja taewas. Ja kui talupoeg peakski taewa Pääsema,



— eks anta sealgi talle eluasemeks mõni sooserwake wõi 
lirwakünga-s!

Kuid siiski, ehk oli naabri Jaanil õigus, et ülekoh
tused ei pääse oma palgast? Ja et taewas Polegi sooser- 
wakesi ja liiwakünkaid, waid puha kuld ja kristalli-kiwrd 
ja eluwesi kõigi jaoks, kes sinna pääsewad?

Kahju, et see mees nii ruttu suri. Kuidas tuleb 
küll nüüd toime lesk oma lastekarjaga? Ja nii ilusasti 
oskas lugeda kadunukene. Tõi kohe teised tunded süda
messe. Kes hakkab nüüd õpetama lugemist Lüütsepa 
küla lastele? Jaanil oli isegi kirjutamine sulaselge. 
Teist niisugust pole terwes ümbruskonnas.

Juba jõudiski Jakap külawahe-teele. Ta sammus 
kohe leinamaja, ruumika tare poole, mis mõisahärra loal 
oli ehitatud kooli- ja palwemajaks ühtlasi. Jaan oli 
wabastatud teopäewist, et saaks laste Peale kulutada roh
kem waewa ja hoolt. Ta lugemistel käis alati rohkesti 
ümbruskonna rahwast. Isegi mõisas peeti temast lugu 
kui hoolsast ja eeskujulikust mehest.

Jaan oli toeni). Juba ammugi oli toennastekogu- 
duse liikumine tunginud Rõuge kihelkonda. Paljud mä
letasid toeel lugusid Haanja mehest Tallima Paabust ja 
Kasaritsa mehest Kusma Juhanist, neist prohtoeteist, keda 
kiusati taga ja hoiti Riias wangis. Paap oli pidanud 
keelatud lugemisi, oli toaimusunnil toõidelnud kuradiga, 
oli julgenud isegi härrasid nende ülekohtu ja ahnuse pä
rast noomida. Siis oli liikumist ja kihku tertoe kihelkond 
täis, isegi wõõra koguduse rahtoast oli käinud neid kuula
mas. Wangis oli Paapu ja Juhanit sunnitud seletama, 
et fee oli toale toaim, mis neid selleks "sundis, et õige 
toaim on ikka see, millest õpetaja kuulutab. Mehed olid 
siis lahti saanud. Paap sai koguni Haanja toöörmünd- 
riks ja pidas seda ametit surmani.

Wõta kinni, missugune on see õige toaim, arutas 
Jakap. Kui kahekümne aasta jooksul keisri käsuga olid 
toendade lugemised keelatud, siis oli see toale toaim.

9



Nüüd juba hulk aastaid tohib jälle lugeda ja seesama 
waim on jälle õige *).  Tuleb wälja, et õige on ikka see 
waim, mis härrale ja õpetajale meeldib ja mida keisri- 
proua lubab.

*) Keiserliku käsuga 16. apr. 1743. a. suleti politsei abil 
kõik palwemajad ja keelati ^vennastekoguduse kooskäimised. 
Keelu wastu eksijaid karistati, paljud wennad ja õpetajadki 
Pidid kannatama. Keisrinna Katariina 2. käsukirjaga 
11. weebr. 1764. a. anti aga wennastekogudnsele jälle tegutse
mise wabadus, kuigi selle käsukirja wäärtölgitsemise läbi kiri- 
kuwõimudele wõimalus jäi liikumisele mõningaid takistusi 
teha.

Lüütsepa Jaani tarre oli kogunenud juba hulk küla- 
rahwast. Täna Pidi ta pandama kirstu, hmnme tuli 
kanda mulda. Lesk Made, käekõrwal Pisike Peep, toetus 
surnu Peaotsa kohal wastu seina, pisarate wool ei taht
nud ega tahtnud laiata. Wäike Lits piilus aralt isa 
poole, ega suutnud kuidagi mõista, miks isa ei tõuse ega 
hakka lugema, kuigi rahwas juba kohal.

Naised sosistasid omawahel, feffa kostis ka walje- 
maid lauseid, kiitwaid ja kadunu teeneid tunnustawaid.

Oli ikka aus ja toaga mees, — see oli üksmeelne 
otsus. Kui tema taetoa ei saa, kes siis toeel sinna pääseb? 
Ei olnud ta kunagi midagi mõisapõllult salaja kaasa too
nud, ei kuuldud ta suust kunagi kurja sõna. Oli olnud 
nagu lõõmato Piirg teiste keskel, kahju et nii ruttu kus
tus. Küll Issand hoolitseb ka lese ja toaestelaste eest.

Ta suremine oli olnud ka imelik. Kuigi ta juba hulk 
aega oli kaetoanud toalude pärast, ei olnud keegi toeel ta 
surma oodanud. Kuid just kolm päetoa enne'lahkumist 
öelnud ta naisele: „Wennad kutsusid mind tuletoal nä
dalal Haanjasse lugema, kuid Issand ütles, et minust 
minejat ei saa, sest kolme päetoa pärast seisan tema kohtu 
ees." Naine ei tahtnud seda uskuda, kuid Jaani jutt 
läks tõeks. Hüüdis äkki, et nüüd ta tuleb, oiatas ja oligi 
läinud.
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Oodati wöörmündrit, Sawira Hinti, kelle kohus
tuste hulka kuulus ka lahkunute kirstupanemine ja 
kodunt ärasaatmine. Ei tea, mis teda küll kinni peab, et 
ikka weel ei tule?

Mehed westlesid omawahel ja nurisesid, et isegi lau- 
Päema õhtuti ei saa enam mõisaorjusest lahti. Kuigi sea
dus ei luba laupäewaõhtust töösundi. Eriti rahutud 
olid naabrimehed Jüri ja Miku Rein.

„Mis seadus," wastas Jakap, „eks härra ole meie 
seadus."

Westluse katkestas Hinti tulek. Tõsiselt ja pühali
kult astus ta uksest sisse, tevwitas kõiki, lausus mõned 
lohutussõnad lesele, rüüpas weidi pakutut taari ja asus 
kohe ametisse. Ta Pidawat täna weel ruttama mõisa- 
peresse, kus üks haige wastsündinu wajab püha ristimist. 
Ja koju ka pikk tee käia.

Heites manitsema pilgu iile koosolijate, awas ta 
raamatu ja warsti täitis kambrit nuuksumisest wärisew 
laul:

Kes teed, kui kawwa mina ela, 
Aig mööda lät, surm rühib tõest! 
Kuis noppeste wõib mulle tulla 
See surma hädda ülewäst...

Lauljate pilgud olid suunatud lahkunu kahwatule 
Palgele. Imelik, et Pole näha mingeid lagunemise jälgi. 
Kuigi ilm on palaw ja tõotab äikest. Justkui magaks! 
Jah, niisugune rahu on neil, kes surewad õndsalt!

... Ma palle Jesu perast siis, 
Mo Jumal, tee mo otsa hääs!

Päike hakkas juba loojenema, kuulutades ööd ja 
kosutust wäsinud liikmetele. Homme ju pikisilmi ooda
tud pühapäew!

Ma tia, Jeeso were-haawon 
Ma löwwa hengust hendale, 
Seal saa mu rõõmu surma-waiwan 
Nink meelehääd ka . . .
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Etteöeldaw sõna katkes äkki. Mis see oli? Läbi 
tuhmunud aknaklaasi tungisid kahmatud kiired ja punu
sid otsekui Pärja lamaja pea ümber. Ja Hindile ning 
teistelegi paistis, nagu oleks liikunud Jaani silmalaud 
ja ,rind kerkinud nagu ohkeks? On see wäsinud silmade 
wiirastus?

Ning meõlehääd ka hengele . . .
Jälle peatus Hint. Naised kiljatasid, mehedki wõpa- 

tusid. Lüütsepa Jaan liigutas end, awas silmad ja 
Püüdis tõusta istuma. Sirutas wälja kahmatud käed 
tõstis silme ette, justkui oleks tahtnud Peletada eemale 
rusuMat unenägu. Tahtis hüüda midagi, et hoida tagasi 
uksel tunglewat ja kabuhirmus wäljatormawat rahwast. 

■ Wajus siis aga tagasi asemele ja uinus sügawasse unne.
Ainult lapsed seisid seal ja imestasid, et isa juba 

kalle magama jäi. Ka ei saanud nad aru, miks katkes
tati ilus laul, miks kahmatud naised nagu hullud majast 
eemale jooksid ja miks mehedki läbisegi Jssameiet luge
des põgenesid.

II
Lüütsepa Jaan elab! See ei olnudki koolnu, kes 

rahwale nii koleda hirmu Peale ajas, Maid elaw Jaan. 
Oli taewast tagasi saadetud, et kuulutada rahwale sealseid 
asju. Mitu päewa lebas haigena, sonis taewast ja põr
gust, kuid nüüd on jälle terwe ja tahab juba täna õhtul 
palwust pidada.

Küll oli aga hirm! Made oli joosnud uksest wälja 
ja kukkunud^ kummuli, näost walge kui lumi. Siiniu 
naine Kade sai roosi, praegugi teisel keha tuld täis ja ajab 
segast juttu. Issand Jumal! Küll wõib aga sündida 
imelikke asju! Ja öeldagu weel, et Jumal meie Päewll 
enam imet ei tee. Küll teeb, kui tahab. Mehed tulnud 
warsti tagasi, Jakap julgenud kõige enne juurde minna. 
Elus, mis elus. Ainult raske uni olnud teisel peal.
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Oi taewakest küll! Ei tea, mis ta nüüd küll räägib?
Metstaga Peetri naine Madle ja Jaani naine Mai 

tõttasid peaaegu jooksusammul.
Selgus, et ruumikas palwetuba ei suuda täna ma

hutada pooligi kokkutulnuid. Ja rahwast tuli ikka wee! 
juurde. Lewis ju Jaani lugu nagu kulutuli Rõuges ja 
teisteski kihelkondades. Õpetajahärra saatnud Hiudile 
sõna, et tulgu ja seletagu, kuidas lugu oli. Wöörmünder 
Pole osanud ka muud öelda, kui et oli surnud, mis sur
nud, tuid keset laulu hakanud liigutama. Tema arwanud, 
et see on kuradi tegu ja joosnud ka toast wälja. Kui Jaan 
kosub, eks ta pea siis minema ja seletama õpetajahärra- 
legi oma lugu.

Kõrtsi Andrus aga seletab, et Jaan pole olnMi 
surnud. Walitsejahärra tcadwat ju kõiki maailma asju. 
Ta ise olla Andrusele rääkinud, et see oli ainult rsemoodi 
haigus, kus inimene enam ei hinga, kuid ära ka ei sure. 
Tallinnamaal ühes mõisas olewat ka wanaprona ära 
surnud. Pandud teine juba hõbedast kirstugi ja wiidud 
kirikusse. Enne matusejutlust aga tehtud weel kirst 
lahti. Uks kaugemalt sugulasi oli just kohale jõudnud ja 
tahtis kadunukest näha. Wanaproua tõusnud siis istu
ma, hakanud nutma ja küsinud, et kas tahate mind kohe 
elusalt maha matta? Pärast seletanud, et oli kuulnud 
kõik, mis tema ümber räägitud, tahtnud kisendada, kui 
teda kirstil pandi, kuid pole saanud. Küllap Jaaniga oli 
samane lugu.

„Teab nüüd neid sakste asju," avwas Mai. „Jaan 
olnud küll ikka täitsa surnud. Ega muidu ta hing saa
nud taewas ära käia."

„Eks me kuule, mis ta ise räägib," arwas Madle.
Wanemate tund kestis täna kaua. Olid koos kõik 

ümbruskonna ja kaugemategi nurkade lugejad. Ei olnud 
täna mahti arutada üksikute wendade ja õdede eksimusi. 
Hardumuses kuulati wend Jaanile ilmutatud asju ja 
balllti Jumalat, et kõige selle läbi wõiks suur ärkamine 
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tekkida ligidal ja kaugel. Waikesest kambrist kostus Pal- 
wssõnu ja ohkeid suures ruumis ootajate kõrwu.

Ei jäi kõik waikseks, pinewil pilgud olid juhitud 
waikese kambri uksele. See awaneski Pikkamisi ja luge
jad astusid sisse. Tulid Sewele Mihkel, Soome Hint, 
Hansu Jaani Hinrik ja siis Jaan.

Pikkamisi sammusid nad lugemislaua poole, läbi 
aralt taanduwate naiste ridade. Teised wennad asusid 
pinki, Jaan läks kohe laua juurde, põlwitas, tõusis siis 
ja awas raamatu.

Teda waadati nagu ilmutist. Mõned naised ar- 
wasid tundwat wiludat tuuletõmbust ta möödumisel. 
Küllap see oli weel surmahõng, mis nii kergelt lahkuda 
ei tahtnud. Nüüd seisis ta aga ometi elawana ja

Pilgu üle koosolijate. Midagi ülemaist, äraseletatut 
oli nende hallide silmade waates. Tundus, et ta waa- 
tab igaühest läbi.

Ta kandis halli kuube ja kaelarätti. Keskelt lauku 
soetud pikad juuksed raamisid ta kõhna, terawat nägu. 
Aastatelt weel alla wiiekümne, jättis ta peaaegu hal
lide juuste tõttu palju toanema mehe mulje. Ta liigu- 

-■ tused olid täis wäärikust ja pühalikkust.
Pikkamisi, rõhutades ütles ta ette laulusõnu. Ta 

sügamas hääles kõlas nagu mingi uus toon, täis hoia
tust, ähwardust ja kummalist tõsidust. Algul aralt, siis 
ikka julgemalt kõlas toasolijale laul, neile rnenisid jä
rele mäljas, akna ja uste taga seisjate hääled:

Sa mere lepitaja
Nink kogoduse saatja, 
Sa meie henge mees! 
Me heidame so ette, 
So jalge ümbre rnõtma, 
Nii paljo kui usk jõmmap sees...

~ Lõppes ka teine, kolmas märss. Siis palus Jaan 
õnnistust sõnaseemnele ja luges ette kirjakoha:
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„Mrnge sisse kitsast wäräjäst, sest see wärai om 
lagja mnk see tee oma lai, mis hukatuse sisse wiip, nink 
neid om paljo, keä säält sisse lääwä. Nink see wärai 
om kitsas nink see tee om ahtalene, mis clo sisse wiip, 
nink neid om wewü, keä seda löüdwa. Aamen."

Kõikide silmad olid nagu toõlutult kiindunud Jaani 
Palgesse, wanenmd naised nihutasid rätid kõrwale, et pa
remini kuulda. Mida küll Issand tema läbi öelda 
tahab?

„Armsad welled ja sõsarad!" Wailselt algas Jaan 
oma kõnet, pühalik wärin saatis kõiki ta sõnu. „Teie 
tahate nüüd teada, mis Issand Jumal mulle ilmutas 
sel ajal, kui mu keha koolnud oli ja omatsed ja sõbrad ja 
naabrid teda juba matusele toita tahtsid. Ütlen teile 
kõigepealt, et ma olin tõesti koolnud ja mitte ainult 
koolja moodi unes, nagu mõned uskmata südamed öelda 
tahawad. Aga näete, ma elan jälle! Suur ja toägero 
on Issand ja imelikud on tema teed! Ta on see, kes 
suretab ja jälle elamaks teeb, tema teeb imet. Ei ole 
Issanda käed kinni seotud, et ta enam ei saa imesid 
teha!"

Kõneleja hääl paisus tuqetoamaks, ta pilk, ta hääl, 
ta käte liigutus, — kõik nagu oleks tahtnud kinnitada: 
uskuge minu sõnu!

„Nii kui Jeesus Jairuse tütre üles äratas, nõnda 
kui ta Naini linnas lesknaise poja üles äratas, nõnda 
kui ta Laatsaruse hauast wälja kutsus, siis kui tal juba 
koolja hais juures oli, — nõnda on tema ka minu kaudu 
tahtnud ennast teile ilmutada, kes teie ikka kahtlete ja 
kaksipidi mõtlete!"

„Aga Issand ei tahtnud ainult seda näidata, et ta 
ikka toed imet teeb ja oma imetegude läbi rahtoast ära
tada tahab, too ii) ta tahtis minule ja ka teile, mu arm
sad, õppust anda ja manitseda, et meie mitte ei arwaks, 
et taewatee on üks kerge tee. Ei, mu armsad, fee mä
rani on tõesti kiisas ja see tee on tõesti toaewaline, mis 
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elu sisse wiib. Mina^ wilets patune, arwasin et olen 
küllalt ustawalt oma Issandat teeninud ja et armas 
Issand mulle ka taewas eluaseme on Malmis seadnud. 
Ja teie kõik, kes tundsite minu elu ja Musisid, arwasite, 
et lugeja Jaan läheb kord taewa, sest ta teeb õigust ja 
Palub Jumalat. Aga kuulge, mis mulle taewas öeldi, 
ja mõtelge siis ka oma waese hinge peale."

, Palwetoas ja wäljas on hiirwaikne. Kartlikuo 
silmad rippusid kõneleja huultel, oodati ta sõnu kui koh
tuotsust ka oma hinge üle.

„Teie teate, et ma juba paljude aastade eest arm
sate wendade läbi pööratud sain ja Jumala armu leid
sin. Ja siis hakkasin ma teilegi lugema ja palwust pi
dama ja arMasin, et ma nõnda oma armast Jeesukest 
õieti teenin. Kui ma mälude sees olin ja Issand ütles, 
et ma kolme päewa pärast pean ära koolma, siis oli -mul 
küll toaga kahju oma naisest ja lapsukestest ja ma pa
lusin, et Issand laseks mind toeel mõne ajastaja nende 
juures olla. Kui aga Issand selle paltoe peale wastust 
ei andnud ja ma uskusin, et koolma pean, siis mõtlesin, 
et küll Jeesus mu pere eest hoolt kannab ja rõõmustu- 
sin, et saan teda toarsti palgest palgesse näha."

„Jssanda sõna läks täide ja mu hing lahkus wae- 
toatud ihust. Ja see kestis ainult ühe silmapilgu ja 
juba olingi ma kohtu ees. Mis ma seal nägin, seda ei 
oska ma teile ära rääkida ja mu süda oli täis kartust 
ja ülitoäga. suurt hirmu. Sest kohtuniku pale oli täis 
püha toi^a jja ütles mulle: Maata smna'ja maata 
lannal^Jä matoaatasin ja nägin, et igalt poolt üm
berringi tulid mu juurde mu patud ja ma ei jõudnud 
oma silmaga üle toaadata, — neid oli nii lõpmata 
Palju. Ja siis ütles kohtunik: kae näe, need on kõik sinu 
Patud ja nende eest pead sa põrgusse minema. Siis 
ütlesin mina, et kuidas peaksin ma põrgusse minema, 
sest ma olen lugenud raamatut ja pidanud paltoust ja 
olen ise teisi hingesid päästnud. Ja siis wastas kohtu- 
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nii mulju häälega, et taewa küll ei saa, sest et oled taht
nud omaenese õiguse kuuega oma Pattusi^Nnm katta. 
Ja siis kohkusin ma ja wärtsesin, sest ma kartsin Hirm
sat põrgu walu."

Kuulajad olid nagu lämmatatud kuuldust. Kui 
juba Jaani, seda waga wenda taewa ei lastud, mis pidi 
siis küll neist, waesekestest, saama? Nuuksudes wajusid 
naised põimi Ii, meestegi pead wajusid longu, huuled so
sistasid palwesõnu: Olgu Issandal halastust meiega, 
tüll meie nüüd püüame paremini elada! Paljud oma
teada juba küllalt wagad seisid mahalööduna ja nende 
hing warises põrmu. Jah, ega see taewatee tõesti kerge 
ole! Kuid, püha Issand, mida nõuad Sa siis meilt? 
Kas ei orja meie härrat päewad ja ööd, kas ei kuule 
meie õpetaja manitsusi ega käi armulaual? Kas ei ole 
terwe meie elu Üks sammumine waewaliset teel, kas ei 
Majata raske rist meie õlasse sügawaid haawn? -----

„Aga siis," jätkas Jaan, „waatas kohtunik mulle 
otsa ja ütles: „Sinu patud on kustutamata ja sa oled 
Põrgu wäärt. Kuid see ei õl'e’7tl§ne§ sinu süü. Sest pal
jud Issanda sulased all maa peal kuulutawad: rahu, 
rahu ja ei ole rahu. Nad et nõua tõsist meeleparan- 
^uJTjü pattude kustutust Talle were läbi. Nad lasewad 
rahwal kanda oma õiguse kuube. Nad lasewad rahwast 
loota kirikuskäimise ja sakramentide ja oma waga elu 
Peale ja nende süda jääb ümber lõikamata. Ka sina oled 
ennast petta lasknud selle male kuulutuse läbi ja ar- 
masid, et mina pean sind oigeks Mõisttna."'

„Aga kuule nüüd, mrs ma sulle ütlen. Ma tahan 
sulle meel uut armuaega anda. Sa lähed tagasi maa 
Peale. Kuid enne maata, mis teemat) hinged taewas 
ja põrgus, ja kuuluta, seda oma wendadele ja õdedele. 
Mää peal Pead sa aga meel mitmest wiletsusest läbi 
käima ja mustad kaarnad peawad liha ära sööma sinu 
luuliikmete pealt. Siis alles saad sa Issanda juurde."

. „Ja nüüd, mu armsad, olengi ma jälle teie kes
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kel. Nüüd tahan ma teile kuulutada tõtt, mida ma siia
maani kuulutanud ei ole. Mis ma kõik nägin, enne 
kui ma oma ihu sisse tagasi tulin, see on nii suur ja 
imeline ja seda on nii palju, et ma sellest Palju kordi 
kõnelema pean. Täna aga pidage tõsiselt meeles sõrla 
kitsast wärawast ja teest. Otsige Issanda armu ja ha
lastust, et ta wõtaks teid walgustada ja wiia teid wälja 
P.atu_u)Tjuse^t,ja surmawarju maalt. Halastagu püha 
Issand mere waeste peale. Aamen."

Jaani jõud lõppes. Kogu kõne ajal näis ta hing 
otse leegitsewat, ta lihtsad, kuid wägewad sõnad waju- 
tasid wapustawa loo kõikide hinge. Hulk aega kestis 
waikus. Ei pandud nagu tähelegi, et ka teised wennad 
sõna wõtsid. Kui lõpuks Sewele Mihkel palwetamist 
algas, siis wajusid põlwili ka Mk wäljasseisjad ja iga
üks palus, et Issand wõtaks temalegi ilmutada oma 
tahtmist.

III
Järgmisel laupäewal näis, nagu oleks Lüütsepa 

küla muutunud palwerändamise paigaks. Woolas rah- 
wast kokku lähedalt ja kaugelt. Tuldi ka Hargla, Ur
maste ja Karula piiridest. Tuli neid, kes Jaani lugu 
tõsiselt uskusid, tuli umbustlikke ja kahtlejaid, tuli liht
salt uudishimulisigi. Jaani wiimane kõne andis räh
male terweks nädalaks elawat kõneainet. Tekkisid mit
med woolud, kes seda lugu igaüks omal wiisil seletada 
püüdsid.

Leidus neid, kes kõike uskusid ja mures olid oma 
elutee pärast. Teised arwasid, et Jaan warjusurmas 
olles lihtsalt nägemusi nägi, nagu paljud teised harili
kus unes on nägemisi näinud. Ega sellepärast meel 
kõik nõnda ole, nagu nägemustes nähakse. Kolmandad 
tähendasid, et küllap Jaan alles peale ärkamist palawi- 
kus olles wiirastusi nägi. Mõned lõid lihtsalt käega 
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cga tahtnud sihukeste asjadega oma tzead waewama ha
katagi.

Kõik aga ruttasid, et kuulda Jaanilt uusi lugusid 
ta imeliselt teekonnalt.

Palwemaja oli juba ammugi puupüsti täis. Õhk 
oli talumatult palaw ja umbne, uksest ja aknast tungis 
wälja higiste kehade leitsakut. Kuid kõik seesolijad istu
sid ja seisid kannatlikult. Ei olnud ju suitsutarede ela
nikud hellitatud awarusega ja puhta toaõhuga.

Kuna suur osa kokkutulnuid ei pääsenud kuulde- 
piirkonda, siis otsustati lugemist pidada kahes osas. Enne 
pidid kõnelema Jaan, Mihkel ja Hint, pärast jälle Jaan, 
Hinrik ja wend Joosep Haanjast. Pühapäewa hommikul 
pidi uuesti kokku tuldama, samuti peale lõunat. Selli
seks oli juba aastate eest kujunenud kooskäimiste kord.

Jaan algas palwetundi tawalise korra järgi. Ra
jas oma kõne kaunile Taaweti laulule:

„Kes om mulle taiwan armsamb, kui sina?
Kui ma sino man ole, ei ma sis himosta midägi 
muud siin maa pääl."
Kõneldes sissejuhatawates lausetes suurest armas

tusest, mis ilmunud Issandas w-iletsaile patuseile, jät
kas ta oma taewa-teekonna lugu:

„Ja kohtunik andis mulle kaasa ühe üliarmsa 
ingli, kes pidi mulle näitama teed. Siis läksime ühe 
suure sügawa jõe äärde ja ma mõtlesin, et kuidas sealt 
küll üle peaks saama. Siis nägin, et üle jõe wiis üks 
kitsas purre ja saatja ütles: siit läheme üle. Wesi 
seal jões oli sügaw ja soe ja woolas kangssti. Ja ma 
kartsin, et wõin seal ära uppuda ning hoidsin kõwasti 
Purdest kinni. Kuid imeline asi: kuigi wesi woolas 
üle minu pea, ei saanud ma siiski märjaks ja meie 
jõudsime teisele kaldale."

„Sirs läksime edasi ja jõudsime ilusale haljale 
aasale, kus suur hulk lapsi armsasti mängis ja ime- 

-L stusasti laulis. Ja ma küsisin, et kes need on? Siis 
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wastas saatja, et need on õndsad hinged, kes on rõõm
' sa-d kui lapsed ja laulawad Talle kiituseks ja auks."

. „Warsti nägin ma jälle suure hulga inimesi 
seismas. Nad olid pealaest jalatallani kaetud riie
tega, mis säras kui kuld. Ma waatasin hoolega, kes 
need seal on ja siis kuulsin ma nende keskelt laulu:

„OH kae mõtsa puie pääl, 
Neist wõid sa tuita ilma pääl, 
Oh kae mõtsan kõo pääl, 
Neist saat sa andüd nätta weel. 
Kui kõo paistwa mõtsa seest 
Ja omma walge koorega, 
Ni paistwa moona rahwaken, 
Oh kuuluta sa ilma pääl!"

„Siis läksime edasi ja ma nägin äkki üht suurt 
Mälgust paistmas. Ja saatja ütles, et see on see miimse 
päewa täht. Ja kui ma tahtsin edasi minna, siis sei
sis suur tuli mu ees ja ma ei pääsenud edasi. Siis püüd
sin ma minna ringi ümber tule ja ei jõudnud mitte. 
Aga äkki nägin ma kaugelt üht ilusat linna, kuhu wiis 
trepp, mis oli selgest kullast. See oli wastne Jeruusa
lemm ja nii ilus, et ma ei oska seda ära rääkida. Seal 
ei olnud päewa ega kuud ega tähti, kuid Mälgus oli nii 
suur, nagu paistaks tuhat päikest korraga."

e . „Ja ma küsisin saatjalt, et kas ma saan ka sinna 
sisse? Aga saatja wiis mind natukene maad edasi ühe 
sügawa kuristiku kaldale. Ja seal all oli suur järM ja 
mesi läikis nagu peeglis. Siis nägin ma, et midagi 
langes ülemalt alla ja lagunes mee peal laiali. Ning 
saatja ütles: kae näe, see on sinu Palwe elu, sinu õi-

ja hea tegu, mis laguneb Mees, kui hobuse sõnnik. 
Seepärast ei säa sa mitte sinna sisse."

„Siis aga tundsin ma, et see suur Mälgus hakkas 
tegema walu mu silmadele. Sest Jeesust ei olnud mu 
juures ja ilma temata ei kannatanud ma seda Mälgust 
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toal ja. Ja ma mõtlesin, et parem elada maa peal 
raudnõgeste sees ja magada terawate naelte otsas, kui 
olla taetoas ilma Jeesuseta. Sest, mu armsad, juba 
õnnis Taatoet hüüdis, et kes on mulle armsam kui 
Sina! Kui Sina mul oled, siis ei himusta ma midagi 
muud siin maa peal. Mina aga tundsin, et taewas 
on weel raskem olla ilma Jeesuseta kui maa peal ja 
sellepärast hakkasin ruttama tagasi."

„OH armsad toelled ja sõsarad! Teie himustate siin 
maa peal head põlwe ja wara, kuid unustate, et meie 
kõige kallim toara on Jeesus. Ja mis aitab teile ka kõik 
maailmawara, kui ükskord tuleb kõik maha jätta ja ära 
minna ja mis hirmus asi siis, km ei ole Jeesust, kes 
toiiks teid läbi surmaööst?"

Kõneleja peatus toeidi. Kuulajate rinda täitis 
ohe. Mis imelikke lugusid saab küll kuulda! Ja kuidas 
saaks elada nõnda, et oleks kord kindlustatud taetoapääs 
ja Issanda nägemine, ega pruugiks olla toäljatõugatu? 
Igaüks mõtles oma elule, oma mitmesugustele ihadele 
ja eksimustele. Paljud püüdsid tõrjuda eemale kaht
lust ja uskuda kõike, mida kuulutab Jaan. Kust aga 
toõtta seda usku, kust saada jõudu wagaks eluks?

Jaan näis mõistwat nende mõtteid. „Mu arm
sad," jätkas ta, „ärge kahelge Issanda ilmutuses. Ja 
ärge heitke ka lootust enesest ära. Sest teie ja ka minu 
toaese patuse jaoks saatis Tema mind tagasi ja tahab 
meile näidata õiget usuteed. Ta näitab, et meie oma 
Püüdmine midagi ei aita ja meie usk on toõlts ja nõder. 
Ainult üks on, kes aidata toõib, see on meie kallis Issand 
Jeesus Kristus. Tema poole peame sirutama käed. 
Tema üksi annab õiget usku ja jõudu uue elu jaoks. Nii 
kui ta ütles toogale Nikodeemusele, et ta peab ületoalt 
sündima, nii ütleb ta seda meile kõigile. Aga selleks on 
tarwis, et meie oma wiletsa südame tema risti alla 
kanname ja kõigest hingest tema poole pöörame. Siis 
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saame tunda tema avmu ja loodame ainult selle armu 
peale."

Jaan kõneles weel kaua. Kõneles, kui palju armas 
Issand meie Pärast kannatama pidi, meid kui kadunud 
lambaid otsides, kuidas ta siin maailmas põlatud ja teo
tatud oli, kui walus oli ta ristisurm. Kuidas see kõik 
sündis selleks, et meid, waeseid patuseid, õndsaks teha, 

v Kõneles õnnest, mis täidab neid, kes temalt armu saa-' 
nud. Kundas siis kõik Pahade himud kaowad ja uus elu 
wõidule pääseb.

Kõneldes muutus ta hääl Pehmeks, ta silmis oli 
soe sära, ilmne õnnetunne hoowas temast ja tungis 
teistessegi. Nad elasid kaasa kõigile ta sõnadele. Kuul
des Kristuse kannatusest, Maldas koosolijaid härdus ja 
nutt. Nad mõtlesid oma Miletsale elule, rängale orju
sele, ülekohtule, mis sai neile osaks igal sammul. Tun
des kaasa Kristuse kannatusele, maiasid nad pisaraisse 
ka kogu oma wiletsuse ja häda. Kuis mõjus aga lohu- 
tawalt teadmine, et Kristus 'k a oli olnud põlatud ja 
halwaks pandud, et tema kannatus oli weel suurem, 
tema surm kõige walusam. Ja teadmine, et ta oli kõike 
seda kannatanud ka nende pärast, walas nagu pal
samit südamele. Wähenes kibedusetunne, wäljanutetud 
süda jäi rahulikumaks.

Kui siis jätkas Jaan oma kõnet paradiisi ilust, 
nende tulewiku-maailma õndsusest, kui ta näitab, milline 
rõõm ja õnn ootab seal neid, kes siin tema omaks saa- 
wad ja ustawaks jääwad, kui sealjuures kõneleja hing 
otsekur oleks kippunud wälja ta ihust, siis läitis soe 
õnnelaine kõiki palmetajaid. Unustati argipäema ras
kused, unustati mõisahärra karmus ja opmani tigedus. 
Tunti, et ei tahaks nagu lahkuda^i enam Jaani wokü- 
sõnade piirkonnast^ et nii lõpmata armas on kuulda kõi
gest sellest ilusast ja heast, mida keeldus andmast karm 
olewik.

Kui ka teised Mennad olid lugemise lõpetanud ja
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Palwe ja laul kuulutas koosoleku lõppu, siis nagu ärgati 
üles kaunist unenäost. Mõned, keda kõne jooksul oli haa
ranud piinaw patutunne. wõtsid julgust ja läksid wen- 
dade juurde, et lasta end eestpalwesse wõtta. Suurem 
osa palwelisi aga seisid otsekui nõutult ja ei suutnud lep
pida mõttega, et peawad jälle minema tagasi oma waes- 
tesse kodudesse, wiletsatesse taredesse ning et mõisaorjus 
Jaani jutluse mõjul põrmugi kergemaks ei muutu. Kuid 
oli ka neid, kes tundsid, et lahkuwad lugemiselt tugewa- 
matena kui olid sinna tulles, et usk ja tulemaste asjade 
lootus annab jõudu maisetegi raskuste kandmiseks^

IV
Juba hakkas ilmnema Jaani jutluste wili. Mitmel 

wnmasel koosolekul oli tulnud ette ärkamist, paljud käi
sid ringi rahutu südamega, kuni wendade eestpalwe abil 
ka neile saabus rahu ja rõõm. Olid pöördunud Madle 
ja Kai, Reino Märt ja Miku Jüri, olid jätnud joomise 
mitmed mõisapere sulasepoisid ja naaberküla peremehed. 
Oodati wendada koguduse hoolekandjat, kes pidi warsti 
saabuma ja suuandmise läbi uusi wendi ja õdesid kogu
dusse wastu wõtma.

Kõrtsi Andruse pool käis wiimasel ajal Mähe rah- 
Mast. Waewalt tal waremgi suurt saaki oli, sest orja- 
t^ahwal polnud, mida kulutada. Kuid siiski'' kogunes 
Masetükke ja hõbedatki, eriti sügisesel ajal ja wastu tal- 
Met, kui elu weidi lahedam oli. Talwel tõid jälle woo- 
riskaijad oma osa. Kuid wastu kewadet, siis oli rahwas 
näljas ja loomad näljas. Käidi siis mõisa aidast abi 
otsimas, paluti pisarsilmil härrat ja walitsejat halas
tada waeste laste ja lojuste peale. Siis saadi kuulda 
tawalisi etteheiteid: „Mis teie nuumate endid sügisel, 
joote ja raiskate kõik oma wilja ja raha, ega oska mõist
likult elada. Elage jumalakartlikult ja kokkuhoidlikult, 
ega siis puudust kätte ei tule."
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See olr krbe pilge, sest ka sel „nuumamise ajal" ei 
teatud, mrs on puhas leib ja arwati, et see kuulub ai
nult sakste lauale. Kuid siiski — ka Andrus sai ena
masti oma osa ja mõnigi pastlapaari wõi muu tarbe
asja jaoks määratud walge läks tema kaukasse. Mõneski 
suhtes peitus mõisasakste etteheidetes õigust: talupojad 
teadsid, et härral neid tarwis läheb ka tulewal kewadel 
nagu hobuseid ja härgigi. Ja kui härra hobust ega 
härga ei lase nälga kärwata, eks ta pea siis hoolitsema 
oma teistegi tööloomade, inimeste eest. Talupojad mõist
sid seda ja härra oli wihane, et nad seda mõistsid. Kuid 
ta pidi neile andma ometi niipalju, et elu sees seisis. 
See oli küll wilets leib, mida söödi, palged kahwatusid, 
kehad muutusid kondiseks, mõnigi tuikus jalul. Kurd 
sellega pidi leppima.

Ja kui saabus tööaeg, siis püüdrs härra neilt pi
gistada wälja wiimse jõuraasu. Ta pidi ju kuhjaga 
tagasi saama kõik, mis oli nende peale kulutanud. Töö- 
päewi määrati alatasa juurde, weod ja muud kohustused 
wõtsid suurema osa ülejäänud ajast. Waewalt, et oma 
wiletsa põllulapi juures saadi midagi teha. Ja kui siis 
wõeti kokku kõik jõud ja töötati öösiti, — järgmisel päe- 
wal märkas kupja terwa silm kohe, kes teistest wäsinum 
ja jõuetum on ja see „neetud laiskworst" sai piitsa.

Sai piitsa nagu lojus. Oldi ju waid orjad, töö» 
loomad.ENeid kaswatati teadmises, et nad on selleks 
loodud. ^Kirikuhärra kinnitas sedasama. Ja keda siis 
weel uskuda, kui mitte teda. Kuid siiski rääkis midagi 
nevs kõige selle wastu. Nad tundsid, et neil on teatud 
õigus ka mõisa põldudele, neile ilusatele, rammusatele 
põldudele, mida nii igatsedes waatles silm. Nende too- 
tvaew oli need põllud loonud. Seepärast ei peetud ka 
suureks kuriteoks, kui saadi sealt midagi salaja wõtta. 
Kuigi ka see näis, nagu lojuse ablas haaramine wilja- 
peade järele silmapilgul, mil karjast ligi ei ole.

Kuid wiimasel ajal oli rahwa hingeelus mingi 
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muudatus tekkinud. Nad tundsid, et nad siiski ei ole 
waid alamad olewused, rumalad tööloomad. See tunne 
oli neil tekkinud wendade keskel. Kõneldi, et hoole
kandja olewat kõrgestiharitud härra ja wähemalt sama 
tark kui õpetaja. Ja ta andwat neile kõigile suud, kes 
wendade julfa astuwad. Mõisahärral tuli silitada 
Põlwi, wõi suudelda kuuekäist wõi kätt. Õpetajahärraga 
tuli samuti alandlik olla. Hoolekandja aga annab suud, 
^a ütleb, et Issanda ees oleme kõik wennad ja õed. 
Kuis tõstis see enesetunnet! Mitmed wennad olid saa
nud hiljuti jälle loa lugeda ja rahwast õpetada. Just 
nagu õpetajagi! Näe, talupoeg kõlbab ometi muukski 
asjaks kui ainult orjuseks!

Ja talupojad tahtsid näidata, et nad ka wääriwad 
usaldust, mida koguduse juhid neile osutasid. Kuis püüti 
kõige hingega olla asja juures! Wäsimatult loeti ja õpiti 
Pühakirja, arutati kõlbelisi küsimusi, uuriti, milline on 
õigeim õndsuse tee. Püüti kanda hoolt, et wendade ja 
õdede arw kastvaks ja et nende elu oleks laitmata. Täh
tis sealjuures oli aga tunne, ef saab i s e midagi olla, 
midagi teha, et nüüd on ka orjarahwal oma ette- 
wõte, oma tegewusepiirkond. Wendade hulgas oli palju 
neid, kes oma usus kaljukindlad ei olnudki, kuid siiski 
agaralt tegutsesid, püüdsid elukommetes olla laitmatud 
la hellitasid lootust, et loos neidki kord määrab tähtsa
male kohale,

Jaani jutustused olid paljudele suurt tõuget and
nud. Püüti saada ise ja muuta ka teisi Magaks. Kuna 
Jaan oli noominud patuste mõtetega kiigel ja simma- 
mtel lõbutsewat noorust, siis kisti maha mõnedki kiiged 
ja hurjutati noori, kes kirjudes hilpudes Põrgu poole 
tantsiwad. Wanemad inimesed mäletasid, kuis Tallima 
Paabu ajal oli põletatud wärwilisi riideid ja noomisid 
nüüdki tütarlapsi, et nad ei ehiks endid ega tõmbaks oma 
Peale noormeeste kõlwatuid pilke. Mitmed noorikud ja 
neiud ei pidanud enam kõlbulikuks kanda sõlge ja sugeda

25



juukseid ilusaisse palmikuisse. Püüti hoiduda kõige eest, 
mis poleks sobinud Kristuse pruudile.
X Omal ajal oli kirikuhärra teinud suurt kihutustööd 

Manade ohwripaikade ja hiite häwitamiseks. Kuigi palju 
Paiku häwitati, leidus siin-seal ikkagi weel mõni puu, 
wõi kiwi, mida peeti pühaks ja kus salaja ohwerdamaski 
käidi. Nüüd aga tehti ümbruskonnas sama põhjalik 
puhastustöö, nagu kadunud Urmaste õpetaja Quandt 

I oli teinud terwes kihelkonnas, häwitades üle 80 hiiesalu. 
Ja kes weel julges minna kuskile allika juurde silma- 
rohtu otsima ja sinna mõne rahakese miskas, sellele 
waadati fut põrgu lapsele. Külatarkade ja soolapuhu- 
jäte juurde julgeti nüüd minna weel waid öisetel tundi
del ja waadati siiski hirmuga, kas kedagi nägemas ei ole. 
\ Kuid erilist muret tundis Andrus. Mitmed tema 
kõrtsitoa sagedased külalised ei näidanud enam nägugi. 
Öeldi, et nad nüüd togu oma waba aja jooksul ei tee 
muud kui loewad ja paluwad. Mitmel, kes enne pooks- 
tawigi ei tundnud, olla lugemine juba selge. Uks täht
sam wend linnast tulnud ja toonud kaasa terwe seljatäic 
testamente ja muid raamatuid. Hulk neist olla juba 
äragi ostetud ja rahwa käes laiali.
„ ,Med sa, kuhu nad oma wiletsad kopkad panewad," 
uttes Andrus. „Milleks on orjalastel tarwis lugemist 
ja raamatuid? Kas seepärast orjust wähem on? Töö 
waewab keret, raamatud waewawad pead _  mis elu 
see niimoodi on!"

Ta jutukaaslasel, noorel Mihkli Peetril polnud tuju 
westluseks. Juba mitmenda klaasi oli ta kummutanud 
Põhjani, kuid tuju ei tahtnud paraneda. Südamel oli 
suur mure ja häbi. Saada niimoodi terwe külarahwa 
naeruks! Kõik oli juba walmis seatud pulmadeks, kiri
kuski maha hõigatud. Kuid äkki tüdruk nagu ümber muu
detud, käib Jaani juures pattu kahetsemas ^a ütleb, et 
ta joodikule ei lähe. Saagu ka tema, Peeter, Issanda 
omaks, jätku maha joomine ja wandumine ja kõik hal- 
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wad kombed, — siis ehk tuleks. Ometi oli Katre olnud 
nii armas ja lõbus tüdruk! Ja hoolas ja kärmas pealegi! 
Mis teha? Hakata nüüd palwetunnis käima oleks weel 
rtarrim!
Ä „Mis sa tühja ennast waewad," trööstis Andrus. 
„Oleks weel tea mis pärast! Tüdrukutühja pärast ei 
hakka täismees norutama! Lähedki wiimaks nende põru
nute hulka, tolle ogara Taewa-Jaani ja ta wendade 
Manu. Ei, see maailm läheb küll päris hulluks. Mis 
on saanud Märdist ja Jürist ja Mikust? Olid täis
mehed, wiskasid nalja ja maitsesid kibedat. Kes oli küla 
kangem maadleja ja kiwitõstja? — Jüri! Kes tõmbas 
torupilli Paremini kui Rein? Mis on neist nüüd saa
nud? Rein olla oma pilli puruks löönud ja ära põleta
nud, öelnud et see on kuradi mänguriist. Ka mujal olla 
lõhutud torupille ja isegi kandleid nurka wisatud. Kas 
nad pole hulluks läinud? Ei, see Taewa-Jaan ajab küll 
niimoodi terwe rahwa hukka!"

Peeter elawnes weidi. Kuidas see Andrus küll os
kab öelda! Taewa-Jaan! Kas pole naljakas? Mõned 
kutsusid teda põrunud Jaaniks, teised Pühaks Jaaniks, 
suurem osa aga Lugeja-Jaaniks. Kuid Taewa-Jaan, — 
see on kõige õigem nimi sellele...

Peeter sülitas. Eks selles Jaanis peitugi kõik, pa
handuse Põhjus. Tuleks õige minna ja öelda, et kui ta 
oma rumalaid jutte ei jäta, siis saab kere peale. Ja pal- 
wemajale ka tuli otsa! Jah, seda tahab ta teha. Nähku 
stis kõik, et Peeter ei lase ennast narriks tcha!

Aga mis see kõik aitaks! Ega Katret ikkagi ei saaks. 
Parem siis juba minna lugemisele. Las naerawad pea
legi. Ja wõiks ka joomise jätta. Ja Mandumise. And
rusele on juba küllalt raha toodud. Majas ka kõik kohad 
waesust ja wiletsust täis . Ehk paranebki asi, kui enam ei 
joo? Einoh, seda asja tuleks kaaluda!

Peeter tõusebki juba. „Kuhu nüüd," imestab And
rus. „Kaua ma siin ikka aelen," wastab Peeter. Ko
dugi tegemist küllalt."
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, Andrus korjab letilt wasetükke ja waatab ohates lah
kujale järele. Küllap saab Peetristki warsti wend wõi 
lugeja! Ei tea, millega wiimaks kõik see asi lõpeb. Hul
luks läheb küll kogu see maailm!

Peeter sammub kodu poole. Kergutsmi annab ju 
hulk aega minna. Äkki pöördub ta kõrwale ja läheb põl
lupeenart mööda kiiresti edasi. Pole tal sinnapoole asja 
ühtigi, kuid ta ei taha sattuda wastutulewate naiste pil
kude alla. „Äh, küll on ikka rumal olemine," kirub ta 
mõttes.

Naised tõttasid. Oli ju täna abielunaiste koosolek. 
Wiimasel ajal peale suurte koosolekute korraldati sage
dasti lugemisi naistele ja meestele, neidudele ja noortele 
meestele eraldi. Ka leskedel olid omad pühad. Palwe- 
tati siis ja kuulati Jaani ja teiste wendade ilusaid 
õpetusi.

Orando Mihkli naine Kreet oli juba täiesti pöör
dunud. Seepärast manitses ta kaaslasi, kes Peetrit nä
hes naeru kihistasid: „Arge naerge ühtigi! Katre, see ar
mas laps, teeb õieti, et temale ei lähe. Kuidas saaks ta 
patusega ühes ikkes wedada? Aga, pange tähele, küll 
Issand sel kombel ka Peetri kätte saab. On teine ju 
muidu päris tubli mees."-"...

„Nojah," wastas naabrieit Maie, „mis saab aga 
siis, kui Peetergi wagaks saab, ega tahagi enam naist 
wõtta? Kõiwumäe Madle nutab kas wõi silmad peast 
wälja. Pidid ka ju warsti pulmad olema./Mis ütleb 
aga Ott nüüd? Et armas õde ja õde, Issandale meeldib 
rohkem, kui meie teda wallalises põlwes teenime! Jaan 
pidanud noortemeeste lugemist, siis olla arutatud, et 
kumb on õigem jumalalaps, kas naisemees wõi poiss
mees. Mõned kirjatunnistused näidanud, et poissmees, 
Ja kellel just himuh^peale käiwad, et eks need toota nape. 
Ott aga seletab, et kõik patused himud tuletoad maha^su- 
ruda ja kõik mehed ja naised pearoad olema nagu õejjpa 
wennad. Aga kuidas siis need teervad, kes alles paaris
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Ees ärkawad? Jaanil endalgi juba suur lastekari 
taga. Wõr ei olegi sina, Kxeet, oma Mihkliga enam nii 
nagu..." '

„Kuule nüüd, Maie, ära aja sõgedat juttu. Tead ju 
rsegi mis sulle laulatusel öeldi, et Jumal on seadnud 
amelu seisuse. Egas muidu ka Jumala riik kaswada saa. 
<lga see seisus peab olema püha seisus ja mitte selleks et 
seal oma himude sees elada. See on selleks, et oleks 
lapsi ja ..." ,,
. ,/Nojah," sähwas Maie, „nagu need lapsedki tulek-
std ilma himudeta! Ja muidugi, eks mõisale ole tarwis 
ura uusr orjajaid ja õpetajahärrale külimitu toojaid. Kui 
Uka mõtelda oma elu peale, siis wist olekski parem, kui ei 
tuleks laps: fna wiletsuse sisse. Siin ju hullem kui Iis
raelil Egiptuses. Ja minu waene poiss! Kas oli teda 
tarwiski siia maailma!

Maie puhkes nutma. Tema Poja lugu liigutas tei- 
slgk. Oli olnud pikk sirge poiss, terase mõistusega jc» tu- 
gew kui karu. Sest on juba hulk aastaid tagasi. Mõis 
ol: nõudnud peaaegu pool rohkem päewi, kui tehti roana 
■\yata|)i ajal. Eks siis Rein läinud opmanniga sõnelema 
M. saanud reheall 15 paari. Poiss pole seda unustanud, 
^tamud mitu nädalat mõttes ringi, saanud siis ühel 
hrlrsõhtul opmanniga kokku, peksnud ta roaese omaks ja' 
Põgenenud kodunt. Kus siis peetud jahti, nagu metsloo
male! Rem jõudnud siiski Tallinnamaale ja lootnud, 
et saab hoopis roõõrale maale pageda. Kuid siis olla 
kõikidest kantslitest teatatud, et tabaja saab kümme rubla 
waeroatasu. Loetud ette, et Reiri on pikk, tugero poiss, 
walkjate juustega ja siniste silmadega. Näol natuke 
tedretahti ja otsa ees roaikene arm. Eks selle armi järgi 
saadudki wiimaks kätte. Toodud raudus Roosasse ja 
Pekstud waese omaks. Pidanud roeel wangiski istuma 
la pärast saadetud kroonusse. Siis oli just alanud sõda 
türklastega ja küllap ta seal tapetigi.

„Jah, armas Maie," lohutas Kreet, „eks see kat
sumine olnud sullegi Issanda määratud. Hakka kord sü-



damest paluma, küll siis leiad jälle rahu ja rõõmu. Aga 
ära niisugust patujt juttu aja, et lapsi polegi tartvis. 
Eks oma orjus ja mure ole igal inimesel. Kuid eks meile 
ole antud ka kallis rõõm, — olla Jumala laps ia Kris
tuse pruut."

V
Juba paar kuud oli olnud elaw liikumine Lüütsepa 

külas. Suurtel koosolekutel laupäewa Õhtuti ja püha- 
päewiti käis niipalju rahwast, et peaaegu kunagi kõik 
sisse ei mahtunud. Jaan oli pidanud wahel kõnelema 
koguni wäljas, palwemaja õues. Ikka ja jälle tuli kauge
malt uusi kuulajaid, kes tahtsid oma korwaga kuulda 
lugusid taewast ja põrgust.

Tänagi oli rahwast murruna. Jaan rajas oma 
korwkirjakohale: „Hirrnns on elawa Jumala kätte lan
geda . Tõsisel häälel Pöördus ta rahwa poole:

„Mu armsad welled ja sõsarad! Meie kuuleme siin 
maailmas küll Jumala sõna ja teame, kuidas see sõna 
hoiatab meid Põrgu ja hukatuse eest. Aga meie arwame, 
et, .küll armas Jumal wõtab meie peale halastada ja 
päästab meid põrgu walust. Aga kas tohime meie ar- 
wata, et Jumal meie pärast peab murdma oma jojia£ 
Junml on küll armuline Jumal, aga ka õiglane ja püha 
wihaga Jumal! Ja kiri tõotab, et armu saawad ainult 
need, kelle patud on puhtaks pestud Talle weres. Kes aga 
seda armu põlgawad ja oma südame kõwaks teetoab; kes 
tahawad ikka jääda kõiksugu Pattude sisse, nagu wiha ja 
kadeduse, lihahimu ja silmahimu sisse, kes ei hooli Pü
hast Kirjast, ega puhtast südamest, — need wärisegu ja 
teadku, et on hirmus langeda elawa Jumala kätte!" 
_ Ohked täitsid ruumi. Küll oleks hirmus olla wälja- 

tõugatu! Oh Issand, halastaja Jumal, aita ja päästa!
. „Paljud teie hulgast," jätkas Jaan, „teawad juba, 

mis mulle näidati siis, kui ma lahkusin taewast. Kui 

30



mul hakkas wäga walus seal walguse sees ilma Jeesuseta, 
siis hakkasin ma jooksma ja tõttama põrgu poole. Kui 
Ma sinna jõudsin, siis öeldi mulle: „Sinu koht ei ole 
siin, sest sa pead tagasi minema maailma. Aga waata, 
mis siin on ja räägi siis teistele."

ma nägin siis niisuguseid asju, et Praegugi 
weel süda wärised, kui mõtlen, et ka mina oleksin wõinud 
sinna jääda igawesti. Ma nägin üht rohelist puud, mille 
oksad ja lehed olid tulest. Seal puu all waewati war- 
gaid ja nõidu ja nende asi oli hirmus. Ma nägin leeki
sid, kus waewati pühapäewa teotajaid ja hooraelu Pida
jaid. Ma nägin suurt raud maja ja selle MeI j a ak
naist käisid wälja tuleleegid otsekui põlewast ahjust. Seal 
waewati ilma armuta kohtunikke, kes olid õigust waleks ja 
walet õiguseks pööranud. Siis nägin ma üht tulejõge, 
mis woolas õhtu Poole ja seal waewlesid need, kes oma isa 
ja ema ei austanud ja kes oma lapsi jumalakartusele eU- 
juhatanud., Seal oli ka. piiskoppe ja õpetajaid, kes seisid 
kaelast saadik tules seepärask^i^nad oma ametit ei olnud 
õieti pidanud ega ausasti elanud. Ja ma nägin weel tei
sigi paiku, kus oli tuld ja wääwlit ja seal sees oli üks 
suur ulumine ja hammaste kiristamine. Seal olid 
need, kes mitmesuguste Pattude ja himude pärast wae- 
watud said, seal olid need, kes oma õiguse ja kõrkuse läbi 
Petetud olid. Ja neil kõigil oli üks hirmus'öft!"

„Aga see hirmus asi wõib teilegi tulla, kui teie ei 
taha uskuda minule yäidatud asju, ega parandada meelt.

inimese süda on üstmäta ja kangekaelne. Paljud tee- 
wad oma südame kõwaks Jumala kutsumise wastu, ega 
taha uskuda tema sõna. Kui rikas mees oli põrgus hirm- 
ws walus ja janus ja palus Abrahami saata kedagi oma 

/^wendade juurde, siis ütles Abraham: „Neil on Mooses 
la Prohwetid, eks nad uskugu neid." Ja kui siis rikas 
wees ütles, et wennad neid ei usu, kuid usuksid küll seda, 
ws maa peale tagasi läheks ja kuulutaks, siis wastas 
^lbraham, et kui wennad Moosest ja prohweteid ei usu, 
ega nad siis usuks tedagi, kes maa pealeKgasNaheks. Eks
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loata ole õige ja tõsi. Jumal tahtis teid minu 
Ulatada ja saatis mind teie juurde tagasi, kuigi ta 

rma mehe tvendade juurde kedagi ei saatnud. ' Mõtelge 
mr suurt armu ja halastust ta teile on üles näidanud! 
^a kuidas ta selle läbi ka minu peale on balastanud' 
Aga, paraku, on ka teie keskel palju neid, kes uskuda ei 
taha ja ajawad jumalawallatut juttu, nagu ei olekski 
mina surnud olnud ega taewas ja põrgus käinud, waid 
ainult unes wiibinud wõi nägemist^rUirmd. Oh Issand 
Pööra õigele teele kangekaelsed südamed!"'
„ /Jrge unustage, et on hirmus patust pööramata 

südamega surra! Siis peate ilma wa>hemeheta, ilma Is
sanda Jeesuse Kristuseta seisma kohtu ees ja teil pole 
loota halastust. Seepärast laske ennast ära lepitada Ju
malaga. Juba täna, kui sa tema häält kuuled, — tule 
tema juurde! Wõib-olla homme on juba hilja!" 
W Kadapoli Jakap kuulas ja mõtiskles. Hea on ju 

öelda, et tulge Issanda juurde ja uskuge. Aga kust seda 
usku wõtta? Juba ammugi polnud ta enam käinud And
ruse pool, oli püüdnud oma elu kõigiti korralikult elada 
kurd seda usku ennast ei tahtnud ega tahtnud tulla. Kui 
on olemas Jumala õigus, miks seda siis siin maa peal 
et ole? Ehk petab Jaan iseennastki oma nägemustega 
ja opetajahärra kuulutab Jumala sõna ja tema riiki ai- 
uult selleks, et petta waewatud rahwast? Kui oleks wä- 
hegr õigust, ega siis tohiks lasta talurahwaga nõnda 
umber käia!

. Aga see usuasi on tõesti imelik! Rein ja Tõnis ja 
mitmes teised näiMad nii õnnelikena, et tahaks kohe isegi 
seda rõõmu tunda. Kuid nüüd waewa ennast tuhande 
mõtte ja kahtlusega, aga edasi ei saa. Kord palwe ajal 
just nagu oleks hakanud südamesse tulema midagi uut 
nii imelikku ja armast, kuid kadus jälle ära. "Justkui 
oleks põrganud kuhugi wastu seina ja ei saanud enam 
eoafi. Teised räägiwad, et tuleb minna eestpalwele siis 
murtakse maha kõik takistused ja usk ja õndsus ongi käes. 
Kurd seal eestpalwel tuleks ometi tunne, et wennad nagu 
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tahaksid sind ära wõita, oma Mõimu alla saada ja mõte 
hakkab wastu. Ei, nii imelik on ikka kõike uskuma hakata! 
Midagi nagu segab wahele.

„Aga siis," — Jaani hääl oli endiselt ähwardaw ja 
wali, — „siis läksin ma tule paikadest eemale ja hakka
sin tulema tagasi maailma poole. Ja mu saatja ütles: 
„Ma näitan sulle weel midagi, enne kui lähed tagasi." 
Ma nägin siis maailmatu suurt lagendikku ja see lagen
dik oli täis musti kiwe. Ja ma imestasin, et kust on siia 
saanud nii lõpmata suur hulk kiwe. Ja kui ma siis waa- 
tasin ja imestasin, kuulsin ma suurt nuttu ja oigamist. 
Ja see oigamine lõikas minu südamesse ja ma küsisin 
säaMlk^ et les küll nii haledalt oigab? Aga saatja ütles: 
,Maata ja kuula hoolega." Ma waatasin siis weel ja 
kuulsin, et mustad kiwid olidki need, kes oigasid. Ja ma 
küsisin: miks kiwid nutawad ja oigawad? Ja siis wastas 
saatja: „Need on inimesed, kes maailmas Pattu teinud 
ja ootawad nüüd siin wiimset kohut. Nende osaks saab 
ka igawene hukatus ja põrguwalu."
X „Aga edasi minnes nägin ma weel üht imelikku 

asja. Oli ilus roheline aas ja seal oli suur hulk wal- 
geid lambaid. Ja ma mõtlesin, et kust siia põrgu paika 
on saanud niisugune ilus aas ja need rammusad lambad. 
Aga siis kuulsin ma, et need lambad määgisid nii hale
dalt, nagu oleksid nad näljased. Ning taas ütles mu 
saatja: „Need on inimesed, kes maailmas elasid külluses, 
kuid ei olnud kunagi omaga rahul. Nüüd peawad nad 
siin ilusas rohus elama ja sööma, kuid nende kõht ei saa. 
iailgi täis ja nad tunnewad alati nii suurt nälga, nagu 
ei oleks nad kõrrekestki saanud. Seepärast karjuwad nad 
nüüd siin, nagu nad ka maailma^ karjunud on."

„OH, mu armsad! Kui Palju on teiegi sees nuri
semist nende maapealsete asjade pärast. Ei maksa hi
mustada petlikku maailmawara. Wõtke õppust sellest 
loost, et teiegi ei hädaldaks ega kaebaks. Sest Issand 
armastab neid, kes piskuga rahul on ja tema sõnast kõige

3 33



suuremat rõõmu tunnewad. Õppige oma eluga rahul 
olema. Mis loeb maailma wiletsus ja häda selle au 
kõrtval, mis ootab lunastatud hinge Jumala juures, 
meiega " rašfe põli, kuid eks Issand ole

Millegipärast tundus, et Jaani wiimased laused ei 
kolanud nii weenwalt, nagu muu osa ta kõnest. Otsekui 
oleks mingi wõõras waim tulnud kiusama Issanda 
sulast. Ka palwelisch tabasid end mõttelt: „Ega see lam
maste lugu wist meie kohta käi. Need wõiwad ju nuht
lust teenida, kel elus kõike küllalt on ja siiski rahul ei ole. 
Kuid mida omab orjarahwas?"

^kapile tulid meelde omal ajal kantslist etteloetud 
seadused. Seal kinnitati esmalt, et kõik, mis talumehe 
Paralt on, samuti kui talumees ise ja ta pere, kuulub 
p^rlshärrale, kes wõib kõigega toimida täiesti oma taht- 
mrse kohaselt. Siis aga teatati, armulised härrad Riias 
on otsustanud, et talupojal siiski wõib olla ka oma wa- 
randust, nagu weised, hobused, wili, heinad ja muud, 
mrda ta jõuab koguda, wõi oma wanematelt pärib.

Aga edasi teatati, et see wara wõib talupojale kuu
luda ainult siis, kui tal härraga mingit wõlga ei ole ei 
teopaewade ega kümnise ega wilja ega heinte Poolest. 
xTd kui hakati arutama, kellel wõlga ei ole, siis selgus et 
terwe ümbruskonna peale oli ainult paar talupoega, kes 
Ehtisid ka midagi omaks nimetada. Teised pidid weel 
tänulikudki olema, et härra nendega kannatab. Sest nii- 
poa, kui härra nägi, et mõni talu kosuma hakkas, pani ta 
kohe mcjuftjuurte ja juba oligi wõlg käes. Kui toodi 
kewadel mõisast weidi wilja, siis pani härra seda kalli 
rahaga, wahel ka päewadega tasuma. Ei jõutud kõiki ära 
teha, kaswas wõlg järgmisel aastal weel suuremaks. Nii 
jäi talupoeg alatiselt härra wõlglaseks, kuigi orjas teda 
Päewad ja ööd.

„Ei, armas Jaan," mõtles Jakap, „ei ole meil 
kerge omaga rahul olla. Need lambad seal põrguaasal 
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olid küll wist saksad ja muud rikkad isandad, kel kunagi 
isu täis ei saa. Kas poleks meiegi härral lihtne asi mõ
ned päewad ja weod maha jätta ja meil weidigi laheda
malt hingata lasta? Aga ei, juurde paneb ühtepuhku. 
Ja kui mõni põld weidi paremaks muutub, siis wõtab 
lohe ära ja annab asemele sooserwa. Imelik küll! Kui 
see Jumala sõna peab orje Paremaks muutma, miks ta 
siis härra Peale ei mõju?"

Tundus, et see Jakap^mÄL-tungis läbi palwe-ele- 
wuse tihedast wõrgust, puges läbi kuulajate karmist 
rüüst, tungis südameteni, peletas kõik muud kujutlused 
ja manas silme ette halli argipäewa wiletsa elu ja kan
natused.

X Paljude silmist kadus õnnelik sära, asemele tekkis 
küsimus: Kui meil on olemas jumalal apse õigus, 
miks ei peaks meie siis omama ka inimlapse 
õigust?

Seekord Jaani jutlus ei saawutanud oodatud mõju 
ja kõne lõppu kuulati kaunis hajameelselt. Elewus tek
kis aga palwuse lõppedes, mil Jakap tõusis ja lauale 
ligemale astus. „Ega ta wiimaks eestpalwele lähe? 
On küll wiimasel ajal nii tõsiseks jäänud."
. Jakap peatus mõni samm lauast eemal, köhatas ja 
ütles: „Armas Jaan! Ma tahaksin sult küsida midagi, 
mida ehk ka muu orjarahwas kuulda tahaks. Kas sa ar- 
wad, et seal lammaste hulgas ka meiesuguseid oli?"

.. . Jaan näis kohmetumat. Talle oli esitatud paljugi 
küsimusi, kuid seda olid teinud Patust waewatud süda
med, kes palusid nõu õndsakssaamise asjus. Neile kõi
gile oskas ta wastata ja oli rõõmus, et sai aidata. Kuid 
Jakapi küsimuses näis peituwat salajane hädaoht. Oli 
ju tema, Jäängi, murdnud pead küsimuse üle, kas tohib 
wiletsuses elawat rahwast noomida seepärast, et nad igat- 
sewad paremat põlwe. Tundis ju ta isegi orjuse surutist, 
IQ oli mõlgutanud mõtteid ülekohtuste härrade üle. Kuid 
apostli sõna: „Heitke endid ülemate meelemalla alla" — 
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see pam Me arwcma, et tuleb kõigega rahul olla, et 
tuleb ka ülekohut taluda, eriti siis, kui see ülemalt Poolt 
tuleb.

„Mu armsad," wastas ta, „sellele küsimusele on 
raske wastata. Oleks seal olnud inimeste kujud ja näod, 
küll ma siis Oleks aru saanud, kes nad olid ja kas seal ka 
talurahwast oli. Ma Pole teile siiamaani rääkinud ühest 
Paigast, kus ma weel käisin ja kus ma ka nägupidi ära 
tundsin neid, kes seal hirmsas walus waewlesid. Ma ei 
tahtnud sellest kohe rääkida ja omaste südametele walu 
teha. Järgmisel laupäewal, siis räägin ma ka paljudest 
neist, keda teie kõik tundsite ja kes nüüd põrgupiinas wii- 
biwad. Aga seal, rohelisel aasal, seal oli ju kõigil lamba 
kuju ja olemine, nii et ma kuidagi ei wõinud aru saada, 
kes nad maapeal olid olnud. Aga ma arwan, et seal 
wõis ka talurahwast olla ja nimelt neid, kes rahul ei 
olnud siis, kui neil igapäewast leiba tarbeks oli ja kes 
oleks himustanud ikka rohkem ja rohkem ka siis, kui neil 
kõike külluses oleks olnud. Sest Jumal otsustab selle 
järgi, mis kellegi südames on, missugused himud ja pa
tud teda täidawad." .

„Aga, armas Jaan," kostis Jakap, „sa tunned ju 
wäga hästi oma ja meie kõikide elu. Orjus on nii raske, 
et tahab maha murda. Kuidagi ei jõua kõike tegu teha 
ja^talwe leiba ei saa kunagi kätte. Iga nädal saawad 
mõned peksa warguse Pärast. Ega keegi mõisapõllult 
wõtma läheks, kui nälg ja häda ei sunniks. Miks siis 
härra ei sea asju nõnda, et kõik oma tööga korraliku lei- 
wa saaksid? Mis muud wara meil himustada ongi, kui 
ainult oma igapäewast leiba. Kas seepärast tohib meid 
aga hukka mõista?"

„Õigus küll," segas wahele ka Halska Märt. „Ega 
meie rohkem ei tahakski. Kas oskaksimegi midagi suure 
rikkusega peale hakata? Mõni mees, ei saaks siis kõrt
sist kojugi enam. Aga ärgu waadatagu meie kui lojuste 
peale, keda wõib alatasa sundida, ilma et meil õigust oleks 
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midagi öelda. Orjusel peaks ometi olema mingi Piir. ' 
Ja ei tchiks ta kõiki paremaid põllulappe käest ära 
wotta. Kas polnud see lausa ülekohus, mis tehti Tooma 
Jüriga? Oli teine ajastaegu waewa näinud, öösiti 
rühkinud, teinud alet, kaalunud kiwe ja kände, et aga 
oma kohast weidi paremat leiba saada. Kui aga koht ära 
wõeti, siis kooles murest ja walust. Peaks ikka weidi 
õigust ka olema. Muidu ei saa ka pühakirja tunnistust 
uskuda, et oleme kõik ühesugused Issanda ees. õed ja 
wennad. Ega meie saksteks tahagi saada. Aga suure 
orjuse Peale peaks ikka kõhugi täis saama. Wõi kuidas sa 
Jssandatki tänad, kui pere näljas ja maja ei pea tuult 
ega wihma."

„Armsad welled," lausus Jaan. „Ärge hakake nüüd 
Patujuttu ajama. Suure wara ihaldamine on alati 
patt ja rikkus on mõnegi mehe hukatusse wiinud. Küll 
tuleb kord meiegi rahwale parem Põlw ja siis lähemad 
juba paljud nende lammaste hulka. Aga ka waesus ja 
wiletsus saadab kiusatusi ja täidab südamed himustami- 

* sega, kadedusega ja salawihaga. Sellepärast peaks mui
dugi igaühel olema niipalju, et ta saaks oma ihutoidust 
korralikult ja wõiks rõõmsa südamega oma Jeesust kiita 
ja tänada ja teenida. Et aga meil Praegu raske põli on, 
siis tuleb selles näha Issanda katsumist. Selle wilet- 
suse läbi tahab ta meid oma poole tõmmata. Apostel 
käsib meid heita ülemate meelewalla alla ja neljas käsk, 
keelab isandaid põlata ja neid wihastada. Eks ole meie 
sees ka küllalt seda tõrksat ja wastupanijat Maimu. Ja 
ega häda ei anna meel kellelegi õigust Margile minna. 
Kui sul puudus käes, eks siis palu laenuks naabrilt wõi 

x härralt. Margus jääb aga alati patuks. Wõib-olla, et 
mõnigi asi peaks teisiti olema, kui nüüd on. Ja kui see, 
mis praegu sünnib, on Jumala tahtmise wastu, küll 
siis tema ise meile kord oma õiguse saadab. Aga seda 
teadke, — kui tuleb ka niisugune aeg, kus igas tares 
Pilhast leiba süüakse ja kõike küllalt on, — ega nurise
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mine ja ahnus ei kao. Warandusel on oma needus kül> 
jes ja amult -rumala- arm wõid sellest päästa."
Wp Jakap ei jäänud toeel ra
S' u,n?- t fee issanda katsumine kestma nii kaua, 
lu?a Ihudest põlwedest saadik. Ja miks Issand ka 
sakstele nuiugust katsumist ei saada? Wõib-olla on Is
sand meile õiguse andnud nõuda enesele paremat põlwe 
M kartsta oma õigusi, kuid meie oleme rumalad ja lase
me endaga kõik teha. Kas see oleks Issanda tahtmise 
wastu, kui meie kas wõi homme päew läheksime mõisa 
la paluksime, et härra jätaks päewi maha ja aunaks ka 
mõned paremad põlluserwad meie põlluks?"

Oli üllataw näha, kuis Jakapi wiimased sõnad ele- 
Must lõid. Isegi mitmed pöördunud wennad ja õed 
waataftd heaks kiites ta otsa. Samas aga waadati kart- 
tikult rmgr, kas ei ole ruumis kedagi mõisarahwa hul- 
Wv„ ntt'et jakapi sõnad on liiga julgelt öeldud. Mis 
kull harra teeb, kui teada saab?

. Kullws ta küll ütles! Et miks ka saksad ei^peaks 
meie põlwe maitsma!

„Muidugi," põristas nurgast Sookaare Kusta tüse 
oleme lollid, et laseme ennast niipalju

. Palwe-meeleolu oli äkki kadunud. Maised mõtted 
toriustd eemale aewased. Jakap oli ju awalikult puu- 

kusrmust, m:s ikka oli mõlkunud talurahwa 
motters.^ ^a nuud taid teisedki julgust. Tuba täitus 
lutukommast, wastas seletati toeel waljemal häälel, 
r oIi ^?uuud. Tekkinud olukord ei sobinud 
sugugi pnltoemaw õhkkonda. Ta oli lootnud põrgulam- 

aratada hoopis teissuguseid tundeid, kuid 
^akap olr ^kou tersttr luhtinud. Südames tundis aga 
42Q9s ^^?Eaprl olr palju õigust. Ega see toist ikka ole 
™ a^a-G* hurra nõnda ahne ja ülekohtune 
K; Kur rkka hakata meelde tuletama, kuipalju on süti
kult nuheldurd, pastakstehtuid, kuipalju ahastust ja 
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toolil on rahtoa südames, — kas on see kõik Jumala 
tahtmine? Wõi on süüdi härra ülekohtune süda? On 
ju härra hatust pööramata. Kuötemagi hakkaks usuteed 
käima! Mõnes mõisas pidawaiMrrased lugema ja pa
luma ning rahwal olewat hoopis Parem põli.

„Avmsad, kallid welled!" Jaani hääl oli manitsew, 
kuid siiski pehme. „Täna on meie mõtted läinud eemale 
hingeasjadest ja jõudnud ihutoiduse küsimuse juurde. 
Ega meie tohikski siin hoones maapealseid asju arutada 
ja niisuguseid jutte rääkida. Mul on imelik mõte, et teil 
nagu kahju oleks sellest, et ei saa ka seal nende õnnetute 
lammaste hulgas olla. Peaksime olema rõõmsad,^ et 
meil kiusatusi wähem on. Aga kuulge, mu armsad sõb
rad! Meie tahame meel üheskoos palwetada ja oma 
mured ja koormad Issanda ette kanda. Ega meil ole 
õigust midagi nõuda, sest wõim ja walitsus maapeal
setes asjades on antud isandate kätte. Aga meie tahame 
ka oma härra palwes Issanda ette kanda. Wõib-olla 
teeb siis Issand temagi südame pehmemaks ja armuli- 
semaks meie wastu. Alandagem endid palwele ja palu
gem kõigest südamest."

Sellist pööret ei oodanud keegi. Härra eest paluda! 
Sajataba oleksid tahtnud paljud ja needa seda rõhujat! 
Nüüd aga palu weel tema eest! Ei, küll sel Jaanil on 
ikka imelised mõtted! Aga siiski, tema on püha mees ja 
küllap teab paremini, mis aitab. Ega sajatamine ja 
oma õiguse nõudmine pole kunagi aidanud»

Mäletati weel wäga hästi Kolga Tannila kurba 
saatust. Mees oli enne mõisast õigust otsinud. Seal oli 
ainult witsu saanud. Sellega pole ta leppinud. Härra 
oli ju talle ilma mingi põhjuseta mitu hobusepäewa 
juurde pannud ja sundinud kõik lõikusepäewad- mõisa
põllul töötama. Naine olnud parajasti haigewoodis, 
poja selg kupja walekaobuse pärast^mõisas puruks lõhu
tud, — nii jäänudki oma põllulilli koristamata. Ei 
jõudnud isegi aidawõlga ära maksta.
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,,r sns sillakohtu wanemate poole abi
ch^s^tnud ka teist mehi tunnistajateks kaasa.

sard waiksema karistuse, Tannil ise aqa 
pand: kmkuposti ja anti siis 20 Paari witsu. Mees pole 
weelgr tahtnud jätta. Läinud uuesti kohtu ette seekord 
Mba ukppäini, nagu nõudis kord. Kohtuhärrad saanud 
stts hrrmus wihaseks. Süüdistanud teda korduma wale- 
kaebuse tostmrses, ,wõtnud kinni ja saatnud ära „walli- 
toole . Tannü, saanud põduraks peksust ja wintsutuM 
olr warsti surnud. 1 1 ''

Sest ajast ei julgenud enam keegi kohtuskäimise 
peale mõtelda. Kui tekkis seletusi ja tõrkumist, siis la
hendati küsimused ikka peksupäewadel mõisa rehe all'

Ehk aitab Jumal tõesti palme läbi? Eks wõi här- 
ragi südames halastus ärgata!
, ,, põlwitas juba. Pikkamisi, nagu wastu 
^htmist langes Polwili teisigi. Kuid Jakapr, Sookaare 
Kusta ja mitme terse mehe põlwed ei tahtnud seekord 
Pamduda.

... Tundus,^et Jaani alati nii moolaw hääl oleks 
nuud nagu põrganud wastu nähtamatuid takistusi. Tal 

^liske tunnistada, et härral on kuri süda
^Fl^d temale uue ja parema. See kõlaks ju 
otsese süüdistusena, kohtumõistmisena. Kuid ta leidis 
ruttu soodsa mõttekäigu.

,x ^suke! Meie kanname Sinu ette oina
südamed ja kõik oma hädad ja waewad. Sa 

näed et, mere wennad ja õed, tahame Sind ustawalt 
teenida p Sulle kntust anda Sinu ilmlõpmata halas
tuse parast. Sa oled meile andnud terwist ja jõudu et 
worme oma tood teha ja orjata. Sa lased oma päikest 
Paista ja warast ning hilist wihma sadada Põldude 
Peale ja õnnistad meie tööd. Sa õnnistad kõike nii 
rohkesti, elukõik peaksid saama küllalt peatoidust ja keha
katet ja wõiksid Sind teenida tänuliku ja rõõmsa süda
mega. Olgu Sinu Päralt meie kiitus ja austus!"
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„Aga, annas Issand Jeesus, Sinu ande ei jaga 
inimeselapsed nõnda, et kõik wõiksid rõõmsad olla. Pal
jud koguwad enesele suurt warandust ja on oma südame 
Poolest waljud wähemate wendade wastu. Nõnda et 
saa mitte kõik Sinu andidest rõõmustada ja peawad 
kannatama puudust ja wiletsust. Oh tee, armas Issand, 
kõikide südamed lahti ja täida neid armastusega ligi

. meste wastu! Aita, et keegi ei tarwitseks tunda nälga 
' ja külma sits, kui ta ise hoolega töötanud on. Täida 

kõiki ülemaid ja walitsejaid oma sõna walgusega ja 
anna, et nad kõiges oma tegemises püüaksid Sinu ni
mele au anda. Walgusta ka meie armsa pärishärra 
südant, pööra teda enese poole ja anna, et ta armulikult 
waataks oma waeste alamate peale ja wõtaks hoolt 
kanda, et nad rõõmus ja rahus wõiksid oma igapäewast 
leiba süüa. Ja pööra meie südamed kõige kurja teelt 
ja anna, et üle kõige otsiksime elawat wett ja eluleiba, 
mida ainult Sinult wõime saada Sinu suure armas
tuse ja halastuse läbi. Oh aita meid, armas Issand!"

Suur osa palwetajaid oma mõtetes ei olnud kau
geltki nii tagasihoidlikud. Nad kandsid küll härra Is
sanda ette, aga nad ei soowinud talle midagi head. Nad 
ütlesid: „Waata, Issand, missugune on meie härra! 
Ta kisub käest lesenaise palukesed. Ta laseb peksta waese- 
omaks meie mehed, meie wennad ja pojad. Ta rööwib 
süütuse meie tütardelt ja laseb peksta pealegi. Ta paneb 
meid orjama päewad jatööd ja ta ülekohtul ei ole piire. 
Oh Issand, tee õigust oma lastele ja saada nuhtlust 
härrale! Tee õigust ja saada meile Paremat ^õltoe! 
Karista ka opmanni ja kupjaid nende tigeduse pärast!"

Südamete! oli nagu kergem, et sai seda kõike Is
sanda enese trooni ette kanda. Sai kord wälja puistata 
hingesoppi kogunenud sappi. Otsustagu nüüd Issand, 
kes on rohkem põrguwalu teeninud, kas härra wõi meie!

Kuid mitmedki tõsised wennad ja õed palusid süda
mest ühes Jaaniga. Nad uskusid, et see on ainsam tee,
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sihile wiib, et siis, kui härragi pöördub, kõiqi elu 
puwnak.s läheb. Nad Põlwitasid kaua ja palusid har
dalt ra prs, kui Jaan juba lõpetanud oli. Alles hilisel 
öötunnil lahkuti.

VI
Ratas oli pandud weerema. Ja õige järsult kal

lakult. See, mis pakitses südamel, otsis wõimalust wäl- 
senduda. Eksisid need, kes arwasid, et piirdutakse ainult 
palwetamisega härra eest. Kohe, palwetunni lõppedes 
kogunesid mitmed mehed Jakapi ja Sookaare Kusta 
ümber.

Jakap waikis mõtteis. Ta oli ütelnud ju niisuau- 
serd asM, et waewalt Mõib pääseda sekeldustest, kui see 
harra korwu satub. Olgu Pealegi, et see palwetunnis 
on la palwega lõppes. Härra ei kannata niisuguseid 
arutlusi, -xm küllap toob ta Jaanilegi pahandusi kaela. 
Aga mis õigus, see õigus! Nii ei tohiks see elu ka kaua 
edasi kesta!

„Ja mis too palwegi aitas," arwas Kusta. „Oleks 
harra ise kuulata saanud, ehk siis oleks mõjunud Aga 
mrs loeb meie wiletsate palwe! Kas teda mõisas wähe 
on palutud? Parem juba minna üheskoos ja ütelda 
kowem sõna. Ja mitte Jumala kaudu, waid otsekohe 
harrale. Ei haleda jutu ega polwesilitamisega ole mi
dagi katte saadud. Nähku härra et tal ikka meestega 
tegemist on!"
x uäis leidwaj Poolehoidu. Mitmedki seni
tagasihoidlikud mehed muutusid julgemaiks ja soowisid 
ühes teistega mõisa minna. Ja oli isegi wendi, kes olid 
nõus kaasa tulema, et „waikse ja tasase jutuqa" aidata 
harra südant pehmendada.

Eriti tiiwustasid mehi kuuldused, et warsti jälle 
mitme talumehe põllud ära wõetakse ja karjamõisaks 
tehakse. Asemele antakse aga eemalt kännustikku ja 
lilwakunkaid, kust Midagi head loota pole. Ka ei suu- 
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detud leppida, et paari aasta eest pea kõigile oli weoko- 
hustusi juurde pandud. Härra oli küll ütelnud, et 
järgmisel aastal on jälle wähem, kuid hiljem selle luba
duse unustanud.

Esmaspäewal, lõunatunni ajal koguneski hulk 
Mehi mõ-isaõuele. Ei tuldud küll kerge südamega, kuid 
arwati, et ega kaotada ka midagi ole. Suurema orjuse 
talumine poleks olnud enam mõeldaw ja Peksuga oldi 
juba ammugi harjunud. Wõib aga juhtuda, et kui här^ 
rale kõik ilusasti ära seletada ja tarbe korral ka waljemat 
häält teha, et ta siis järele annab.

„Oleks ikka pidanud Jaanilt küsima, kas maksab 
minna," arwas Suure-Peetri Märt.

„AH, tema nüüd mõni nõuandja," kostis Kusta. 
„Oleks pannud meid jälle paluma. Ta wõib ju taewa- 
asjadest palju teada, kuid maa peal tuleb rääkida teist 
keelt."

Teel olles oli meeste enesetunne weel kaunis kin
del, kuid mõisa kiwiste müüride wahel kippus julgus 
kaduma. Teati, et seal all on ka kongid, kus mõnigi 
„mässaja" on waewlema pidanud. _

Püüti siiski üksteist julgustada ja oma tulekut 
õigustada.

„Mõisapõllud on üleliia suured selle orjapere 
jaoks," arwas Jakap. ,,Asutatagu rohkem talusid, küll 
siis jõuaks kõik ilusti ära teha. Nüüd aga tahetakse 
weel karjamõis juurde asutada."

„Ehitatakse ka üleliia Palju," lisas Miku Rein, 
,Muidu ei oleks ka nii suurt weo-orjust."

„Nojah, eks kõik need uued häärberid tehta meie 
waewaga. Aga millal saame meie oma taredele aknad 
ette ja korstnad peale?"

„Ei tohi metsast enam lindugi lasta," kurtis Mets- 
taga Peep, nirgisilmadega mees, kes oli oma kütiwere 
-Õttu mõnedki itwhatäied saanud. „Härra ei anna enam 
kellelegi püssiluba."

43



lNEil wahel harwagi rõõmus olla " kae
bas Müütniku Mikk. „Pead pulmi, siis tullakse kohe 
uurima, kas pole palju joodud ja kas pole ise wiina 
ternud. On see härra asi, mis ma oma wiljaqa teen?"

,Ms härra taha meie wilja poolmuidu endale 
scrada? Wiinapõletamiseks ei jätku talle wist oma wil- 
jast. Ja eks ta kewadel saa meilt nagunii mitmekordse 
hinna." ' ''

„Muidugi," wastas Jakap. „Kui sügisel oma wil- 
janatukest tahaks müüa seal, kus rohkem hinda saab 
siis ei tohi. Wii aga oma härrale. Härra waatab 
^^P^^Eust ja teatab, et sul on mõlga meel rohkem, kui 
wcha tõid. Suure palumise peale annab siis wahel 
weror raha, annab nagu armuandi."

„Waadake aga, armsad welled," lausus wahele 
Jxem, „et teie ei hakkaks nüüd käredalt peale. Härrat 
tohib ju ainult Paluda, tasaselt paluda. Teate ju küll, 
mrs kangeid ja wastupanijaid ootab." .

Seda hoiatust polnud tarwiski. Kuigi wähe aja 
eest pastude süda kees wihast, siis nüüd Maldas mõndki 
tahtmine tagasi minna. Mis me siis ütleme, kui härra 
J/s rx-Q ta^ame siit? Nojah, päewi wähemaks ja 
meousid ja...
. .. ; »aliffeja5ärra tulebki juba!" «rewuse? wm-
oati utsteilele. „Kes ta'ga rääkima hakkab?" Kõikide 

Pf~tufib ^akapil ja Kustal. Kustas oli lubanud 
ütelda towemaid sõnu". Näis, kas julgeb.
.. te väsite siin suures karjas!" Walitseja hääl 

oli ahwardaw ia pahane. „Kaduge, enne kui härra teid 
märkab. Arwate, et meil pole teada, mis mässunõu teie 
palwernajas pidasite. Wõi head põlwe tahate, teie, mar
gad ja laiskworstid!" ' '

Teade laupäewaõhtusest palwusest oli mõisa jõud
nud juba puhapaewa hommikul. Sepa naine Mari ol
nud esimene sõnatooja. Teatanud ka, et homme tulewad 
mehed oma „õigust nõudma".
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„Aulik walilsejahärra," wastas Jakap. „Ei ole 
meie pidanud mingit mässunõu, waid palusime Juma
lat härra eest ja tulime nüüdki härra Palwele. Jg ega 
maksaks meid ka wargaiks ja laiskworstideks nimetada. 
Teab ju walilsejahärra isegi, kui ränk meie orjus on."

„Mis?' Woi roccl wastn waidlema! Olete tulnud 
wale päewal. Tulge tagasi neljapäewal, siis on peksu- 
päew. Küll siis näete, mis teile tarwis on!"

„Ei-ndh," wõttis sõna ka .Kustas, „eks meil oleks 
tänagi rääkimist. Oleks ikka palunud härra jutule. Tu
lime rääkima nende wedude pärast. Härra mullu lubas, 
et tänawu tuleb wedusid wähem. Härra on aga wist 
unustanud..."

„Waata, waata, wõi härra on unustanud! Noh, 
teile keretäit anda härra küll ei unusta! Kas oli ka 
muud küsimist weel?" / _

„Aulik walilsejahärra!" Reinu tasane hääl kõlas 
siiski kindlana. „Meil, minul ja mu wendadel, oleks pal
jugi rääkida ja härralt paluda. Eks Issand ole meid 
kõiki inimesteks loonud ja tahab, et ka meil oleks ini
mese moodi elamine ja ihutoidust nõnda palju,^et nälg 
ei waewaks. Ega meie tulekski paluma, kui..."

„Pea suu," käratas walitseja. „Wõi sina julged siin 
nuriseda. Härra annab teile kõike küllalt, kannatab alati 
teie wõlaga ja nüüd julgete weel nõudma tulla! Kas 
teil häbiraasugi pole? Aga nüüd tehke, et kaote. Ja- 
kap ja Kustas jääwad siia. Teised mingu kohe, muidu 
tuleb wahimehel liiga Palju tööd."

„Mis siin lahhti olema?"
Mehed wõpatusid. See ju härra hääl! Pikkamist, 

ähwardawal ilmel läheneski härra aidanurga tagant. 
Juba seisiski ta meeste ees ja wiibutas ratsapiitsa. 
„Mis teil tarwis olema?"

Mehed kummardusid alaMikult. Aramad hoidu
sid Kustase ja Jakapi selja taha. Walitseja astus härra 
juurde ja jutustas midagi sakste keeles. Mehed mõist- 
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gb waid nimesid, nagu Jaan, Jakap, Kusta, siis jälle 
^ac»n;a.jaan. Kuulates läksid härra kulmud kordu- 
watt kipra ja ta wiibutas ähwardawalt piitsa.
E . Kuid waadates meestele ei olnudki ta p>ilk wäga

„Meie teadma, et Taewa Jaan teid petma Jaan 
saama see nuhhtluss! Ja sina, Jakap, ja sina,' Kusta, 
laama ka see nuhhtluss. Mis teie ässitama üles need 
tublid mehed! Nuud minema sofort! Kusta ja Jakap tu
lema neljapäewal omad witsad perra! Also!" V

■ et i-llega on lool lõpp ja pöördus
"‘to, s!C' ™ee8te hulgast kostus hääli. Jolap
ia Kusta «i tahtnud asja nii lihtsalt lõppeda lasta

^..mõisahärra, roõtfc meid kuulda, aulik 
harra hüüdis ^akap. Härra peatus. „Noh, mis

Euulma! Ma juba ütlema, et kasima koju, 
minema too juurde! k

härra. Muidugi Peame minema töö
Aga oleksime tahtnud paluda nende wedude pä- 

r rta "bas mahendada. Ja paari ajastaja eest 
oli wahem ordust teo poolest. Kas ei saaks..

„AH teie tulema nõudma? Mina teadma mis teie 
3^hVea6! nüüd minema sofort! Muidu palju 
JvU|uv« *

. aulik härra," segas wahele Kustagi, „meie
Evike orjust teha. Omad põllud jääwad tege

mata. Ega hobustki saa rohkem sundi kui jõuab. Ja 
eks mei^i ole mimesed ja mitte lojused, keda saab.' " 
, r VV ’5Äem^tane weel räägib wastu! Saama 

tcie tahhtma olema herrad!
Tahhtma wist need härberid!"

,IMk härra," ütles ka Rein. „Ei meie taha 
uhkust kedagi. Aga talwe leiba ei saa kunagi kätte. Ei 
rosta härrale wolgagi maksta. Ja ometi laseb Issand 
vi hästi kaswada. Issand ütleb ka, et Jumal on 

meie korkide isa ja..."
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„Jälma järel, Rein! Teie kuulma opetajahärra 
ja mitte see rumal Taewa-Jaan."

„Aga, härra," kostis Jakap. „Ei ole Jaan meile 
muud õpanud kui head. Oli ta ju surnud ja tõusis 
üles ja räägib nüüd kõik, mis ta näinud taewas ja põr
gus. ütleb ka, et ei tohi warastada ega juua ega tõr
kuda orjamast. Ega ta teagi, et meie siia tulime. Lau- 
Üäewa õhtul pidas weel palwet härra eest ja..

„Ja, ja, mina teadma see palwe! Kaebama, et 
härra on halb! Kas teie tahhtma, et mina koolma? 
Kas tahhtma omale see mõisa põld? Minema nüüd, 

(.Minema sofort, woi saama kõik need witsad!"
Aramad taandusidki juba. Kiirelt sammuti wälja 

wärawast ja pöörduti külawaheteele. Südametes ime
lik tunne, ei tea kas piinlikkus, wõi häbi, wõi wiha.

„Näh, oli meil nüüd tarwis siia tulla," arwgs 
Harju Peep. „Pikk maa pealegi ära käia. Aga eks här
ral olnud ikka õigus, et Jaan selles süüdi on. Poleks 
ta ikka hakanud oma lambaluLU rääkima ja Jakap pä
rima, ega siis keegi poleks mõtelnudki tulla. Nüüd aga 

/ kõigil kihu sees, et lähme ja lähme ja ütleme härrale seda 
1 ja seda. No mis me nüüd saime? Hea weel, et kere- 

läit ei tule. Ek>s Kustal ja Jakapil ole oma wiisteist 
Paari soolas."

„Ei tea weel," arwas Rein, „ehk mõjus see käik 
ometi härra peale. Ehk paneb Issand tedagi mõtlema 
ja..."

z ,/Iäto nüüd oma Issand ja Issand," tõrjus Peep, 
„ammu see oli, kui oli suus kurat ja kurat. Ega Js- 
sandki su orjust wähenda. Ja kuulsid ju, et härra ees 
loeb ainult õpetajahärra ja mitte Jaani Issand."/ 
. „Ära aja patujuttu, armas Peep. Issand on 
ikka üks Issand ja kõikide Issand. Ehk leiad kord sinagi 
armu. Jah, mis teha. Eks meil tule kannatada ja 
loota. Ehk pöörab Jumal kord härragi südant."

„Ara aga sinagi härra eest paluma hakka. Ei ole 
sa ju oma wenna põlwes weel peksa saanud. Jaan saab 
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wist kindlasti. Saad sinagi, kui palud härra eest. Jah, 
eks ta ole, kes palub, see saab. Palud härrale Issanda 
õnnistust ja head südant, siis saad witsu. Eks püha
kiri kuuluta ikka tõtt!"

„Jäta nüüd see jutt, armas Peep; ära pilka Ju
mala sõna. Küll tuleb aeg, kus ka meie palwet kuul
dakse ja elu lahedamaks läheb. Ega mina enda pärast 
küll tulnudki. Mõtlesin, et saan hea sõnaga teistele 
toeks olla. Kartsin, et ehk läheb Krista käredaks ja toob 
pahandust endale ja teistelegi."

„Mis käreda sõna ütlejat temastki on. Kui ikka 
. härra ees seisab, on kõik julgus läinud. Aga eks nad 

natuke ikka ütelnud ka. > Ja eks ole wiimasel ajal teisedki 
nagu wähe julgemaks läinud."

Kusta ja Jakap lahkusid mõisaõuest wiimastena. 
Tulid püstipäi, sirgel sammul. Teeserwal ootas neid 
Halska Märt.

„Noh, mehed, eks Jaanil olnud õigus, et ainult 
siis, kui Issand ise härrat pöörab, tuleb meilegi abi. 
Mina kahtlesin kohe, et kas sest asjast midagi wälia 
tuleb."

„Tuleb, mis tuleb," wastas Kusta, „sai wähemcllt 
mõnda asja südame pealt ära rääkida. Nagunii lubas 
keretäie anda, eks siis wõinud selle eest ka midagi ütelda."

„Noh, hea, et sa käredamaks ei läinud. Oleksid 
ikka hakanud ka seda karjamõisa asja seletama, ei siis 
oleks nii kergelt läinud."

„Tahtsin sedagi ütelda, aga kus sul siis tuleb äkki 
kõiki asju meelde."

„Jah, ega talle see eestpalwe asi ei meeldinud," üt
les Jakap. „Kas oli mulgi tarwis hakata pärima, kes 
need lambad olid. Kardan, et Jaan, waene mees, kõige 
kibedama sauna saab."

Märt mõtiskles. „Ei tahaks küll uskuda. Wahest ehk 
härra niisama ütles. Mis süüd sel Jaanil on. Ei 
olegi teine enam nagu siit maailmast. Jah, eks see ol
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nud ikka imeline asi, mis temaga juhtus. Ja kui ikka 
kõik õige on, mis ta nägi, siis ajab küll hirmu peale. 
Olen minagi püüdnud usuteed käia, aga on päris kole 
mõtelda, et Issand wõib kord öelda: Ma ei tunnegi sind! 
Jah, eks need maapealsed mured ikka segawad küll usu
teel sammumist. Eks sealt tule need ohakad, mis läm- 
matawad hea seemne."

Kusta ja Jakap sammusid waikides. Nende mõt
ted olid eemal hinge asjadest. Kas härra laseb anda 
kumme paari wõi rohkem? Ja milles seisab nende süü? 
ütlesid, et nad pole lojused, waid inimesed. Nojah, aga 
ketzi käsib öelda, mis härrale ei meeldi!

VII
Kusta ja Jakap said wiisteist paari. See pidi 

olema kerge karistus. Olgu nad tänulikud härrale, kes 
halastusest määras wähem kui süütegu määris. Ega 
see pole wäike^süü, tekitada rahwas mässuwaimu!

. Iakapi kõhn keha wärahtas löökide all, kuid ta wõt- 
tis need waikides wastu. Kusta, tüsedam ja sõjakam, 
oigas ometi Paar korda, kui wits tabas juba lõhestatud 
kohta. Armuline härra ise oli juures, wahimees pidi 
tugewasti lööma. Jah, ega muidu ka seda tõrksat wai- 
rnu wälja ei saa!

Kui ka teistele olid karistused kätte antud läks 
härra kambrisse ja laskis kutsuda Jaani. Viimane oli 
jälginud nuhtlemist ja ta silmis oli imelik läik. Ta oli 
oodanud, isegi soowinud, et tema osa poleks parem, kui 
Kusta ja ^akapi osa. Kuid härra polnud weel otsust 
teinud. Ta tahtis enne Jaaniga kõnelda.

Jaan astus sisse ja kummardus sügawalt. Ta sil
mis oli nii kummaline Maade, et härral hakkas eba- 
Mugaw. Ja see pilk ei 'pöördunud härralt ka siis, kui 
wiimane püüdis talle kurjalt otsa waadata. See oli 
süüdistaw, etteheitew pilk, sõnadeta hukkamõistmine.

Iga teist meest oleks härra läbi piitsutanud sellise 
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pilgu pärast. Kuid Jaanis oli midagi imelist, sala- 
hirmu tekitawat. Oli talle ju mitmesuguseid asju ilmu
tatud sealpoolsest maailmast. Ei olnud härragr waba 
ebausklikust kartusest. Ta peagu wõparas Jaani silmade 
leegi mõjul.

Samas aga tundis ta häb: oma nõrkusest. See oli 
wihapuna, mis wärwis kahwatut Palet, kui ta kurjalt 
hüüdis:

„Noh, Jaan! Jakap ja Kusta saama need witsad! 
Ja see olema sinu süü. Mis sa eksitama see rahwas!"

„Ei, aulik härra! Ei ole mina eksitanud kedagi. 
Mina kuulutan neile ainult seda, mida Jumala sõna 
käsib kuulutada. Ja Jakap ja Kusta said nuhelda üle
kohtuselt."

„Miiss! Kas sina mõtleb, et härra unrechti trafib? 
Nemad tulema mäss tegema. Ja sina ära pidama need 
rumalad palwed!"

„Aga, härra, mina palusin Jumalat kõikide eest, 
ka härra eest. See on meie kohus. Ka õpetajahärra kiri
kus palub härrade eest."
v „Õpetajahärr mõistma paremb see palwe. Sina 
palub nõnda, et rahhwas teeb mass! Sina ütleb et härr 
on paha!"

„Aulik härra! Mina kõnelesin rahwale sellest mis 
mulle ilmutati, kui ma surnud olin. Mulle näidati 
imelisi asju. Ja kui ma neid asju kuulutan, siis rahwa 
hmgeõndsuse parast. Ma tahan kõigile kuulutada tõtt. 
Ka teile, armuline harra. See ei ole toale, et olete üle
kohtune ja ahne ja..."

„AH sina häbematane! Sa julgeb nõnda räkima! 
Sina, rumal, ei mõistma, et kui härr on hea, et rahtoas 
tegema siis meel suurem mäss!"

„Ei, aulik härra, kui teie saaksite heldemaks ja õig
lasemaks, siis oleks rahtoas tänulik ja teeks oma tööd 
rõõmuga. Nüüd nad nälgitoad ja nurisetoad. Mõni lä
heb hädaga margile. Teie sunnite neid seda pattu tege
ma. Nende süda on täis kibedust ja nad nurisetoad ka
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Jumala wa^tu. Aga mõtelge selle peale, aulik härra, 
kuigi teie olete härra, oleme ometi kõik ühe isa lapsed, 
Jumala lapsed."

„AH, so-so, sellepärast teie palumegi, ct härr saaks 
ka see orjapõlw tundma?! Sina tegema see keige surem 
mäss! Mina ei tahhtma sinule witsad andma. Tahhtma, 
et sina enam need rumalad asjad ei räägib. Aga nüüd 
saama ka sina need witsad!"

„Ei ma karda, aulik härra, teie witsu. Kui Jakap 
ja Kusta said, siis tahan ka mina neid rõõmuga wastu 
wõtta. Aga lugemist ja palwetamist ei saa ma jätta. 
Selleks mind ju Issand maa peale tagasi saatiski. Jct 
ma tahan ikka paluda ka härra eest, et Issand tema 
südant wõtaks pöörata."

Wahimees ootas härra otsust. Mõisarahwas ja 
kaugemaltki mehi ja naisi seisis ümberringi, et näha, 
mis sünnib. Kas härra tõesti tahab nuhelda Jaani, seda 
Püha, süütut meest?, See oleks ju lausa ülekohus, kisen
daks taewa poole! Peksta teda, kes sinu eest palub. Aga 
eks härra käes ole wõim. Ega ole kedagi, kes härral 
ennast karistaks.

Warsti ilmuski Jaan ja astus sirgel sammul 
rehealuse poole. Ta nägu ilmutas wäärikust ja rahu. 
Härra aga, kes tuli kohe ta järel, punetas ikka weel 
ärewusest ja wihast. Milline kangekaelsus ja häbema
tus talupojas! Ta ei kardagi härra witsu! Mis saab 
küll siis, kui kõik orjad sellisteks muutuwad?

Kuid midagi nagu takistas karistuse käsku and
mast. Mõne silmapilgu waatas ta Jaani ja rahwa «. 
Poole, mõtles juba leppida mõne noomiwa sõnaga. Kuid 
siis tabas teda uuesti Jaani Pilk.

„Noh, andma Jaanile. .. andma kümme paari! 
Jaan olema kangekaelne ja rääkima härra peale ruma
lad asjad!"

„Ei, ei! Jaan pole süüdi, ärge tehke pattu, härrad! 
Ärge tõmmake alla Jumala wiha!" Rein peagu karjus 
neid sõnu. „Kui peksate Jaani, siis andke ka mulle!"
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„3Bcrit olema, 9tein! Teil kõigil olema juba kange 
kaÄ! Jaan saama need witsad ja ei rääkima enam need 
jutud!"

Jaan waatas härra poole. Nüüd oli ta silmis 
Paluw pilk. „Aulik härra! Ma tahaksin saada sama 
karistuse, mille said Jakap ja Kusta. Laske mullegi 
anda wiisteist paari."

Härra jahmus. See on ju kuulmatu lugu! Mis 
waim küll selle orjarahwa sisse on läinud! Nüüd alles 
nägi ta Jaanis meest, keda tuleb arwestada. See Palwe- 
wend on tõsisem wastane, kui terwe trobikond sajatajaid!

„Andma talle kakskümmend! Andma kõmad witsad' 
Tegema pehmeks see kange kael!"

Juuresolijad waikisid nagu mingi pühaliku talituse 
eel. Nüüd tundsid Jaani wastu aukartust needki, kes 
teda seni olid pilganud. Kaelustada oleks tahetud teda. 
See on alles mees! ,Ei taha pääseda kergemalt kui 
Kusta ja Jakap. Küllap laseks ta end kõigi teistegi eest 
Peksta!

Paljastades selja, heitis Jaan Peksupingile. Wahi- 
mehe, karmi Mrhkli käed Mürisesid ega tahtnud kuidagi 
lõusta löögiks. Nagu nõuotsiwalt waatas ta härra ja 
Jaani ja rahwa peale. „Hakka aga peale, armas wend " 
ütles Jaan. '

Juba esimeste löökide järel pöördus härra mine
kule. Segased tunded täitsid ta hinge. On ikka imelik 
mees see Jaan. On see pühadus wõi kangekaelsus mis 
temas peitub? Kergesti temaga wist küll toime ei'tule.

Jaan kannatas kõik waikides. Kuigi Mihkel härra 
lahkudes Püüdis lüüa taseniini, oli selg warsti werine. 
Jaan aga waikis ja mõtles taewase kohtuniku sõnadele: 
„Sa pead mitmest wiletsusest läbi käima."

Pealtwaatajate meeste näod olid sünged, naised 
nuuksusid. Kõigi silme ette aga kerkis pilt Kristuse wae- 
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warikkast teekonnast: Süütu mees on wiidud Pilaatuse 
ette, toored sõdurid on ta ümber ja peksawad teda piitsa
dega ...

VIII
Lugu wiimasest peksust mõjus masendawalt kõi

gile. Et Jakap ja Kustas karistada said, trmdus loo
mulikuna. Oli pekstud paljusid hoopis wähematel põh
justel. Aga Jaani, seda jumalameest peksta lasta, — 
see oli küll hirmus asi! Ja kuidas ta kõik kannatas ja 
ise suuremat karistust palus! Küll on temas ikka imelik 
usk ja wägi!

Härragi olewat nii imeliku näoga minema tõtanud, 
pole wist kannatanud lõpuni waadata. Ehk hakkas 
temagi süda waewama? Raske küll uskuda, aga woib- 
olla siiski?

Täna püüdsid kõik juba aegsasti palwemajja jõuda. 
Taheti kuulda, mida Jaan ise wiimastest sündmustest 
räägib. Kas ta aga suudabki täna weel rääkida? Oli 
ju kogu aja haigusest põdur ja nüüd see peks!

Eriti huwitas rahwast põrgulugude jätk. Oli ju 
Jaan lubanud kõnelda paljude tuttawate saatusest seal
pool. Kõik, kelle omaksed wiimasel ajal olid lahkunud, 
tulid põksuwa südamega.

Metstaga naised tulid suures salgas ja westlesid 
elawalt. Oli ju wiimaseilgi päewil olnud hulk pöördu
misi ja mõnedki neist ühendatud imelikkude sündmus
tega.

Eriti raske hingewõitlus olnud wanal Metstaga 
Mihklil. Mitmel korral käinud eestpalwel. tunnistanud 
Jaanile kõik Patud üles, nutnud ja palunud, kuid pole 
ikka rahu saanud. Jaan ütelnud siis, et mine ja palu 
andeks kõikidelt ja tee heaks, mis oled kunagi halba 
teinud.

Mihkel pannudki hobuse ette, ladunud koormale 
heinu ja wilja ja muudki kraami. Läinud kõigepealt 
Soome Märdi juurde ja pannud maha sületäie heinu.
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Ta olla Jorb aastate eest meskile minnes Märdi kuhilast 
heinu wõtnud. Palunud nüüd pisarsilmil andeks. Märt 
naernud, et mis sa tühja pärast ennast waewad, kuid 
Mihkel ütelnud, et süda ei anna rahu, kuni pole andeks 
antud. Märt hakanud siis arutama, et ta ise on palju 
suuremaid patte teinud ja süda ometi ei waewa. Kuidas 
siis Mihklil waewab? Mihkel rääkinud, et patu tund
mine ongi õige tee algus, et muidu et saa keegi Issanda 
juurde. Märdile olla see asi nii südamesse läinud, et 
hakanud isegi palumas käima.

Edasi läinud Mihkel möldri juurde ja andnud talle 
külimitu rukkeid. Tunnistanud üles, et kord meskil 
käies olla ta salaja tagasi wõtnud wilja, mille enne 
möldrile matiks andnud. Möldergi teinud suured sil
mad ja kinnitanud, et ta annab muidugi kõik andeks.

, Siis läinud Mihkel ühte kaugemasse talusse, kust 
oli noores põlwes warastanud kuke. Wõtnud wankrilt 
kartulikorwist ilusa noore kuke ja anbnud asemele. Sealgi 
Pole enne jätnud, kui kogu majarahwas kinnitanud, et 
annawad talle kõigest südamest andeks.

. Läinud ka mõisa ja palunud härra jutule. Tun
nistanud üles, et on marastanud põllult wilja ja heinu 
;a metsast palke. Andku härra witsu, tehku temaga mis 
tahab, kuid andku andeks. Härral olnud nii imelik näou 
ees, küsinud, et kust sa tulid selle mõtte peale et kohe 
'kõik üles tunnistad ja andeks palud. Mihkel wastanud 
et Jaan käskinud seda teha ja et ta süda ka enne rahu 
ei saa, kui kõrk andeks on antud. Lubanud edaspidi ka 
kõik tagasi anda, kannatagu ainult härra weel mõni aeg 
Härra ei olnudki peksta lasknud, öelnud, et annab andeks 
küll ja ärgu Mihkel enam warastagu. Omal olnud aga 
kogu aja niisugune imelik nägu ees ja raputanud pead.

Nõnda käinud Mihkel kõik kohad läbi ja tulnud 
alles kahe päewa pärast tagasi. Kuid süda pole weelgi 
rahu andnud. Tunnistanud küll naiselegi kõik üles 
mida noores põlwes teinud ja et ta abielupõlweski wõõ- 
raid naisi oli himustanud. Rahu pole ikkagi tulnud.
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Käinud siis paari naise Pool, kellega noores põlwes 
pattu teinud ja palunud neiltki andeks. Siis hakanud 
nagu kergem.

Nhel õhtul saanud kokku Soka Tõnuga, kellega oli 
enam kui kolmekümne aasta eest kõwasti kakelnud. Läi
nud juurde ja küsinud, et kas saad mulle seda andeks 
anda. Tõnul pole seda enam meeleski olnud, kuid ta lau
sunud kohkudes: „Kui see wäike asi sind nii waewab, 
mis peab siis minust waesest saama?" Hakanud Mihklil 
kaela ümber kinni, mõlemad nutnud hulk aega ja haka
nud paluma. Tõnu hakanud siis oma patte tunnis
tama ja saanud samal õhtul päästetud.

Nüüd Mihkel ei teegi muud, kui palub ja palub. 
Läheb kaewult wett tooma, ei tule enne tagasi, kui on 
oma palwekese ära lugenud. Põllul kündes laseb wahel 
kõikide nähes Põlwili maha ja kiidab suure häälega Ju
malat. Kui teised naerawad wõi pilkawad, siis ütleb, et 
tulge aga ka siia ja Palume üheskoos. Täname Jeesu- 
kest tema kalli armu eest. Ise alati nii rõõmsa näoga 
ja lahke olekuga ja nagu nooremaks kohe läinud. Naine 
ja lapsed paluwad ka, aga mitte nii südamest kui tema.

„No kes siis nii lõpmata paluda jõuab", arwas 
Maie. „Kõik aeg kulub ära ja töögi jääb tegemata."

„Küll Issand õnnistab palujate tööd", kostis Soo- 
serwa Miili. „Kui ikka usk südames, siis nagu orju- 
sekski jõudu rohkem. Aga eks see maailm ole meie ajal 
hukas küll. Jaan on kohe nagu prohwetiks ja pääst
jaks tulnud. Mis saaks küll muidu meie hingedest? 
Noored poisid ja tüdrukud ongi käest ära läinud. Aele-- 
wad ringi ja teemad hirmsat pattu. Näe, Orando Anne 
Meel leeris käimata ja juba laps tulemas. Kes kM 
wanasti niisugust asja kuulis!"

„Nojah, eks patt ole patt, olgu siis leeris käinud 
wõi käimata. Mullu oli Koiga Kaiel ka Poeg, tüdruk 
oli jõudnud enne küll leeris ära käia..."
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SLQate HMas äkki naerma. „Mis siin naerda on" 
tõreles Miili.

„Tnli äkki niisugune imelik mõte selle leeri kobta 
Nae, Kaie oli ju niisama wana kui Ann. Kuid sai 
leeris ära käia ja asi polnudki enam nii hull. Anne 
aga leeris käimata. Justkui leer annaks õiguse pattu 
teha. Peaks olema ikka nii, et enne leeriõppust inimene 
nagu ei tea weel hästi kõiki asju ja siis woib talle ker
gemini andeks anda. Leeris aga õpatakse kõik selgeks 
ja loetakse kõtvad sõnad ette. Ja kui siis inimesed weel 
raisku lahewad, eks siis peaks nende patt olema weel 
suurem kui enne leeri".

,/AH, sa oled nii imelik oma seletamisega. Egas 
leerdppus ole patu jaoks. Aga kord on ikka nii, et 
alles, peale leeri wõib hakata meheleminekule mõtlema 
Enne et tohiks waadatagi poiste poole. Aga kas tüdru
kud sellest hooliwad! Ja poisid ka nagu kiskjad kohe 
murdmas. Ei, kui seda Jaani poleks, küll siis läheks 
asi püstihulluks. Nüüd on aga juda mõnedki mõistli
kuks läinud ja usuteele astunud."

„Nojah, mõned lähewad nii mõistlikuks, et ei taha 
eno.m pulmadest teadagi. Näe, Ott on oma usus ikka 

on teisigi noormehi, kes on lubanud 
wallaltseks jaada. Oige ei ole see asi kumbagi pidi."

»Eks ta ole nn, nagu kellegi süda küsib. Paremaga 
Mba karske wallalme polw, kui paiune aelemine ja lii-

abielu. Aga läheme nüüd rutem, muidu ei saa

Miili kartus oli õigustatud. Palwemaja ümber 
oli nii suur rahwamurd, et polnud lootustki trüaida 
kuuldepiirkonda. Otsustati jällegi palwust pidada ka
hes mõi koguni kolmes osas. Wüljasseisjad jäid kan- 
näilikult ootama.

Jaani olek äratas kaastunnet. Waewu oli ta end 
üles ajanud, näol oli waewatud ilme. Kuid silmade 
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tuli oli endine, näis koguni, et pilk oli muutunud 
weel terawamaks, kõne weel hingestatumaks.

Ta rääkis Issanda kohtust ja Paigast, kus on ulu
mine ja hammaste kiristamine. Oma peksust ei lausu
nud ta sõnagi. Küll aga helises kuulajate kõrwus sõna: 
„Sa pead mitmest wiletsusest läbi käima ja mustad 
kaarnad peawad liha ära sööma su luuliikmete Pealt." 
Mida tähendawad küll need mustad kaarnad?

Jaan kõneles tasasel häälel, kuid waikus oli nii 
suur, et oleks wõinud kuulda ta sosinatki. Sest ta jõu
dis oma looga warsti sinna, kus oli näinud maapeal
seid tuttawaid.

„Nüüd pean ma aga rääkima sellest, mis mõnelegi 
haiget teeb. Aga Issand tahab, et kuulutaksin teile 
kõik, ja tuletab weel kord meelde, et on hirmus langeda 
elawa Jumala kätte. Pangu hukkaläinud hingede hir
mus saatus teid mõtlema ja nõudma oma õnnistust taga 
kartuse ja wärisemisega."

„Sest kui ma sealt lammaste juurest ära läksin, 
siis ütles mu saatja: „Tule nüüd ja waata, mis on 
saanud nendest, kelle keskel sina oled elanud ja kes ka su 
lugemistel on käinud. Sest üpris wähe on maailmas 
neid, kes õndsaks saawad."

, „Siis kohkusin ma wäga ja hakkasin wärisema ja ei 
julgenud minna waatama. Ma küsisin, et kas suurest 
Rõuge kihelkonnast siis kedagi pole taewa läinud ja kuhu 
nad kõik on jäänud. Ja mu saatja wastas: „Terloest 
Rõuge kihelkonnast on kõikide ajastaegade jooksul taewa 
pääsenud ainult seitse hinge. Neist on kaks seal wast- 
ses Jeruusalemmas, mida sa kaugelt nägid, ja wiis 
nende laske hulgas, kes rõõmsalt laulsid. Peale nende 
seitsme on isepaigas weel wäikeste ristitud laste hin
ged, kelle ristijad ja^waderid ei olnud mitte purjus Mha 
talituse ajal. Keda aga ristisid purjus koolmeistrid ja 
woörmündrid ja hoidsid katel purjus ja uskmata wade- 
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rib, need lapsed ei saanud taswasse, sest Püha Maim 
ei saanud olla nende ristimise juures."

„Suur osa Rõuge rahwast on juba walupaika pan
dud, weel suurem osa aga on nende mustade kiwide 
hulgas ja nad ootawad hirmsa ahastusega wiimset

„Siis tehti üks tuline raudwäraw lahti ja ma 
waatasin sinna sisse. Mis ma seal nägin, lõikas nagu, 
nuga mu südamest läbi. Seal oli arwutu hulk mehi 
ja naisi, kelle suust walati sisse tulist torma ja nende 
kõhud olid paisunud suureks, nagu wiina-aamid Seal 
oli Hansi Peep ja Kiba Märt, oli Sarwe Hansu Mikk 
see suur joodik ühes oma naise Maiega, kellele ka alati 
miinahimu peale käis. Seal oli Selvele Andre kes 
alles möödaläinud kuul suri, ja Rõuge kellamees Pee-» 
ter, keda matuselised alati purju jootsid. Seal oli Ker- 
gukst Tõnu, Kolga Mihkel ja Liguri Hansu Mihkel: seal 
olr Orando Hansu Jüri, kes alati kirikust kõrtsi läks ja 
Halska Juri noor poeg Juhan, kes alati jõi ja kakles. 
Ühes nurgas oli tuttaw mees, keda ma kohe ära ei tund- 

et ^ee ün wana Haanja wöörmün- 
der, Plakst Haniu Toomas, kes seal waemles terme oma 
kula meeste ja naistega. ‘
r..„ mu kui ma seda hirmust pilti nägin, 
Jtu tahtsin ma stlmad kinni panna ja mitte enam waa- 
data. Oh mõtelge selle peale, kui hirmus miinahimu 
mere ^^ sj^hlva südant täidab ja kui palju noori ja 
wanu selle Ia6t hukka läheb. Kui paljud meie seast on 
naljas ühes perega, aga siiski alati rniina joomad ja 
margil karmad Saatja ütles siis, et kõige rohkem mae- 
matakse nerd, kes on joonud jutluse ajal ning kes on 
purjus olnud ristimise ajal ja matustel."

Kuulajad olid masendatud. Mitmed naised oiga
sid ja kaebasid maljult. Nad olid lootnud, et ehk nende 
meest Mõi poega siiski ei ole piinatarnate hulgas. Nüüd 
aga näis kõik lootus kadunud olemat.
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„Pöörake, mu armsad. Issanda teele ja jätke maha 
kõik patused himud. Joodikute sees on kurat ja ta pii
nab neid igawesti. Mis hirmus asi, et paljud süütud 
lapsedki ei pääse taewa walgusesse seepärast, et neid on 
kõlwatumad ristinud. Eks ilmutatud juba õndsale 
Tallima Paabule, et purjus ristijad ja purjus waderid 
saadawd lapsed hukatusse, ja ei aita seegi, et õpetaja 
pärast õnnistab ja kinnitab. Näete nüüd, et põrgu jaoks 
olete matnud neid joodikuid ja matustel ka ise purju
tanud ja trallitanud. Pöörake ümber, enne kui on 
hilja! , .

„Siis wiis saatja mind natuke maad edasi ja ma 
nägin kadunud opmanni ja kubjast, Tõnu Reinu, keda 
hirmsasti pekseti ja waewati. Seal oli ka toana kõrts
mik Peep, kes oli toiina eest ära riisunud paljude talu

l poegade toilja ja raha ja nende lapsed nälga jätnud. 
^Teda kõrwetati kuumaksaetud toase- ja hõbetükkide peal 

ja ta sisse toalati toäätolit ja tõrtoa. Ka oli seal möl
der Mikk, kes ülekohtust matti toõttis ja nüüd hirmsat 
toalu tundis oma rahahunniku otsas. ,

„Siis nägin ma Liguri Toomast, kes alati hirm
sasti wandus ja nurises Jumala ilma üle toihma pä
rast ja Põua pärast. Tema peale sadas kogu aja keetva 
toelt ja tulist rahet, kuid tal oli nii suur janu, et kogu aja 
hirmsasti waewles ja juua palus.

„Nägin siis tveel Krabi Mihkle Märti, kes oli 
hobuseid toarastanud. Ta oli seal seotud nelja hobuse 
külge kätest ja jalust ja need toedasid igaüks isekanti ja 
toenitasid ta luuliikmeid ja ta karjus hirmsasti. Siis 
nägin tveel kõltvatut Miilit^kelle juures pahatihti käisid 
poisid ja abiclumehedki, ja peale tema tveel teisigi liider
likke naisi. Nende suust ja silmast ja tõhust käisid nüüd 
ussid sisse ja toälja ja nad tointsklesid ja oigasid hirm
sasti. ,

„OH, mu armsad, mul on tvalus ja raske kõike seda 
ära rääkida, mis ma seal nägin. Seal oli palju neid, 
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feüe nägu ja olemine oli nii ära moonutatud, et ma neid 
ära et tundnud. Seal oli keelepeksjaid ja walelikke, seal 

kes oma suguwilja häwitasid, seal oli abielu- 
Euiard ja pühapäewa teotajaid. Seal oli noori tüd
rukuid ja poisse, keda keerutati tulisel raudkiiqel ia sun
niti tantsima tuleleekide keskel.
V*  „Ma tundsin siiski ära weel mõnegi näo. Tund
sin toana Kaie, kes oma keelepeksuga palju pahandust 
tegi. Seal toenitati ta feelt tuliste tangidega ja toraiti 
sinna sisse raudnaelu. Nägin ka noort Lüütsepa Kreeta 
kes oma mehega alati riidles ja toahel poistega metsas 
Väis. Seda õnnetut hoiti kuumas katlas ja ta pale oli 
hirmus näha.

„Aga ma nägin teisigi toed. Seal oli ka üks toana 
Nouge õpetaja, keda meie põlto enam ei mäleta Oli 
olnud kange toihaga mees, peksnud rahtoast ja sajata- 
nud hrrmsasti. Tema osa oli ka toäga hale näha ia ta 
ahastas hirmsasti.
. , T”uf ^Esad, ega Jumal tee wahet ameti 

aita seegi, kui inimene püüab 
toalrsprdrselt elada toaga elu. Teate ju küll, et Mels- 
^Aati n?n! ^^n kats alati lugemisel ja paltousel ja 
omett oh temagi seal põrgu paigas. Jumal näeb süda
messe ja mõistab kohut. Oh kui hirmus, hirmus on 
elatoa Jumala katte langeda ja olla seal, kus on ulu- 
mrne ja hammaste kiristamine!"
, ^?^^õ^eldes oli kadunud ta nõrkus ja waetoa- 
tud olek, ^a kõne muutus elamaks kui tuleleek, ta sil
mad puistasid jademeid. Kõhnana, leegitsetoana seisis 
ta .ur tollmsepaetoa pvohtoet. Wiitouks peatus ta, 
et toaÄlksid koosolijate nutt ja toaljud kaebed. Õnne
tute omaksed tundsid sellist toalu, nagu oleks neid endid 
seal toaetoatud ja Põletatud. Sest paljud neist, keda ni
metas Jaan, olid ju teiste artoates elanud küllalt mõist- 
hkult, vpetajaharra ja köster olid neid taetoariigi päri
jateks kuulutanud. Ja nüüd oli kõik lootus kadunud!
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Kuid mitte ainult lahkunute pärast ei nutetud. 
Tunti kohutawat hirmu ka enese pärast, oma hingeõn
nistuse pärast. Sest kes määris siis Paremat osa? Iial 
enne ei olnud palwemajas nii haledalt kaewatud, nii 
hardalt nutetud ja palwetatud.

Jaan ei lõpetanud meelgi. Tõmmates meidi hinge 
ning waadates kaastundlikult nutwaid naisi ja õhkaMaid 
mehi, läks ta edasi.

„Ja siis näitas saatja mulle meel üht paika. See 
oleks nagu olnud rehealuse moodi ja seal sees oli lausa 
tuli. Seal oli pinkide peal palju mehi ihualasti ja 
neid pekseti hirmsal kombel tuliste oradega ja piitsa
dega. Ja mu saatja näitas mulle üht nende õnnetute 
seast ja ütles: „Kae, näe, kas tunned, kes see on?" Siis 
ma nägin ja kohkusin hirmsasti, sest see oli meie Mana 
pärishärra, keda nii haledal kombel pekseti. Eks olnud 
ta elus Palju pattu teinud, noorikuid mõisa wiinud ja 
rahwast ilma süüta peksta lasknud. Ei aidanud seegi, 
et ta wanemas Põlwes natuke^paremaks muutus. Is
sand nägi, et ta süda jäi ikka ülekohtuseks ja kalgiks. 
Näete, et Issand ei Maata kellegi seisuse peale ja ükski 
ei pääse tema wiha käest."

Sel wiimasel lool näis olewat imeliselt rahustaw 
mõju. Nutt ja kaebed Matkisid äkki ja rahwas waatas 
suuril silmil kõneleja otsa. Ja Jaan märkas kohkudes, 
et tagapool meeste suud wenisid laiale naerule. Kor
raga näis kõik hirm ja ahastus kadunud olewat. Waid 
mõned wagamad õed ja wennad ohkasid meel, teisi näis 
aga wallutawat patune lustlikkus. Mis paha Maim on 
küll jälle tulnud palwust segama? Jaan muutus koh
metuks ja waikis äkki. .

Enamiku kuulajate süda aga naeris sees. Sosinal 
anti teateid edasi ka wäljasseisjaile, kust kostis warsti 
jutukõminat ja kahjurõõmsat naeru. „Härra põrgus! 
No kas pole lugu! Eks kulu talle ka ära! Ja kohe peksu 
all, tuliste oradega ja piitsadega! Nojah, eks üks põrgu-
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W hüüab, et „ saa ma need kümme paari!" Ja kaobki ära. 
Ja teine: „Sc»ama need kakskümmend!" Ja nii edasi 
igawesest ajast igawesti! Oi, oi, no kütt on ikka lugu! 
^ajah, eks kulu ära. Eks ole see kõik meie waewamise 
ia peksmise pärast!
, No las poeg saab teada, mis ta isaga tehakse! Kas 
julgeb siis weel meie selga lõhestada! ' Oi seda Jaani 
kütt, mis lugusid ta kõik räägib! Ja üks toana õpetaja 
samuti põrgus! Ehk oli koguni toana Vorntoasser 
Jaan ainult ei tahtnud öelda. Nojah, eks ta hirmuta
nud rähmast küllalt sette Põrguga, nüüd prootoch ise 
ka ära!

Kuid mis sel Jaanil arus oli, et julges seda lugu 
rääkima hakata? Kas ta siis sugugi härrat ei karda? 
Kui härra katte neljapäewal täitsa ilmsüütult karistuse 
maaras, Mis sünnib siis nüüd? .ütles ju selge sõnaga 
et harra on põrgus, et ta noorikuid narris ahne ja üle-

E eluž. Ci tea, mis toaefeft Jaanist nüüd 
kütt saab?

Jaan taipas warsti, mis oli põhjustanud rahwa

■fltT VA f t 4-4" Vva 4.^ TjL . — enneku otsustas raakida tuttawatest põrgus. Piirwadc wiisi 
tuletas meelde nagustd, et olla kindel eksimatuses Wi - 
ma s aga arutas, ei kui talle seda kõike näidati, siis peab 
Ea tallest raakmia. Eh. aitab see kaasa mõnegi hinge 
päästmiseks, -.ta kui ta kõneleb teistest, siis ei tohi ma- 
naharratk, wahele ]atta Tal ei tulnud mõttessegi karta 
elama härra w,ha. Tarbe korral läheb mõisa a kinni
tab sedapma ka härra kuuldes. Kuid ta Polnud artoes- 
tanud, et teade harra laotusest settist meeleolu tekitab. 
Wrhapuna tlmus ta tahtoatule Palgele, kui ta end kogus 
ja tooljul häälel kõnelema hakkas: k
. ^Õh teid rumalaid ja tigedaid inimesi! Kas nir 
Mgust toitja Peab kandma minu kuulutus? Sette ase
mel ef tunda kahju õnnetust hingest, tunnete teie ala
tut kahjurõõmu! .Kuis peaks Issand nüüd teie wastu 
armulik olema? Kav artoate, et teie omastel seepärast 
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wähem walu on, kui härra ka põrgus waewlema peab? 
Kas arwate, et Issand niisuguseid kurje südameid weel 
Päästa tahab? Oh teid sõgedaid kull! Issand tahab 
teid kõigi nende ilmutuste läbi meeleparandusele kut
suda, tahab, et wäriseksite oma hinge pärast ja otsiksite 
päästmist. Nüüd aga näen, et teie olete walmis oma 
hinge iqaweseks kuradile müüma, kui aga harra ka põrgu 
läheks. Oh, halastaja Issand, ole meile armulme, ha
lasta ka minu, oma waese sulase peale, sest ma e: oie 
suutnud neid paremini õpetada!"

Rahwas waikis. Jaani sõnad tõid nerd tagas: 
kahjurõõmu magusast maailmast. Jah, ega meie omas
tel sellepärast kergem ole ja wanahärra põrgusolek et 
tee meie maist põlme ka kergemaks. Kui aga noorhärra 
oma isa saatusest siiski wapustatud saab? Ehk mõjub 
see lugu rohkem kui palme? .

Jaan jätkas kõnet ja kui mõne südame sopis weel 
leiduski salajast rõõmu, siis ei ilmutanud seda ükski pale. 
Warsti sattusid kõik uuesti kõneleja meelewalla alla ja 
näis, et lühikene wahejuhtumine kaob mõttest ja meelest.

'Palwuse lõppedes tuli hulk naisi Jaani juurde kü
sima, kas ta seal põrgus ikka õieti nägi ja kas ei ole 
enam mingit'lootust kadunute päästmiseks. Ja kuidas 
see tuleb, et ühed on juba walupaigas, teised alles oota- 
wad kohut?^e

Jaan pöördus kõigi küsijate poole: „Armsad sõsa
rad ja welled! Ma teadsin, et need lood teile haiget tee
mad, kuid kuna Issand mind käskis rääkida, siis ei saa
nud ma ka kauem waikida. Ja eks teie eneste õnnis
tuseks olegi seda tarwis teada. Ma mõtlesin selle üle 
kaua aega järele ja tuletasin nägusid meelde ja usun, 
et kõik nõnda oli, nagu rääkisin. Ei ole, mu armsad, 
midagi parata, nemad said oma palga kätte. Minagi 
pean ainult lõpmata Issanda halastust tänama, et ma 
nende hulgas ei ole."

Suures mures oli noore Halska ^nrhant ema. 
„Kas siis tõesti enam mingit loosttst ei ole?"
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Katre. Juhan põlgas ära oma õn- 
nrstule. Kull on see kurb ja hirmus asi, aga pääsemist 
enam ei ole." '

„Iee on nii kole, et käib kui mõõk mu südamest
Ega siis mu palwed ka enam aita. Jg kui ma ise 

Peaksin taewa saama, ega ma siis ikka ei saa rõõmus 
olla, kuna tean, et Juhan on igaweses walus."

„Ara nüüd küll nõnda mõtle. Taewas ei ole enam 
ahastust ega pisaraid, Issand wõtab seal ka selle walu 
ära. Tema juurde lähemad kõik hõiskamisega."

„Aga, armas Jaan," küsis Peetre Jakap ehk 
need, kes seal mustade kiwide bulgas on, wõiwad toed

^õa? Nende kohta ju otsus toee! tegemata. 
Äui omofieö lõpmata paluksid ja ka õpetaia kantslist 
parlls, — ehk aitab siis ometi?"

„Raske on nendelegi lootust anda. Ega teised ikka 
enam nende pattusid andeks paluda saa. Ja mu saatja

et 7 nenfb, osa on igatoene hukatus. Aga siiski, 
eks see ole rmelll kull, et muist on juba toalude sees, 
teised aga peawad weel ootama. Kuid eks see ole Js- 
sanda oma asi, kuidas ta seda korraldab. Näete, ka pääs- 
^tute hmged et saa kohe kõik wastsesse Jeruusalemma, 
TnittrrsU“rem ° a on. nenbe hulgas, ke>s rõõmsasti 
Ä e C?te ootajate hulgas. Aga nemad 

ootawad rõõmuga, hõisates ja lauldes."
4 -r Peamisi lahkuti, uued inimesed täitsid ruumi ja

-W '"gema. Jaan jäi lõpuks nii 
nõrgaks, pidi Puhkama minema. Artoas, et saab ehk 
lugeda alles largmisei laupäetoal.
t r. ^ojutõttajaid täitsid mitmesugused mõtted. „Ehk 
?aab siiski weel abi ehk saeb siiski abi," artoasid mõned 
ja motlejid oigatoatele kitoidele. Ei olnud ju Jaan mõ- 
uegr palwelise lahkunud omakseid põrgus näinud. Kül
lap nad olid kiwide hulgas.

roostest aga, olles eemal palwemaja püha- 
l^ksusest, waatasid üksteisele ja muhelesid. Oli ikka
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rnagus tunne teada, et wanahärra on ka põraus. 
Mamtsegu ^aan pealegi, aga mis sa teed, kui seda nn 
hea kuulda oli. '

Parunid põrgus!

IX
Härra oli läinud siniseks wihast, kui kuulis, mida 

<v?aan tema^past oli rääkinud. Ludas palwemaja kinni 
-^panile niisuguse õpetuse anda, et mäletab 

eluõhtuni. Woi tema õnnist isa niimoodi teotada! Kui 
wee kuulis, et kõmu sellest lewis tuulekiirusel üle terwe 
nhelkonna ja et rahwas irwitas ja parastas, siis olewat 
trampinud jalgadega ja tahtnud kohe ise Jaani poole 
Minna, et teda oma kaega läbi peksta. Jaan pole ju 
mõisa saanud tulla, sest olnud mitu päewa palawikuä 
harge. j

Wiimaks oli siiski rahunenud ja käskinud Jaani 
neliapaewaks mõisa tuua, olgu ta ka>s tvõi suremas. 
fxaFSCrerier0lirl09Unenub tertoe rahtvamurd. Opman 
fošfig kull lmali mmna, kuid sellest ei hoolitud Eaas 
mere midagi nõudma tulnud, tahame ainult kuulda mis 
saaniga tehakse." '

^an oli juba kosunud ja tulnud mõisa oma jalul. 
Horra oli Ml wihane olnud, kuid pole siiski kohe peksta 
lasknud, waid kutiunud kambrisse. See oli juba tüki 
öjö eest ja ikka Meel pidi rahMas ootama.

Jaan seisis ukse juures ja loetus wastu seina. Ta 
oli iveel maga nõrk. Härra käis tuba mööda edasi-ta-

Millega wõita seda kangekaelset sü
dant. Peksta laseb ta teda niikuinii, seda nõuab juba 
harraste au. Kuid oli tarwis sundida tunnistama 
^-aam, et ta eksinud on ja wõtta lubadus, et ta rahwale 
leba ka seletab nmg töötab, et ta iial enam selliseid

„®ina arwama ikka, et nägema õigus seal põrgus?"
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,^ah, armuline härra, kinnitasin seda kogu aja. 
Vanahärrat pekseti seal tõesti. Äa wanahärra oli seda 
põrgut- !a teeninud. Ta tegi palju ülekohut..

„Jatma, jätma, sa rumal Jaan. Sina mõistma, 
et sina ei täima taewas ja ei käima põrgus, sina nägema 
uni ja ajama nüüd see segamine jutt. Sina ehk soo- 
wima, et wanahärra olema põrgus ja maletama rahh- 
wale^"

Hoidku mind Issand selle soowi eest! Minul oli 
kahjuwanahärrast, nagu oli kahju kõikidest hingedest, kes 
seal waewlesid. Ja ma palun ka teie eest, aulik harra, 
ja loodan, et tulete kord Jeesuse juurde ja hakkate rah- 
wale õigust tegema."

„Jätma nüüd, Jaan, opetajahärra paluma ise 
minu eest. Wotma juba see mõistus pähe! Seletama 
rahhwale, et sina eksima. Siis mina ei laskma need 
witsad andma. Mõistma sina mind, Jaan?"

„Ei, aulik härra, ma ei saa ega wõi rahwale roa*  
letada. Härrale on Issand andnud meelewalla mind 
peksta. Mina aga pean kuulutama rähma hingeõndsuse 
pärast. <5ee on tõsi, ma kinnitan Issanda ees, et see 
on tõsi, mis ma räägin."

„Nohh, siis saama sina täna meel need witsad. 
Aga ma ütlema sulle, sina ei tohhtima enam räkima, 
et see härr ei teeb õigus ja et wanahärr on põrgus. Sina 
ei tohhtima enam lugeda. Kas mõistab?"

*. „Mõistan küll, aulik härra, kuid lugemist ma ei saa 
jätta. Härra on isand minu üle ja ma pean teda 
kuulma siis, kui see Issanda tahtmise wastu ei ole. 
Siin aga tean, et Jumala sõna tuleb enam kuulda kui 
inirnöste sõna. Seda käsib kirjatunnistus. Härra on 
ikka ainult inimene ja nõuab mult seda, mida ma ei 
tohi teha."

„Ahh, küll olema sinule kange kael! Mina tootma 
sind müüa kaugele mõisa. Mina woima sind„ alati 
peksma. Sina olema minu ori! Kas kuulma!"
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„Iah, härra, minu ihu on teie käes. Kuid minu 
hinge üle teil wõimust ei ole. Minu hing teenib ja kii
dab Issandat. Teie woite min- peksta, ma ei karda 
seda. Krlid niikaua, kui mul hing sees on, tahan ma kuu
lutada seda, mida Issand mulle on ilmutanud."

Härra tundis, et oleks asjata pikemalt seletada. 
Jaani toa im on uskumatult sitke. Kuid see roatm asub 
ometi kehas, orja kehas ja selle kaudu peab seda murdma! 
Näib, kui kauaks see toaim kindlaks jääb, fui ihu ikka 
jälle waetoatud saab. Jaani lviimastes sõnades peitus 
ju otsekui wäljakutse härrale. Peksa mind kaswõi tertoe 
eluaja, ma tahan ikka kuulutada!

„Nüüd lõppema see jutt. Pidama meeles, sina ei 
tohhtima enam lugema! Kui lugema, saama alati need 
toitsad! Saarna witsad niikaua kui lugema! Ja nüüd 
minema omad witsad perra!"

Kahwatuna, toäfinuna, kuid siiski rahulikul, jah, 
rõõmsalgi palgel astus Jaan rehe alla. Rahtoamurd 
kogunes ta ümber, kaastundlikult küsiti, mida härra ot
sustas teha. „Eks minuga sünni nii, nagu taetoane koh
tunik ütles," kostis Jaan.

Härra Palgeile ilmus toihapuna, kui nägi, et Jaa- 
nisse suhtuti nii osatoõtlikult. Ja ta tundis toaistlikult, 
et kuigi tal on õigus Jaani peksta, kaotajana lahkub 
ometi tema, härra. Palju parema meelega oleks ta 
nüüd ütelnud, et Jaan tunnistab oma eksitust, wõi 
toähemalt .kahtleb oma nägemuste tõelikkuses ja palub 
andeks.....Ja armuline härra ei lasekski teda peksta. 
Nüüd jääb Jaan aga ometi oma tunnistuse juurde ja 
kinnitab, et toanahärra on põrgus ja ka noorhärra lä
heb sinna, kui ta ei hakka rahtoale õigust tegema. Mis 
saab siis, fui rahtoas nende lugude järel muutub ikka 
tõrfsamaks ja kangekaelsemaks oma õiguse nõudmises?

„Mis teie toahhtima siin! Kas teie uskuma, et 
Jaan õigus rääkima? Jaan ei käima taetoas, ei käima 
põrgus, Jaan nägema need... need... roisioonid! Jaan 
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teotama minu onnis isa! Jaan teotama ka oma härra! 
Jaan Maletama teile!"

„Ei, härra," kostis Jaani rahulik hääl, „mina kin
nitasin teile ja kinnitan ka neile siin, et räägin õigusta 
räägin seda, mis Issand ise mulle ilmutas. Teie wõite 
mind surnuks peksta, kuid maletama teie mind ei sunni. 
Mõtelge aga, härra, Jssarrda kohtu peale. See käib kord 
ka teist üle!"

„Teie kuulma, kui kange olema see Jaan! Nõnda 
härraga rääkima. Jaan saama lahhti koolmeistrist, 
teie ei tohhtima enam toitma oma lapsed tema juures! 
Tema saama need toitsad nüüd, saama need toitsad alati, 
kui weel lugemine pidama."

Härra toiha oli suur, toaetou säilitas ta toäärikat 
looni. Ta oleks tahtnud oma kätega haarata, raputada 
ja peksta seda kangekaelset meest! Kuid Jaani olekus oli 
niipalju rahulikkust ja toäärikust, et härragi pidi end 
taltsutama. Pidi tunnistama endale, et ta koguni kartis 
Jaani, kartis ta põletawat pilku.

ümberringi toalitses surmatoaikus. Mõned toen- 
nad olid tulnud, et Jaani eest kosta. Kuid nähes Jaani 
peaaegu äraseletatud palet, kuuldes ta kõue tõsidust ja 
toäärikust, mõistsid nad, et nende sõnad osututoad tarbe
tuiks. Jaan ei toaja eestkostmist. Jaan on tugetoam 
kõigist siin, on tugetoam härrastki!

Ometi oli juuresolijate ilmes midagi, mis takis
tas härrat määramast karmimat karistust. Ei olnud 
ju nädala eest saadud haatoad weel paranenud, ta keha 
oli kurnatud, jume kahtoatu. Liig suure karistusega te
kitaks ta suuremat kaastunnet ja paksu toerd. Teota
mise eest tuli ^karistada, seda nõudis au. Kuid nähku 
inimesed, et härra on siiski armuline, ei kasuta kurjasti 
oma seisukohta.

„Andma nüüd need kümme paari! Kui toed lu
gema, siis saama rohhkem!"
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Inimesed hingasid kergendatult. See polegi nii 
hirmus! Aga kahju küll, et Jaan enam lugeda ei tohi! 
Kuid ega Jaan wist hooli härra ähwardusest. Loeks 
ka siis, kui raudu pandaks, loeks ka siis, kui surnuks pek-!» 
setaks. On küll wägew waim ta sees, eks see ole Ju
mala wägi! ^Waatas härralegi nõnda otsa, et härra 

lõi.. Kas on keegi iialgi julgenud härrale 
sääraseid sõnu ütelda? Otsekohe härrale, kõige rahwa 
kuuldes! Ja ainult kümme paari! Küllap härra tõesti 
kartis!

Jaan ej tundnud härra armulikkusest mingit rõõmu. 
Ta^ ootas rängemat nuhtlust. Ta oleks olnud walmis 
ka turema hoopide all. Kui armas Jeesus niipalju kan
natas meie pärast, kas on siis meel suuremat rõõmu, kui 
et meie ka saame kannatada Tema Pärast? Ta wõttis 
löögid waikides wastu ja ta südames helises Kristuse 
kannatuselaul: Oh Jeesus, Sinu walu...

X

Oli möödunud taim ja saabunud uus kewad. Juba 
haljendasid künkad, siristasid rändlinnud ja kõiwupun- 
gad ajasid wälja noori, õrnu lehekesi. Tundus, otsekui 
oleks ühes päikesega ka armas Jumal lahkelt naeratades 
waadanud alla oma looduse peale ja öelnud: „See on 
hea, toaga hea!"

Orjarahtoas ei saanud seda öelda. Nad nägid 
suuri mõisapõlde, mis ootasid tööd, higi ja toactoa, toaa- 
tasid oma põlluribakesi, mis toa id toiletsat saaki andsid, 
ja ütlesid: „See on halb, wäga halb!"

Just keset kõike seda ilu ja ärkamist looduses tund
sid nad kõige teratoamat pistet rinnus. Mitte ainult 
seepärast, et nüüd algas kibe tööaeg, mis ei lase hinge 
tõmmata enne hilissügise saabumist. Nad töötaksid rõõ
muga siis, kui need ilusad põllud laseksid neil maitseda 
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nende töö toitja. Nüüd aga rõhus neid toäline ilu, 
rõõmus päike tõstis eriti esile masendatoa pildi nende 
kurwast elust. Kas tuleb kord aeg, mil orjarahwa süda 
wõib rõõmsalt naeratada päikesele, tunda, et Jumala 
looduse ilu toõib peegelduda ka tema hinges? Kas tu
leb aeg, mil rahtoas toõib hõisata kaasa Looja sõnadele: 
„See on hea, toaga hea!?"

Umbes nõnda mõtles Jakap mõisateed sammudes. 
Raske ja toilets oli olnud möödunudki tali. Juba 
küünlakuus oli tulnud kõigest puudus kätte ja millal 
saabub toeel uus lõikus! Rahtoal ei paistnud oletoat 
enam mingit elurõõmu, tülpinud ja tüdinenud olid nad 
kõigest. Mõned mehed lõid käega, raiskasid Andruse 
juures wiimse toaranatukese. Saab, mis saab! Ega 
niikaugele ikka ei jõua, et jalad alla saaks. Naised, lap
sed, — toirisegu ja kärtoaku nad, kui Issand nende eest 
hoolt ei kanna! Too Issand, tes pidatoat olema õiglane 
ja armastama kõiki!

Jakapil seisid elatoalt meeles Peetri Märdi hirmsad 
sajatused. Mees oli meeletult jooma hakanud, ähtoac- 
danud kord isegi mõisa minna härrat tapma. Olla siis 
tõrtsi juures kinni tooetub, märatsetoana ja poolhulluna 
mõisa keldrisse pandud. Seal oligi ta surnud. Härra 
seletanud, et see tulnud suurest joomisest, kuid rahtoa 
seas käis ringi mitmesuguseid jutte. Kehal küll min
geid jälgi pole olnud. Wõta kinni, mis seal sündis.

Paljud, toäga paljud letatoab siiski troosti ja jõudu 
Jaani ja teiste toendade juures. Mitukümmend hinge 
oli toiimati toastu toõetud ja ikka uusi ärganuid tuleb 
juurde. Jaanil on otsekui imejõud südames ja kui kel
lelegi otsa toaatab, siis nagu sunnib kohe põltoili lan
gema ja patte tunnistama. Ja eriti nüüd, mil iga lu
gemise järel mõisast peksa saab, on see toägi toeel suu
remaks läinud.

Jaan oli pidanud sõna ja lugenud edasi. Härra 
oli ka pidanud sõna ja lasknud teda alati peksta. Kord 
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kümme, kord wiisteist, wahel ka kakskümmend paari. 
Algul on härra ikka käsu saatnud, et tulgu „omad wit- 
sad perra", siis oli ago Jaan öelnud, et tuleb ka ilma 
käsuta igal neljapäewal. Nõnda siis jäigi. Ja kui 
Jaap wahej ei ilmunud, siis teadis härra, et la oli nii 
haige olnud, et pole lugeda suutnud.

„Jmelik on see asi," arutlss Jakap. „Kui härra 
tast tahab lahti saada, eks wahetagu siis wälja mõne 
teise mõisa orjapere wastu, wõi müügu lihtsalt maha. 
On ju paljudega nõnda tehtud. Ehk pangu kongi, wõi 
lasku peksta nii rängalt, et kohe sureks. Nüüd aga Pais° 
tab, nagu tahaks härra proowida, kumb neist kangem 
on, kas Jaan oma lugemisega, wõi härra oma toit*  
sadega."

Jakapi mõte oli õige. Härra oli tõesti wahepeal 
mõelnud, et saadab Jaani kaugemale ära, ehk annab ta 
kohtusse, kui kangekaelse rahwa ässitaja ja rahutuste 
tekitaja. Leiduks ju sada teeb, tarwitseks waid korraldus 
teha ja olekski lahti sellest tõrksast mehest. Kuid ometi 
ei teinud ta seda. Sel teel oleks ta end ju wõidetuks 
tunnistanud. Jaan oli ju olnud see, kes andis härrale 
wäljakutse. „Wõid Peksta, ma ei karda, ma loen ikka!" 
Härra hellitas ikka weel lootust, et fee kangekaelne wale- 
waim Jaanist wälja läheb, et ta kord alandlikuna härra 
ette astub, ilma selle uhke ja etteheitwa pilguta silmis.

Oli isegi silmapilke, kus härra temast nagu kahju 
tundis. Mis siis oleks, kui jätaks selle peksu ja laseks 
teda lugeda rahuga? Laseks tal jälle lastelegi lugemist 
õpetada? Kuid eks siis oleks neetud orjarahwas see, kes 
naeraks, ütleks, et näe, Taewa-Jaan oli ikkagi kangem, 
et härragi jättis maha õpetajahärra Issanda ja hoiab 
Jaani Jumala poole. Ei, seda et tohi! Ta püüab 
isegi pikendada seda mängu, seda omapärast wõitlust, 
tahab hoolitseda, et Jaan kauem wastu peaks. On ta 
ju toaga põduraks jäänud. Ta laseb talle anda kümme, 
isegi ainult toiis paari, kui näeb, et Jaani toälimus liig 
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jõuetu ja armetu on, laseb anda wiisteist ja kaksküm
mend paar, kui paistab, et mees neid kanda suudab. Aga 
ta tahab, et Jaan wäsiks hingeliselt, et alistuks ta uhke 
waim!

Nii arutles härra ja kujutles, et ta peab koguni 
ausat wõitlust. Et Jaanil on löökide wastuwõtmine 
sama kerge kui temal nende määramine. Kuid polnud 
ka ime, et ta nõnda mõelda wõis. Jaan oli alati Õnne3 
liku näoga mõisa tulnud, oli oma hoobid wastu wõtnud 
kui Issanda kingituse. Ei juhtunud kordagi, et ta oleks 
oianud. Tihtilugu olla ta laulusõnu lugenud ja hüüd
nud: „Ma tänan Sind, Issand, et tohin Sinu pärast 
risti all olla, oh Issand, nüüd tean, et Sa mind armas
tad ja et ma Sinu juurde jõuan!"

„ Seda oli rääkinud Mihkle, kes tuli pisarsilmil 
härra juurde ja palus määrata tema mõne teise ameti 
peale. Ta ei saawat enam öösiti magada, käed wärise- 
wat, kui peab Jaani peksma, ja süda on täis põrgu
hirmu. Kord olla ta isegi põlwili maha heitnud Jaani 
ette ja andeks palunud, et teda peksma peab.

Härra oligi siis Mihkle saatnud sepale abiliseks ja 
raua tagumine olnud mehele palju enam meelt mööda. 
Käiwat nüüd ise ühtepuhku Jaani lugemisel ja warsti 
saawat ka wennaks.

„Peab selles Jaanis siis ikka midagi olema! Ja 
ehk olengi just mina see, kes aitab teha temast jumala
meest!"

Härra pidi endale tunnistama, et ta on kaunis tu- 
gewasti Jaani mõju all. Muidugi mitte nende segaste 
Põrgujuttude pärast. Aga mehe silmis on midagi, mis 
mõjub. Need rumalad talupojad ei teagi, et just Jaani 
Pärast on ta jätnud katki karjamõisa asutamise asja. 
Jäägu pealegi weel^ meestele kätte need põllud. Eks 
edaspidi toaata. Et tänawu talurahwal toaga raske on, 
fee on mulluse ikalduse süü. Tõi ju mõisa toiinatoabrikki 
palju toähem sisse. Aga mõnegi toeo jättis ta toähe-
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mate ja mõnelegi määras kergema karistuse just Jaani 
pärast. Ei tahaks, et ta tuleks ja waataks otsa nõnda 
nagu sügisel Kusta ja Jakapi peksu ajal. Et ta ise peksa 
saab, see paistab talle loomulikuna, on nagu kaubas 
kindlaks tehtud ja ta on isegi tänulik, et lepingut ei kat
kestata. „Uks mõistatus on küll see mees, ach du, mein 
Gott!" '

Rahwas oleks küll imestanud, kui oleks teadnud 
et härra mõtleb selliseid tusaseid ja inimlikke mõtteid' 
Ei wõinud seda arwata ka Jakap, kes sammus oma teed 
ja et suutnud kuhugi mahutada oma sappi. Teda ei tei
nud rahutuks mitte üksi wilets orjaelu ja õiguseküsimu- 
sed maid ka usuasjad piinasid teda. Ta oleks tahtnud 
ka lerda õndsust, mis teisi õnnelikuks tegi. Oleks isegi 
nagu kade olnud neile. Kuid jookse moi peaga Masin 
sema — mitte ei saa wabaks kahtlustest ja kaknpidi mõt
lemisest. Ega mulle wist polegi antud leida seda õndsuse 
teed, ^ja ometi ei ole ma sugugi uskmata inimene!

Peeter, igawene joodik, sai usklikuks. Oli 
kull algul latnud Palwusele, et oma Katret näha. Süda 
pole kannatanud muidu wälja. Tüdruku poole koju ei 
mlgenud mrnna, mujal pole ka teisega kokku saanud. 
Öelnud teistele, et lähen õige kuulama, mrs juttu see 
Taewa-^aan ka ajab. Kui oli aga Jaani kõne ära kuu
lanud, stts äkki põlwili maha ja kibedasti nutma. Tet- 

arwanud, et on Purjus wõi teeb niisama nalja.
Kmd Peetril olnud kohe tõsi taga. Eestpalwel öelnud et 
teel palwemajja Meel kirunud ja Mandunud Jaani' ja 
arwanud et ta iialgi nii rumalaks ei lähe, et paluma 
$ ”u9em.re erjal aga äkki käinud nagu Mälk süda- 
E.ll ^õi et lähed igamesti hukka, kui nüüd kohe ei 
pöördu xta Jeesus ise nagu oleks seisnud ta ees ja 
kutsunud. 1

Nüüd on ta ka oma Katrega juba õnnelikult paaris, 
kaiwad üheskoos palwusel ja majas polemat kunagi' 
halba sõna kuulda. Mõned narrinud küll teist, et nüüd 
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oled wend, et kuidas tohid siis naist wõtta, näe Ott ei 
roota. Peeter wastanud, et Jumal pole ta südames 
märku andnud, et naist ei tohi wõtta. Jnmala taht
mine olewat ikka see, et noored inimesed paari lühemad, 
truuduses elawad ja oma lapsi kaswatawad armus ja 
jumalakartuses.

Kõik need imelised pöördumised on sündinud Jaani 
mõjul. Ja kõik on nagu uueks loodud. Tunnistawad 
patte üles, mida muidu eluilmas poleks julgenud tun
nistada isegi õpetajale. Ja siis on kohe nagu kõigest 
koormast lahti.
r Mõnega on juhtunud ka pahandusi nende ülestun
nistuste pärast. Mäe Jüri naine saanud ka usklikuks. 
Küsinud Jaanilt, et kas peab oma mehele ka kõik üles 
tunnistama, sest mees pole usklik ja kes teab, mis teeb. 
Jaan ütelnud, et kui tahad täit rahu saada, siis pead 
ikka tunnistama ja kõik kannatama. Naine olewatki 
siis mehele tunnistanud, et seitsme aasta eest olewat ta 
abielu rikkunud ühe noore sulaspoisiga ja Mikk, see ar 
mas pojake, ollagi temalt. Kus siis mees saanud hir
mus wihaseks, peksnud naist, ähwardanud lapse roette 
wisata, katkunud juukseid peast ja olnud kui hull. Pä
rast jäänud taltsamaks ja öelnud naisele, et miks sa il
maaegu hakkasid seda asja seletama ja mulle nii suurt 
walu tegema. Naine palub nüüd päewad ja ööd, ei 
Jumal ka Jürit pööraks, kuid mehe süda olewat läinud 
kõwaks kui Ii toi. Elutoad nüüd nagu toarjud teineteise 
kõrtoal.

Nkki jäi Jakap tardunult seisma. „Kui mina pöö
raks, eks ma peaks siis ka kõik üles tunnistama! Ei, et, 
seda ei saaks! Elu hinna eest mitte! Ja küllap see ongi, 
mis mind takistab, fee ongi see karistus, see hirmus nee
dus! Minu tee on kinni, mina ei pääse Jumala juurde! 
Oh, hirmus on elatoa Jumala kätte langeda!"

Kui nüüd keegi oleks juhtunud mööda minema, 
oleks ta näinud ebaharilikku Pilti: Jakap, see mõistlik, 
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tasakaalukas ja sõnakas mees, lamas pikali maantee 
kraamis, ringutas ahastawalt käsi ja oigas. Tal oli nii 
walus, otsekui oleks keegi püüdnud rebida wälja ta sü' 
dant. See, mida ta aastakümneid endasse oli matnud, 
see, mida ükski teine inimene ei teadnud, see kerkis jälle 
elawalt ta silme ette. -Fakap oli mõrtsukas!

See sündis enam kui kolmekümne aasta eest. Jah, 
Jakap oli siis just kahekümneüheaastane noor, tugew 
Poiss. Siis olid nad elanud meel Mäe külas, ta wane- 
mad ja tema, nende ainus poeg. Kaks wanemat õde 
olid juba mehel. See oli üks tüdruk, kelle pärast kõik 
see sündis, noor sinisilmaline Malle. Nad oild juba teine
teisega rääkinud, kui tuli see Andre, pikk ja sirge Poiss, 
kelle mõnusale naljale ja trrlisele pilgule Polewat ükski 
tüdruk ega noorik suutnud wastu panna. Pole ta hoo
linud, kas keegi on juba teise mehe pruut wõi naine.
X Igatahes Malle oli teda nähes kui ümber muude
tud. Küll hoiatati tüdrukut, et ega see sind toota, hul
lutab niisama, kuid midagi Pole aidanud. Jakap oma 
tasase olekuga ja toähese jutuga ei püüdnudki toõistlemc. 
hakata. Tahtis küll kord kiigel tüdrukuga jutule saada, 
kuid Malle hoidis eemale, toaatas kõrtoale ja püüdis 
Põgeneda ta eest. Jakapi süda oli uhke, oli ta tahtnud 
ju rääkida ainult tüdruku Pärast, hoiatada teda. Oma 
südames ju walu küll, kuid eks sellest saa üle. Tüdru
kust aga oleks kahju, kui ta raisku aetakse.

Eks nõnda siis läinudki. Poiss kadunud toarsti 
ära, öeldi, et läinud sepatööle Krabile. Kes teab, kust 
ta pärit oli ja kuidas teda lasti nõnda ümber hulkuda. 
Malle aga jäi toarsti nii imelikuks, ja Jakapit nähes 
toaatas alati haleda näoga ta poole, olete nagu tahtnud 
rääkimagi tulla, kuid ei julgenud. Jakap tegi südame 
kõmaks, kuigi seal oli kibe walu. „Ei ma taha teise ar
mukest." Kuigi ise oleks kõigest hingest tüdruku juurde 
kippunud!

Nii möödus mõni kuu ja siis tuligi see hirmus 
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teade: Malle oli hüpanud järwe! Ja siis naiste kaudu 
tuli teine teade, mis lõhestaski Jakapi südame: tüdruk 
pole olnudki raisus, olnud puhas kui ingel!

Keegi ei saanud teada, kus Iakap siis öösiti kärs. 
Tuli tihti lagasi alles hommikul, wäsinud ja piinatud 
näoga. Arwati, et mure ja walu tüdruku Pärast ei anna 
talle kodus rahu, lihel ööl olewat teda nähtud kirikaia 
taga, Malle haua juures. Ema oli hirmul, et wiimaks 
teeb enesele midagi halba.

Jakap täis küll Malle haua juures. Nuttis seal 
ja palus andeks, et oli teda kahtlustanud ja oma sü
dame kõwaks teinud.

Kuid teistel öödel käis ta Krabil. Oli warsti teada 
saanud, et Andre käib ühe metsatalu tüdruku pool. 
Ühel ööl ta tabaski mehe.

Ta ei tahtnud teda tappa, seda wõib ta kinnitada 
-issanda ees. Ta tahtis ainult lüüa, lüüa ta pikalr, 
peksta ta waese omaks ja küsida siis: „Kas tead, mis 
eest sa said? See on Malle eest, keda sa tahtsid wõrgu' 
taha." Sa ei saanud teda, aga sa oled siiski süüdi ta sur- 
uta§!" Ja siis peksta jällegi, kuni mees wingerdama 
hakkab ja armu Palub.

Nii tahtis toimida Jakap. Tugew kepp oli ta käes 
ja metsawahetee oli pime. Ta wõis teda kaua peksta. 
Ta pole Andrest nõrgem ja wiha annab jõudu juurde.

Ometi läks kõik teisiti. Ta sai lüüa ainult ühe 
korra. Kui Andre rõõmsalt wilistades ta kohale jõu
dis, waldas Jakapit nii suur wiha- ja waluhoog, et ta 
isegi ei teadnud, kui kõwasti ta lõi. Andre tahtis pead 
kõrwale pöörata ja nõnda läkski löök just meele kohta. 
Poiss kukkus maha ja jäi lamama kui kott. Jakap tah^ 
tis uuesti lüüa, kuid märkas siis, et teine oimugi ei 
liiguta.

Sestsaadik kannab ta endaga seda hirmsat saladust. 
Uuriti küll mõnda aega, kuid keegi ei teadnud kahtlus
tada Jakapit. Oli ju Andrel waenlasi palju. Kuulati 
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üle mõnda Krabi Poissi, kes olid Andret ähwardanud, 
luid need said tõestada oma mujalolekut. Nii jäigi asi 
soiku ja keegi ei tundnud ka erilist huwi selle selgita^ 
mise wastu.

Jakap jäi sellest ajast alates weel tõsisemaks ja kin
nisemaks, kui oli olnud enne. Näis ka, et ta oli läinud 
korra pealt kümme aastat wanemaks. Temast sai tõu
sine töömees, ta hool ja ettewõtlikkus olid eeskujuks kõi
gile. Orjarahwa piiratud wõimalustele waatamata 
oli ta majapidamine alati korras. Warsti asusid nad 
Lüütsepa külla ja Jakap sai sealgi hinnatud meheks. 
Sageli astus ta wälja teiste eest, ega kartnud tarbe korral 
härralegi parajat sõna öelda. Küll sai ta selle eest mõ
nedki witsad, kuid seda enam pidas rahwas temast lugu.

Keegi ei saanud teada, et ta oli sageli pooled ööd 
magamata, et Andre kahwatu nägu, käis teda kohu
tamas.

Samuti ei teadnud keegi, kes wiisteist aastat hil
jem pani Malle hauale uue, ilusasti wälja lõigatud ka
dakase risti.

Ja poleks ka keegi suutnud uskuda, et ei enne ega 
Pärast Mallet ei olnud ta mõelnud ühelegi teisele tüd
rukule. Algul ikka imestati, miks ta naist ei toota, pä
rast aga harjuti sellega.

Aastate jooksul oli kahtoatunud Pilt sellest hirm
sast ööst, Andre jättis tema rahule. Nüüd oli juba mitu 
aastat südames toaikne. Ta mõtiskles sageli, mõtles 
õiguse ja ülekohtu asjust, juurdles usuasjadegi kallal. 
Suurte toalude ajal oli ta hakanud hoolsasti kirikus 
käima, armulauale minnes oli ikka ja jälle Jumalalt 
andeks palunud, kuid tundus, ef päris lepitust ega rahu 
ei ole siiski tulnud.

Kord, mõni aasta tagasi, oli see minetoiku lugu 
jälle elawalt silme ette kerkinud. See oli siis, kui õpe
taja tahtis teda toöörmündriks nimetada. Ta oli siis 
hirmsasti kohkunud ja kõigest mäest wastu waielnud.



Wiimases hädas öelnud õpetajale, et ega tal pole kunagr 
õiget ustu olnud ja ega wöörmündri ametki talle seda 
anna. Õpetaja oli siis pead raputanud ja määranud 
wöörmündriks hoopis teise küla mehe, Sawira Hindi.

Kuid nüüd, wiimasel ajal, mil Jaani olek ja kõne 
ka tema südamesse tungis, olid wanad haawad uuesti 
lahti läinud. Ta tundds, kuis midagi tõmbas teda Js*  
sanda poole, samas aga kartis ta seda Issanda juurde 
jõudmist. Nüüd alles sai talle selgeks, mis a s i just 
takistas. Ta kartis, et ei suuda siis enam oma saladust 
pidada ja peab kõigile tunnistama, et tema, auwäärne 
ja lugupeetud Jakap, on mõrtsukas! Nüüd pidi ta 
leidma end selles kurwas osas, et ühe käega püüab tõm
mata Issandat ligi, teisega tõrjub eemale.

Pikkamisi rahunes ta ja tõusis. Kuid meeleheit ei 
kadunud silmist. Nüüd alles tundis ta, et Issanda wihc» 
on ta peal, et ta kuni surmani ei saa enam Piinast lahti. 
Ja siis? .Krü see kõik tõsi on, mida Jaan nägi, mis 
ootas teda siis igawikus?

„OH, halastaja Issand, kas ei ole minu jaoks 
enam armu?"

„Aga mis siis oleks, kui siiski üles tunnistaks? 
Tunnistaks ainult Jaanile. Kui ainult tema truu süda 
teada saaks sellest walust, mis mu südant närib. Tema 
usuks küll, et ma ei tahtnud Andret tappa. Et ma ai
nult lüüa tahtsin, maksta kätte tüdruku eest. Teised küll 
ei usuks, arwaksid, et sain päris meelega mõrtsukaks. 
Mis teha, mis teha, Issand?"

XI
1/ Õpetajahärra oli kutsunud Jaani enda poole. Juba 
talwel, oma iga-aastasel ringkäigul Roosasse oli ta peale 
wanainimeste armulauale wõtmist noominud ümbrus
konna rahwast, et need wiimasel ajal harwa kirikusse 
tulewad ja Issanda armulauast eemale hoiawad. Kõ^ 
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neles pika lõo waleprohwetittst ja walewaimust ja ma
nitses rahwast waime läbi katsuma.

Ei olewat sugugi õige, et wennad ja õed kirikust 
eemale hoiawad ja end teistest paremaks ja Pühamaks 
peawad. Ka minewat nende õpetus lahku õigest Lu
teri õpetusest ning nad laulwat laule ja lugewat raa
matuid, mis omal ajal keelatud olid ja mis nüüdki weel 
eksitust ja pahandust tekitawad.

Jaanist oli ta kõnelnud toaga ettetoaatlikult, kuid 
siiski atoaldanud kahtlust tema nägemuste tõelikkuses. 
Ometi ei suutnud ta toähendada Jaani ümbritsetoat au
paistet. Inimesed rääkisid, et õpetajahärra on lihtsalt 
kade, sest ta ei suudaks eluilmaski Jaani moodi rääkima 
õppida. Kas on keegi kunagi Jaani lugemisel tukku
nud? Kirikus aga tukutoad kõik ja kirikukupjal on alati 
tegemist nende äratamisega.

Õpetaja oleks näinud meeleldi, et Jaan oleks saa
detud kuhugi kaugemale ära. Tal ei olnud ju midagi 
selle toastu, et rahtoa keskel usuline ärkamine tekiks, ta 
oli rõõmus, et paljud meelt parandasid ja oma kõImatud 
kombed jätsid. Kuid miks hakkasid nad siis kirikule 
wõõraks jääma ja koondusid kõik Jaani ja paltoemaja 
ümber? Miks kaswatasid nad nõnda nagu uut kirikut 
kiriku sees? Eks tema kuuluta ju sedasama Jssailda 
sõna.

Tal oli raske Jaaniga midagi peale hakata. Oli 
küll rääkinud härraga, et mis ta piinab seda Jaani ala
lise piitsutamisega, see ei ole suqugi,kristlik tegu. Saatku 
ta parsm ära mõnda teise mõisa. Härra oli saanud toi- 
haseks ja toastanud, et see Jaan on minu Jaan ja mina 
teen temaga, mida tahan.

Siis oli talle tulnud meelde, et mõned aimetitoen- 
nad olid saanud toennastekoguduse liikumist takistada 
seeläbi, et süüdistasid neid eksiõpetuses, puhta luterluse 
pinnalt lahkumises.
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Anton Friedrich Bornwasser oli walgustuse-ajastu- 
laps. Juba ta isa, fauaaegne Rõuge õpetaja oli mõ
justatud ratsionalistlikust woolust ja waatas pietistidele 
teatud üleolekuga. Poeg armas samuri, et õigem on 
anda rahwale õpetust mõistlikust majapidamisest kui 
juhtida teda liialdatud usulisele ärkamisele. Sealjuu
res oli talle arusaamata, miks rahwas siiski otsis piina» 
wat patukahetsust, tundis rahuldust nuturikastest val' 
wetundidest, miks lugejad wennad, eriti aga Lüütsepa 
Jaan, suutsid köita enda külge suurema osa erksamast ja 
mõistlikumast rahwast.

„Rumal, rumal on see rahwas, nende waim on pi
medusega löödud," mõtles õpetaja. „Ja suurim eksi
taja on Jaan."

Jaan oli siiski selline eksitaja, keda kuidagi süüdis
tada ei saanud usuliste rahutuste ja segaduste tekita
mises. Tas polnud midagi äärmusse kalduwat, nagu 
oli olnud Tallima Paabul ja Kusma Juhanil. Ta oli 
rahu ja tasakaalukus ise. Kuigi tas leegitses usujulgus 
ja -tuli, ei wiinud see teda kunagi wälja wäärika mõõdu
kuse piirest.

Nüüd tuli ta õpetaja juurde ja seisis ta ees. Ta 
kummarduses ja alandlikkuses ei paistnud midagi or
jalikku.

„Õpetajahärra soowis minuga rääkida?"
„Jah, armas Jaan, istu, istu, ma tahan sinuga 

tõesti rääkida, tõsiselt rääkida. Olen kuulnud sinust 
toaga Palju ja mõnigi asi on toonud pahandust. Sa 
rääkisid ju, et see hea Roosa härra on Põrgus ja ka üks 
õpetajahärra. Rahwas räägib, et sa arwasid selle õpe- 
tajahärra all minu õnnist isa. Kuidas tohid sa nõnda 
rääkida, armas Jaan? Kas sa siis ikka usud tõesti, et 
oma raske une ajal käisid taewas ja põrgus? Sa nägrd 
ometi ainult wiirastust."

,,Ei, aulik õpetajahärra. Pean ka teile kinnitama, 
et Issand oma suure armu läbi ilmutas minule, wae- 
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sele patusele taewast ja Põrgut ja ma nägin kõike nõnda, 
nagu see seal on ja jääb igawesti. Rahwas räägib palju 
asju teisiti. Ei ma ole öelnud, et nägin põrgus õpeta- 
jahärra isa. Aga mulle ei öeldud ka seda, et ta taewas 
on. Ega mulle näidatud kõiki, kes tules olid. Wõib- 
olla on seal palju Rõuge õpetajaid ja läheb ehk edas
pidi meelgi. Ka õpetajahärra peab olema pöördunud 
ja ta riided puhtaks pestud Talle meres."

,,So, so, nojah, avmas Jaan, mina küll ei usu kõiki 
sinu jutte. Aga rahwas on rumal ja sa hirmutad teda 
ilmaaegu. Mõistlikud mehed ja naised lähemad arust 
ära. Ega meie armas Jeesus ei taha, et peame alati 
nutma ja ohkama ja liiga palju paluma ja lobisema. 
See tüütab meie head Issandat. Eks ütle ju apostel, 
et olge rõõmsad Issandas. Sina aga paned rahwa alati 
nutma ja kaebama."

„Eks ütle seesama apostel, et paluge lõppemata. 
Paluge ja otsige niikaua, kuni olete armu leidnud. Mes 
stls, õpetajahärra, alles siis tohime rõõmsad olla. Muidu 
on see rõõm üks patune rõõm."

„Hea küll, Jaan. Sina tahad ikka teisiti seletada 
kui mina. Sina pead ennast suureks prohwetiks ja oled 
uhke selle peale, et sulle mõnda asja ilmutatud on. 
Mõtle järele, mõib-olla Issand tahab, et sa alandliku
maks saaksid. Aga nüüd tahan ma, et sina wastaksid 
mõne küsimuse peale, mis räägiwad herrnhuti eksiõpe
tusest ja sellest, et nad meie õndsa Luteri õpetusest ja 
kallist kirikust kõrwale Pöörawad. Sa tead, et wennad 
tohiwad lugeda ainult siis, kui nad on truud kiriku liik
med ja manitsewad ka rahwast jääma kiriku juurde ja 
kiriku õpetusse. Miks aga mitmed sinu wennad põlga- 
wad nüüd kirikut ega tule armulauale?"

//Aulik õpetajahärra! Kõigepealt tahan teile öelda 
et keegi ei tohiks mind uhkeks pidada. See ei ole uhkus^ 
et ma kõnelen tõtt. Seda olen ma tõotanud Issandale 
ja olen Ea walmis kannatama tõe pärast. Ja kanna-- 
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tust on mul weel palju ees, sest taewa kohtunik ütles, 
et alles siis saan taewa, kui mustad kaarnad on liha ära 
söönud mu luuliikmete pealt."

„Nojah, armas Jaan, sina saad Peksta, sest et sa 
ei taha kuulata härra sõna. Kas sa ei tea, et apostel 
käsib heita ülemate meelewalla alla?"

„Kiri ütleb ka, et Jumala sõna tuleb enam kuulda 
kui inimeste sõna./ Kui härra käsib seda, mis Jumala 
tahtmise wastu on, siis ei tohi ma teda kuulda. .Kuid 
ma ei tohi ka tõrkuda ega põgeneda Peksu eest. Mitmed 
wennad on soowitanud, et põgeneksin ära kaugemale 
siit, kuid sellega teeksin suurt pattu Issanda wastu. Is
sanda tahtmine on, et >mv kuulutan ja kannatan; see on 
tuli, mis peab minu patust hinge puhastama. Siis 
saan tema au sisse."

„Noh, hea küll, toota wastu oma witsad ja usu 
pealegi, et see Jumala tahtmine on. Kuid meie ei saa 
selles siiski kindlad olla ja wõib-olla sa ainult arwad, et 
Jumal seda tahab. Aga ütle, mis tähendawad need 
mustad kaarnad, kes su liha peawad ära sööma?"

„Ma olen selle üle palju mõelnud, kuid ei tea weel 
isegi, mida see lähendab. Küll Issand kord sedagi mulle 
ilmutab."

Tükk aega walitses waikus. Mõtiskles õpetaja- 
härra mõistatuslikust Jaanist, mõtles Jaan mustadest 
kaarnatest. Waikuse katkestas Jaan, kes jätkas wasta- 
mist õpetaja etieheidetele.

„See aga, aulik õpetajahärra, ei ole õige, nagu mee
litaksin mina kedagi kirikust eemale hoidma. Paljud 
küll ütlewad, et õpetajahärral ei ole seda õiget usku ja 
miks meie peame weel teda kuulama, kui meil siin isegi 
kooskäimist on. Mina olen siis ikka manitsenud, et peate 
ikka oma korrad kirikus ära käima ning täiesti toaga sü
damega armulauale minema."

„Aga kas stiski ei ole herrnhuti toendadel see usk, 
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et nemad on nähtaw ja elaw Kristuse ihu ja et kiriku 
liikmed, kes neist eemale hoiawad, Kristuse liikmed olla 
ei saa?"

„Ei, aulik opetajahärra, ma arwan, et ka kiriku 
liikmed wõiwad olla Issanda omad, kui nad on Pöördu
nud patuteelt. Issand armastab igal pool neid, kes 
teda kardawad ja armastawad."

„Kas aga ei loe sa raamatuid ega õpeta teistelegi 
seda, mis läheb lahku meie kiriku õpetusest? Olen kuul
nud, et sinul on raamat, kus sees on see laul: „OH ko
guduse Jumal ehi" ja teised laulud, mis omalajal olid 
keelatud."

„Ma ei tea, et neis lauludes midagi oleks, mi's Ju
mala sõnaga kokku ei käi."

„Kuidas waatad sa aga Kolmainu Jumala peale? 
Kas arwad sina ka, et Püha Waim on naise olemisega?"

„Ei, õpetajahärra. Kuigi on olemas laulud, kus 
Püha Waimu nimetatakse meie koguduse emaks, ei ole 
sellega tahetud öelda, et Jumal ühtlane ei ole. Kolm
ainus Jumal on ühtlane oma olemises, ei ole ta mees 
ega naine."

„Aga nüüd wasta mulle, mida arwad sa abielust? 
Kumba põlwe pead sa õigemaks Issanda ees, kas abi
elu wõi wallaspõlwe?"

Jaan mõtles Otile. Eks olnud ju tema kaudselt 
süüdi selles, et Ott ei taha naist wõtta. Küllap teab 
seda õpetajahärra wäga hästi, sest nad olid juba olnud 
hõigatud maha. Kas ei taha õpetajahärra oma lahke 
näo peale waatamata just siin kiusama hakata?

„Ma arwan, aulik õpetajahärra, et see on igaühe 
südame asi, kas ta tahab naist wõtta, wõi mitte. Kui 
apostel Jaakobus peab wallaspõlwe paremaks, siis wist 
küll raske aja ja tagakiusamise pärast, mis siis waUt- 
ses. Nüüd aga ei tohiks kellelgi olla Põhjust abielu 
laita, sest see on Jumala enda seatud kallis seisus. Kui 
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aga abielu saab mõnele takistuseks õnnistuse teel, siis 
oleks küll parem olnud, kui ta poleks naist wõtnud."

„Nojah, aga kui keegi on lubanud tüdruku ära 
wõtta, kas ta tohib siis pärast walelikuks saada ja öelda, 
et see on Issanda tahtmine?"

„Arwabki Otti," mõtles Jaan. „Jah, tõesti, kas 
Ott tohtis lubadusest taganeda?"

„Mul on siin raske wastust leida. Ma arwan, et 
õpetajahärra mõtleb toeni) Otti. Ma tahan temaga 
toed rääkida. Seda toom küll öelda, et mina pole talle 
nõu andnud naisetoõtmisest loobuda sa olen käskinud jä
rele mõelda, kas ta siiski ei peaks Madlega pulmad ära 
pidama."

„Hea küll, armas Jaan. Ma tahtsin ainult läbi 
katsuda sinu mõtteid. See ei ole Issanda meelepärast, 
et toennad roearoat). tÕTtoale tema kiriku seatud korrast. 
Sa mõtled mõndagi asja teisiti ja pühas kirjas on ka 
kohti, mida lihtsameelsed inimesed toõitoad isemoodi 
mõista. Ehk muutub kord toeel sinu arusaamine ja hak
kad ehk ka taetoa ja Põrgu lugu teisiti nägema."

„Ei, seda küll ei tule. Minu asi on Issanda asi, 
seda ma kuulutan, kuni suren. Ehk saan ma nõnda 
mõndagi hinge surmast elu sisse aidata."

„Noh, mine siis rahuga, armas Jaan. Eks Ju
mal kord ise näita, mis tema meelest õige on olnud."

Jaan oli juba ammugi lahkunud, kuid õpetaja- 
härra istus ikka toeel mõttes. Nüüd oli ta kaugel soo- 
toist, toabaneda Jaanist. Kuigi selles mehes oli mi
dagi, mis risti wastu käis õpetaja arusaamisele ja mida 
tema walgustatud pea taibata ei suutnud. „Ja siiski, 
milline selge mõte, milline kindlus ja julgus! Ei saa 
nagu arugi, et see on toiletsa orjarahtoa laps!"

Ning õpetajahärra taipas, et Jaan on ka toal- 
gustatud mees, kuigi teissuguse walguse kaudu.

Kumma toalgus on see õige?
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XII
Oli möödunud juba üle kahe aasta Jaani üles

tõusmisest. Kogu selle aja oli Jaan lugenud ja peksa 
saanud, kuid ikka meel ei wähenenud iga laupaewane ja 
pühapäewane rahwamurd Lüütsepa palwelas ja selle 
ümber. Teda ümbritsew aupaiste hakkas juba harget 
tegema temale endalegi, rääkimata^ teistest ^vendadest 
kes sagedasti palwetasid, et Jumal ajaks nende südamest 
wälja salajase kadeduse okka.

Wendade ja õdede ring oli laswanud wäga stru- 
reks ja terwe ümbruskonna elu oli nende mõju all. Joo
dikute arw wähenes, wargusi ja kaklemist tuli ette waid 
harukordadel. ... .

Kuid ikka weel leidus ka kahtlerard ;a pilkaMd.
„Mis aitab see neile," arwas Peetri Andrus, „et 

nad nüüd palju hoolsamini orjawad kui wanasti? Mis 
kasu on neil sellestki, et hoiawad härra wara, ega taha 
enam midagi wõtta mõisa põllult ega metsast? Kas 
härra neile seepärast armulisem on? Näe, Jaan saab 
ikka igal neljapäewal oma w-itsad!"
x „Ehk on sest ometi kasu," arwas Märt.^ „Paistab, 
et neil nüüd ometi kõike rohkem on ja wiletsust wähem. 
Jumal õnnistab ka waeste orjalaste palukest, kui nad 
aga teda armastawad." _

„Aga mina ei saa ikka seda Jaani uskuma hakata 
ja tema nägemiste juttu tõsiselt wõtta. Hirmutab meid 
ehk hoopis asjata. Rahwas ehk ilmaaegu kardab, ei joo 
ega lõbutse, aina nutab ja palub, ja wõib-olla pole seda 
tarwiski?" _

„Muidugi pole tarwis!", lõi sekka ka Peep. „See 
Jaan wõtab rahwalt ära kõik rõõmud ja lusttd. Tar
gem rahwas arwab ikka, et ta pole kuskil käinud, ei tae- 
was ega põrgus. On ainult nägemist näinud."

See jutuajamine leidis aset palwela lähedal, kauni 
kasesalu warjus. Oli ilus pühapäewa hommik, luge
mise alguseni oli weel aega ja mehed olid rõõmsad, et 
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wõisid weidi pikutada ja hinge tõmmata. Lähedal istus 
naistesalk, kes püüdis teise kõrwaga kinni ka meeste 
sõnu. Oli neilgi huwi kuulata ja seletada.

„Eks ta ole õigus küll," arwas Maie, „ega kõik ikka 
ei saa nõnda olla, nagu Jaan seletab. Näe, härra mõi
sas ütles ju ka, et Jaan pole olnud hirnud ühtigi, et 
tal olnud hoopis wissjunid, wõi tea mis asjad. Küll sak
sad neid asju paremini teawad."

„Ara usu ühtigi seda härra juttu. Tahtis teine ai
nult Jaani maha teha. Jaanil olid ikka päris näge
mised ja just nii, nagu ta seda räägib. Ja kus ta sai 
ikka taewas käia, kui ta surnud ei olnud. Aga eks see 
uskmata rahwas saa oma palga, kui ikka weel uskuma 
ei hakka ja patte ei jäta."

Miili hääl wiimaste sõnade juures kõlas üsna pa
haselt. Wõi need jumalawallatud julgcwad kahelda 
Jaanis!

Kuid härra sõna Jaani veksuaeaade alguses oli 
jäänud paljudele meelde ja mõnigi lõi kahtlema, kui 
Andrus ja teisedki seletasid, et Jaan pole tõesti näinud 
muud kui wisioone. Ei saadud küll hästi aru, mida see 
tähendas, kuid mõnegi arwates oli sellega lahendatud 
kogu küsimus.

Enamus siiski ei lasknud end sellest tugewast was- 
tuwäitest kõigutada ja jagas kaljukindlalt Jaani usku 
ja sõnu.

„Eks teie näe isegi, kui wägewalt Issand Jaani 
läbi töötab," jätkas Miili. „Kes oleks uskunud, et ka 
Jakap usklikuks saab? Aga näete, tunnistas ka oma 
hirmsa loo üles ja sai andeks. Nüüd pidawat temagi 
warsti lugijaks saama. On ta ju olnud kogu aja sõna
kas mees."

Jakapiga oli tõesti sündinud ime. Tollest silma
pilgust alates, mil ta teadis, m i s teda takistab usklikuks 
saamast, käisid wägewad heitlused ta hinges. Kaua aega 
hõljus ta lootuse ja meeleheite wahel, minewiku lugu 
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kerkis nii elawana ta ette, et ta kord Peagu walrms oü 
endale nööri kaela panema. Seal aga kerkis filme ette 
biit Jumala kohtust ja hirmsast porguwalust.

Oli siis läinudki ühel hilisõhtul Jaani juurde ja 
rääkinud kõik ära. Oli ühes temaga palwetanud ning 
tundnudki kohe, nagu oleks suur koorem weerenud süda
melt. Nii kestnud see kaua aega, kuid täiesti warkseks 
pole süda siiski jäänud. Jaan öelnud siis, et tuleb murda 
maha uhkus ja häbi, mis ei lase seda pattu tunnistada 
kõigile. Jakap oli kaua mõtelnud ja kahelnud ning tou 
maks otsustanud jaatawalt.

See oli olnud rahwale suureks sündmuseks. Pal- 
wetunni lõpul, terwe rahtoamurru ees seisnud Jakap 
Jaani kõrwal ja hakanud rääkima. Kõnelnud kõigest 
sellest, mis teda mitukümmend aastat piinanud oli ja 
kuidas just ülestunnistamise hirm oli teda takistanud 
usuteed leidmast. Algul oli rääkinud aralt ja kõheldes, 
toaadanud nagu hirmunult ja audekspalutoalt rahtoa 
poole, et mis näo need inimesed küll teetoab. Lõpuks, 
kui oli kõik ära öelnud ja südamliku palwe pidanud, oli 
näost särama löönud ja rõõmsalt hüüdnud, et artoa§ 
Issand on siiski tema peale halastanud ja andeks 
andnud. v . .

Rahwas oli olnud wapustatud. Wanemad ini
mesed tuletasid seda asja meelde ja seletasid,^ ühelegi 
pole siis mõttesse tulnud, et Jakap oleks toõinud olla 
Andre tapja. See pidi kindlasti kogemata asi olema. 
Ja Jakapi truudus surnud Mallele, tema toaikne kan
natus nii paljude aastate jooksul, — see kõik äratas 
kaastunnet ja imetlust ühtlasi. Pidi ikka olema hoopis 
isesugune ja toäärt mees, see Jakap!

Nüüd käis ta hoolsasti palwusel ja terwest ta ole
musest hootoas rahu. Süü oli lunastatud Issanda ha
lastuse läbi. _ .... .

Ka Oti lugu oli toõtuud roomustatoa pöörde. 
Warsti seejärel, kui Jaan oli õpetaja juures käinud, 
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kutsunud ta Oti enda poole ja rääkinud temaga hulk 
aega nelja silma all. Nagu Ott hiljem ise seletas, nõud
nud Jaan, et ta oma lubadust peab Pidama ja Madle 
ära wotma. Oleks naisewõtmine patuasi, siis alles 
wõiks Issanda tahtmise wastaselt antud lubadusest loo
buda^ Kuna aga kirjatunnistus ei näita, et abielu patr 
õn, siis peab ta ka oma sõna pidama. Madle armas
tas teda ikka weel ja tema Madlet samuti.

Otil oli toaga hea meel, kui talle see asi nõnda ära 
seletati. Oli ta ju tüdrukut armastanud ja nagu wastu 
oma tahtmist südame kõwaks teinud. Ei saanud ju ikka 
olla, nagu õde ja toend, sest Jumal on loonud inime
sed meheks ja naiseks. Nii oligi ta siis Kõitoumäele läi
nud ja küsinud, kas Madle teda weel tahab peale seda 
toalu ja häbi. Tüdruk toõtnud teisel kohe kaelast kinni 
ja nutnud rõõmu pärast. Warsti peetigi pulmad ja nüüd 
olla juba järeletulijat oodata. Nüüd Ott ei seletatoatki 
enam muud, kui et abielu armsa naisega teeb elu pooie 
kergemaks ja et Issanda sõna: „See pole hea, et ini
mene üksi on", oletoat kuldne tõde.

Nõnda siis lõppeski lugu, mis nii palju kõneainet 
oli andnud. Ka Madle käiwat nüüd hoolega paltousel 
ja ütletoat, et küllap Jumal on ikka hea Jumal, kui ta 
kõik nõnda hästi lõppeda laseb.

Oli juhtuntld weel muidki asju, mis kõneainet and
sid. Naistel polnud aga enam aega arutada. Paltoc- 
tare ümber kogunes ikka rohkem ja rohkem rahwast ning 
toõis karta, et hiljaksjäänud peatoad jällegi ukse taha 
jääma. ' .

XIII
Sutoi oli olnud põuane, toiljasaak kehto. Mehed 

arutasid, et kui tahaks mõisaga toõlgu õiendada, siis ei 
jääks peagu midagi üle pere ja lojuste toiduks. Kip
pus jälle tootma maad rahutu maim. Isegi usklikud 
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pidid tunnistama, et waatamata hoolsusele ja kdklu- 
hoiule ei tule kuidagi omaga wälja.

Arutlesid ja nurisesid kõik, kuigi wäga erinewail 
wiisidel.

Maailmarahwas kirus ja sajatas, oli kuulda isegi 
tõrkumistest ja wastuhakust kupjale. Ärkas wana wi- 
hawaen, sagedased wargusejuhud ja mõnigi oLt tahtu- 
kult hooletu ja laisk mõisatööl. Kuid seda enam olr 
tööd wahimehel ja ikka sagedamini wõis kuulda pekse- 
tawate kisa. Wahepeal sageli oli olnud Jaan ainus pek- 
setaw ning härra polewatki uurinud, kas ta oma hooord 
ka korralikult kätte sai.

Usklikud tõstsid samuti kaebust ja ühes teistega 
mindi härra jutule. Mitmed wennad rõhutasid, et 
nüüd on nemad Jumala lapsed, ei warc»sta enam ega 
ole ka hooletud töös. Kui härra aga siiski neile tar- 
witikku leida ei anna, siis on see ülekohus. Paluti, et 
härra ei nõuaks selle aasta wiljawõla tasumist, ward 
koguni kustutaks selle. Muidri koguneks tulemaks 
aastaks meel suurem wõlg ja wiletsusest ei saaks iialgi 
lahti. Samuti andku härra luba müüa wilja linna, 
kus rohkem hinda saab, et saaks tarwilikkude asjade eest 
hoolt kanda.

Härra oli wendade jeletustest patju rohkem ärri
tatud kui maailmalaste sajatustest. Ta tundis jälle 
waistlikult, et siin peitub Jaani mõju, et siin raagrb 
kaasa ärganud enesetunne ja inimõiguste nõudmine 
püüe. Kuna tal oli wälismaa reisidel kulunud suu
rem summa, peale selle aga majas raha kawatsusel ole- 
wate ehitiste jaoks, oli ta mõelnud sel sügisel eriti nõud
lik olla. Peab ju wiinapõletamiseks rohkesti wrsta 
saama, muidu ei saa kuskilt soowitud summat kätte.

Ta oli palujad Mihaselt ära saatnud, olles neid 
enne sõidelnud tänamatuse pärast ja öelnud wendadele, 
et palugu nad paremini, siis saadab Jumal tulewikus 
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paremat ilma ja wiljakaswu. Ega see tema süü ole, 
et õigel ajal wihma ei tulnud.

Siiski mõjus see asi tema peale niiwõrd, et ta loo
bus esialgsest kawatsusest — talupoegadelt kõik sisse 
nõuda. Seda enam kogunes tal sappi Jaani wastu. 
Kui kaua see mees weel lugeda mõtleb? On ju hea, et 
ta rahwa joomisest ja Margusest wõõrutab, kuid kui ta, 
inimesed ühtlasi nii nõudlikuks ja kangeks teeb, siis 
muutub lugu weel pahemaks. Tuleb midagi ette wõtta.

Härra oli juba tüdinenud wõitlusest ja mõistis, et 
Jaan nii wõi teisiti jääb wõitjaks. Tal polnud seda 
nägugi, et oleks kohkunud tagasi ka kõige rängema piina 
ees. Härra otsustas teha lõpu oma suuremeelsusele ja 
karistada teda kord ka rängemalt, kui wilets keha oleks 
suutnud kanda.

Ta seesmine tunne ei lubanud seda siiski teha enne, 
kui ta polnud weelkord Jaaniga otsnstawalt kõnelnud. 
Jaan oli wendade sooMil hiljuti jälle põrgulugu kor
ranud ja polnud ka wanahärrat wahele jätnud. „See 
on juba jultunud häbematus," mõtles härra, „on uus 
wäljakutse!"

Ta läbirääkimine Jaaniga lõppes nii, nagu arwata 
Mõis: Jaan oli rõõmus, et mõis weelkord kinnitada 
härrale oma sõnu ja hoiatas teda Põrgu ja hukatuse eest. 
Püüdku härra leida armu, et ta ei saaks oma isa saaluse 
osaliseks.

,,Kirmes on juba puude juurte külge pandud!" 
hüüdis ta. „Ukskord wõib tulla hirmus maharaiumine! 
Parandage meelt, enne kui hilja pole. Jumal nuhtleb 
kätte igaweses elus, kuid ta wõib nuhelda teid juba sim 
ajalikus elus, kui teie oma südameid ei pööra ega hakka 
ka talurahwa peale waatamast kui inimeste peale. Andke 
ära osa oma suurest ja ülekohtusest rikkusest ja laske ka 
waeseid orje kergemini hingata!"

Härra oli langenud näost ära wiha pärast. Seesu
guseid sõnu polnud ta weel enne kuulnud, ka Jaanilt
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mitte. Ei olnud kuulda, et Jaan ka rahwa ees oleks 
neid mõtteid awaldanud. Nähtawasti tahtis ta seda 
öelda ainult härrale, ilma et olels tarwitsenud õhutada 
rahwas mässuwaimu. Härra mõistis seda ja imetles 
weelkord ta otsekohesust ja meeleausust. Aga ühtlasi mõt
les ta kohkudes, mis saaks kütt siis, kui ta ka rahwa ees 
nimetaks härraseid ülekohtuse mammona kogujaiks, kui 
niisuguseid mehi tekiks weel rohkem? Eks läheks sus 
wiimaks terwe rahwas mässama ja tapaks mõisnikud 

V maha, nagu sündis mitmesaja aasta eest ja ka hiljem
sõdade ajal.

Härra oli haritud mees ja teadis, et mujalgi olid 
usulised liikumised saanud ka sotsiaalsete rahutuste põb- 
justajaks. Eks olnud Luterigi ajal läinud mässama 
paljud Saksamaa talupojad. Nemadki hakkasid nõudma 
oma õigust.

„Kas on mu mõis siis ülekohtune warandus? Eks 
pärandanud mu ila mulle selle mõisa ja need orjad. Eks 
pea ma nende eest oma wendadele ja õdedelegi maksma 
palju raha. Minu isa sai selle jälle oma isalt. Õige 
päranduse teel. Kas on see siis ülekohtune? Mida tahab 
küll see rumal orjakari? Mõnelpool on ühe mehe käes 
mitukorda suuremad mõisad, kui minul siin; pean olema 
weel wäikene wend teiste bnlgas. Ja nüüd nimetab see 
talupoeg sedagi ülekohtuseks rikkuseks! "

Härra oli tõesti wihane. Ta pidas end kaunis wae- 
seks meheks ja ei saanud iialgi lõbustuseks, reisideks ja 
kaardimänguks niipalju wälja anda, kui wahel soowinud 
oleks. Teised mehed tema seisusest wõisid endale palju 
rohkem lubada. Aadlike seltskonnas kõneldi elawalt 
Tartumaa mehestMääbise mõisnikust von Bockist, kellel 
oli käes mitu mõisat ja hiiglasuur warandus. Kui to- 

t redasti ta elas! Oli kord ühe ööga kaardimängul kao
tanud terwe mõisa ühes orjadega ega polnud silmagi 
pilgutanud. Mis luges talle üks mõis! Ja mitmed 
Eestimaa parunid, — kuipalju wõisid nemad endale lu- 
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6aba! Äa nüüd nimetatakse teda, üheainsa mõisa 
omanikku ülekohtuse mammona kogujaks. See on juba 
liig!

Härra pilk ei tõotanud Jaanile midagi head ja ta 
tundis, et warsti peab tulema midagi otsustawat. Siiski 
lahkus ta rahulikult ja kindlalt.

Jõudes koju, põlwitas ta üksipäini wäiteses kamb
ris ja palus wastust ammusele küsimusele: „Millal, oh 
millal. Issand, lõpeb mu waewane tee? Millal Pääsen 
ma Sinu juurde?"

Waikides möödusid tunnid. Siis tuli ta tüdija, 
waatas pehmel pilgul Mädale ja lastele, kutsus naise 
kõrwale ja ütles: „Praegu sain ma wastuse oma arm
salt Jeesuselt. Minu wiletsuse aeg lõpeb kolme päewa 
pärast. Siis ma lahkun ja ei tõuse enam maapealseks 
eluks. Oh, kui rõõmus ma olen, et warsti Jeesuse rin
nale saan!"

Made nuttis waikselt ja küsis siis: „Aga, kuidas 
siis nii ruttu? Ja enne peawad ju weel need mustad 
kaarnad tulema..."

„Jssand teab, kuidas ta seda teeb. Homme saan 
oma wiimase peksu ja eks siis näe, kuidas lõpeb. Tund
sin juba ammugi, et keha sellele waewale wastu ei Pea, 
et härra siiski nagu mängib minuga ja waewab mind 
pikaldaselt surmale. Nüüd aga tunnen, et wiletsus 
warsti lõpeb. Küll Jumal teeb kõik hästi!"

XIV
Juba warasel õhtutunnil kogunes rehealuse ette 

hulk rahwast. Oli kiiresti lewinenud teade Jaani kõ
nelusest Madega; naine ise oli sellest nuttes naabritele 
rääkinud. Täna pidi olema Jaani wiimne peksmine. 
Kui ta seda ise ütles, küllap see siis nõnda ka on. Ja 
siis tvarsti pidi tulema surm.

„Jah, eks tal waesekesel ole juba küllalt sellest toi» 
letsusest. Kes jõuaks küll lugeda neid kordi, mil ta pek
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supingil olnud. Ja seda kõik meie pärast, et saaks ikka 
jälle ja jälle meile lugemist pidada."

Jakap ohkas. Tal tuli meelde, kuidas Jaan oma 
esimese peksu ajal oli nõudnud kümne asemele wiisteist 
paari. „Kas saaksin mina sellega hakkama, et wõtaksin 
lõik tema wiletsuse enda peale? Kas ei jääks wiimaks 
nõrgaks liha ja waim? Kuid Jaan on ustaw, on us- 
taw surmani!"

Mõisahärral olid täna külalised. Ta jutustas neile 
lugusid Jaanist ja ta kangest meelest. Teisedki olid arwa- 
misel, et selliseid tuleb kõige karmimini karistada, kui 
tahetakse hoida rahwast Maos. Awaldati isegi imestust, 
et Herr von Roscn on nõnda kannatlik olnud. Lõpuks, 
kuuldes, et Jaan täna jälle karistada saab, awaldasid 
kõik soowi teda waatama minna.

Härra oli läinud mõni minut enne neid rehe juurde 
ja andnud Mcchimehele käsu wiiekümneks paariks. Seda 
kuuldes olid inimesed kahwatanud ja mitmele näis, nagu 
oleks Jäängi weidi mõpatanud. Siis aga oli ta nägu 
rõõmsaks ja selgeks muutunud ning palwesõnu sosis
tades heitis ta pingile. _

Wahimees nägi härra ilmest, et täna nõnta^ latt 
tõsisemat tööd. Küllap härra rahule jääb. Tema, kõwa- 
käega Peep näitab juba, mis to wõib. ,

Wiimase kolme aasta jooksul polnud Jaani selg pem 
aegu (unagi terme olnud, kuigi wahimees wahel toaga 

V hellalt oli löönud. Nüüd, Peebu tugetoate hoopide mõ
jul, hakkas weri jälle otsekohe jooksma. Ka oli orjus 
toaetoattld kehale omajagu mõjunud, nii et ta näis toaga 
haletsustoäärsena ja armetuna.

Härra külaliste kohale jõudes oli Jaani selg juba 
üleni merine, ümberringi oli surmamaikne, 'kuuldus 
maid löökide laksatusi. Külalised imestasid, et peksetato 
häältki ei teinud. Kas ta elas, roõi oli juba surnud? 
Prouad ja preilid ei suutnud seda kaua maadata ja lälsid 

^kõrwale. Kohale jäi härra ühes meeskülalistega. Needki 
ootasid, et warsti lõpp tuleks. Peks aga kestis.
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Juba oli selg üleni lõhestatud, narmendaivad liha
tükid tulid lahti, ikka suuremaks muutus werelomp põ
randal. Jaan tundis, et ta warsti nõrkeb, kuid waikis 
ikka. „Seda tahab Issand, see wi-ib mind tema juurde," 
sosistas ta. Ta pööras silmad rahwa poole, kuid tun
dis, et ei näe enam selgesti, et kõik on nii imelik ta 
silme ees.

Seal tabas ta wirwendaw pilk üksteise kõrwal seis- 
waid härraseid. Need paistsid nii imelikena, Roosa 
härra ei olnud enam nagu oma nägugi. Kuidas on 
nende silmad nii imelikud, justkui... justkui... Ja ni
nad nõnda pikad... ja kitsad... ja terawad... Ise üleni 
mustad, nagu... nagu...

Masendawat waikust katkestas äkiline karjatus. 
See lõikas läbi lihast ja luust, pani wõpatama härra- 
sedki. Jaan püüdis end ajada istukile, näitas käega 
härraste poole:

„Mustad kaarnad! mustad kaarnad!" hüüdis ta 
siis. „OH Issand, püha Issand, see on see, mis koh
tunik. .

Ta wajus minestanult kokku. Wahimees katkes
tas peksu ja waatas nõutult härra poole. See lõi käega 
ja ruttas eemale, nagu põgenedes. ^Külalised ei mõist
nud midagi ja olid üllatunud, et Mka hiljem midagi 
seletada ei tahtnud.

Toapoiss seletas pärast, et hWk" olla jalutanud 
rohuaias terwe öö ja Meel mitu päewa hiljem käinud 
ringi niisuguse näoga, et kõik kartma hakanud.

XV
Jaan oli toodud surnuaiale. Hoiti küll mitu päewa 

lautsil ja oodati, et tõuseb ehk üles. Alles siis, kui juba 
lehkama hakanud, pandud kirstu.

Enne surma oli ta olnud weel täie mõistuse juu
res. Kutsunud kokku kõik ontaksed ligidalt ja kaugelt, tdl 
külarahwast oli tulnud mitwma. Kõnelnud äraseleta- 
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tub palgel kallist igawiku lootusest ja rõõmust, mis talle 
osaks saab. Selles wiimses, nõrgal häälel peetud kõ
nes oli olnud niipalju armsust, usku ja soojust, et ükski 
silm kuiwaks ei jäänud. Täismehedki nutsid nagu war- 
kesed lapsed.

Oli siis andnud naise ja lapsed Issanda hoolde, pa
lunud meel kõikide wendade ja õdede eest ning uinunud 
magama. Rõõmus naeratus aga ei kadunudki ta naolt.

Nüüd oli kirst juba mullas. Tõsiselt ja pühaltkult 
lauldi sama laulu, mis kolme aasta eest pooleli jäi:

Kes teed, kui kawwa mina ela, 
Aig mööda lätt, surm rühib tõest. ..

Mitmed wennad kõnelesid ta haual. Rahwale aga 
tundus, et kõik kõned on ülearused. Jaan ise oli kõ
nelnud kõigi eest. Kõige selgemini aga oma elu ja 
surma kaudu. Ei olnud keegi näinud enne niisugust 
meest ega näe wist edaspidigi. Oli ta ju mees taewast'

Kui haud kinni aeti ja lõpplauluga alustati, siis 
waatasid paljud ülespoole ja lootuse helk täitis nende 
silmi. Ning rahulikult ja wõimsalt kajas laul mitmest- 
sajast suust ja südamest:

Oh Jumal, sino abi püül 
meie süda loodab, 
kuule oma rahwa häält, 

•Re sino abi oodap.
So maimuga meid awita, 
Nink õndsat otsa läheta: 
Kõik Jesn peräst. Aamen.

Kaua, kaua seisatati Meel ja wiibiti mõtteis. Alles 
^nastu õhtut hakkasid minema wiirnased saatjad.

Nende wiima'ste hulgas olid ka Jakap ja Rein. 
Waikides sammusid nad hulga maad ja siis lausus Rein:

„Mustad kaarnad said ta siiski kätte."
Jakap wastas alles tüki,aja pärast:
„Jah, see pidi nõnda sündima. Aga Jaan on 

stiski w õ i d u m e c s!"
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Qok . mlof on ilnuuuuL:
1) ATJGUSTINUS, suure usuvõitleja elu ja vaated. 

„Suurmeeste elulood" nr. 28. Tartu, 1935. a. Hind Kr. 1.50.
See raamat on saanud hea arvustuse osaliseks, on arva

tud raamatuaasta vaimuliku kirjanduse paremiku hulka ning 
auhinnatud Konsistooriumi poolt. Soovitav lugemiseks õppi
vale noorsoole ning kõigile, kes on huvitatud kirikuloost 
ning otsivad suuri eeskujusid mineviku maailmast.

2) FRANCI8CUS ASSISIST, vendluse kuulutaja. „Suur- 
meeste elulood" nr. 36. Tartu, 1937. a. Hind Kr. 1.50.

Selle kohta kirjutab „Eesti Kirik": ..Sündmustik esita
takse ajaloolise tervikuna, antakse selge pilt kaasaegsest 
tagaseinast, kirjeldatakse omapärane hingeline ja usuline 
isiksus ja antakse sellele väärikas hinnang... Olgu tervita
tud uus sisukas raamat."

CYPRIANUS, kirikuisa ja märter. Itsitab kristlaste 

elu tagakiusamise ajal, kirjeldab inimesi, kes oma verega 
niisutasid võitleva kiriku radasid. Keskseks kujuks on aga 
Cyprianus, õilis isik, ustav võitleja, kelle surm oli väärikaks 
krooniks ta elule.

Kõik kolm biograafiat aitavad lugejale lähemale tuua 
kiriku mineviku-sündmusi, teha mõistetavamaks ajajärke, 
mis paiguti on nagu kattunud udulooriga. Kes tahab saada 
selgemat pilti kiriku arenemiskäigust, see ei tohi jätta luge
mata neid kõigile mõistetavas, lihtsas keeles kirjutatud raa
matuid.

E. K.-Ü. „Postimehe“ trükk, Tartus 1937.
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