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Sissejuhatus.

Iga tösine ja ustklik ristikoguduse liige rödmus—-

tab ennast selle üle, kui tema kätte üks nisugune
raamatukene juhtub, kus näidatakse, mis kindel ustk
elawa Jumala ja tema armsa poja, meie önnistegija
Jeesuse Kristuse peale, wdib korda saata.

ühest niisugusest kindla usuga mehest tahab ka

eel seisaw raamatukene jutustada. See mees oli

Theodor Fliedner, Saksa maal, keda Diakonissa-tö
isaks saab nimetatud. Waatagem nüüd natukene

ligemalt selle töö suurt tähtsust ja alustust.

Theodor Fliedner ei ole seda suurt armastuse
tööd mitte omas möttes kui üht uut asja alusta-

nud, waid ainult uuendanud, sest see töö on juba
ligi niisama wana kui ristikogudusgi.

Apostlite tegude raamatus 6-mas peatükis saab
räägitud, missugune ülesanne neil ristikoguduse sise—-
mise armastuse tö tegijatel oli.
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Eesmalt sai see armastuse töö ainult meeste-

rahwaste poolt korda saadetud, aga pärast poole astusi-
wad ka naesterahwad selle suure töö pollule ja saiwad
Diakonissadeks nimetatud.

üks wana apostlite aegne kiri, mis 3-ma aasta

sajal Siiria koguduses pruugiti, teadustab üht pal—-
wet, miska selleaegsed Diakonissad oma ameti peale
said pühitsetud. Neljandamas aastasajas ditses aga
Konstantinopolis, ristiusulise Keisririigi pealinnas,
Diakonissi toöö üsna kenaste. Seal seisiwad kogu—-
duse teenistuses, piiskop Krüsostomuse ülewaatuse all,
peale kuulsa Olimpia, kes koik oma wara waestele

ohwerdas, temaga ühes 40 Diakonissad, lesknaeste
ja teiste nooremate naesterahwaste seast. Nönda-

samuti oli see ka weel 200 aastat pärast poole,
keiser Mauritiuse ajal, kus piiskop Cüriacus, oma de

auuks, kes Diakonissa oli, ühe Jumala koja, keda

Diakonissa kirikuks nimetati, üles ehitas.

Need on wäga selged teadused, mis meile näi—-

tawad, missugune tähendus nimetatud armastuse
tööl sell ajal ristikoguduses oli.

Kui nüüd Jumal usupuhastamise tule läbi oma

kogudust uuendas, siis ärkas ka kohe see mote, et

ristikoguduse sisemine armastuse tö saaks uueste

üleswdetud. Onnis usu puhastaja Luther oli esimine,
kes seda soowi kohe awaldas, aga kurwastusega kohe
juurde lisas: „meil ei ole selle töö tarwis weel nii—-

suguseid inimesi, ootame aga, kuni Jumal ise krist-
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iku meelega töötegijaid äratab.“ Kindel on, et önnis
uther seal juures ka naesterahwa abi peale on tähen-

danud, sest ta ütleb nende kohta: „Naesterahwa hul—-
gast leiab seda südame sundmust rohkem, hädaliste
peale halastada, kui meesterahwa hulgast.“ Leisnigi
kogudusele annab Luther juba 1523-mal aastal seda
kallist nuu, et seal uueste asutatud tütarlaste koo—-
lide peale naesterahwaste seast kooli dpetajad saaksid
seatud, ja Lutheri söber Bugenhagen, wötab seda
nou oma kiriku seaduses, Braunschweigi, Hamburgi
ja Lübeki linnade kohta täiesti kinnitada. Warsti

peale selle oli mitmes koguduses Saksamaal, Inglis—-
maal ja ka Hollandi maal, kiriklikult ameti peale
seatud Diakonissasid leida. Igas kohas ei nimetatud

neid aga mitte selle nimega.

Suur ja raske kolmekümne aasta pikkune soda
häwitas enamiste kodik need kristliku koguduste ar—-

mastuse asutused ära. Kui aga suure södade järele
kristlik elu uueste ärkama hakkas, siis algas ka kohe
küsimine ja otsimine selle kalli ära kadunud waran—-

duse järele. ;

Mai kuu 30—-mal päewal, 1836 aastal, asutas
Fliedner üsna wähese seltsimeeste abiga Düsseldorfis
Reini-Westwali Diakonissa ühenduse, ja 13—-mal

Oktobril, sellsamal aastal, sai esimene Diakonissa
asutus Kaiserswerti linnakeses awatud. Kuidas

Jumal seda ettewotmist on önnistanud, woime wäga
selgeste sellest näha, et praegu juba 60 niisugust
Diakonissade dpetamise maja olemas on, ja 6000
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Diakonissad ehk dde, kes kdige maade sees, ewan-

geli-koguduste keskel, ühes Waimus ja ühes meeles

seda suurt armastuse tööd püüdwad korda saata.
Eks seisa siin üks ime meie silmade ees, mis Issand,
meie Jumal, on teinud.

Kuidas see koöik korda on läinud ja mill wiisil
Jumal seda tööd on önnistanud, tahame siin nüüd

jutustada.



I. peatükk.

Theodor Fliedneri lapsepoõlw.

Eppsteinis, Saksamaal, on Fliedneri sündimise
paik. Reini jde ligidal, kus Saksamaa loodus wäga
ilus, seisab kest Taunia mägestikku, weikene alew

ehk linnakene, ja körge mägede wahelt paistab kirik,
mis seal ümberkaudu küll keige wanem on, armsaste
waataja silma. :

Selle kiriku peale tuli aastal 1795 uus dpetaja,
nimega Jacob Ludwig Kristohw Fliedner, ametisse.
Tema noore abikaasa nimi oli Karoline. Fliedner
oli jo teist korda abielus. Esimene abikaasa oli sur-
nud ja ühe weikese tütarlapse järele jätnud, kelle

kaswatajaks ja emaks nüüd teine abikaasa, Karoline,
pidi olema. Pea märkasiwad aga Eppsteini koguduse
liikmed, et maa krahw von Hessen Darmstatt, kelle

omadus nüüd see alew oli, neile ühe tubli dpetaja
oli saatnud, kes neile mitte üksipäinis pühapäew jut—-
lust ei pidanud, waid ka muul ajal armastusega oma

koguduse liikmete eest muret kandis, neile igas kohas
head nöu ja juhatust andes. Ka käis dpetaja sage-
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daste oma koguduse liikmete juures wöeraks. Wai—-
muliku töö körwas juhatas ta mönda ka maja pi—-
damises. ; ;

Kui hertsog von Nassau aastal 1802 ise Epp—-
steinis elas, soowis tema, et döpetaja Fliedner ühe
üleüldise raamatukese oma opetuste ja juhatuste üle

rahwale kirjutaks, mis soowi ka. Fliedner rdmuga
on täitnud. Waesed ja hädalised ei läinud iial tüh—-
jalt öpetaja majast wälja. Ka woeraste wastu, kes

wahest lusti reisudel Eppsteini juhtusiwad, oli Fliedner
ja tema abikaasa wäga lahked ja söbralikud. Nemad

tundsiwad seda salmikest wäga heaste, kus need sönad
seiswad: „Olge wderaste wastuwötjad, ilma nuri—-

semata.“ Sellepärast ei ole nemad ka kdige oma

eluajal sellest töutusest, mis Ebrea rahwa raamatus
13. peatükis 2. salmis tähendatud on, mitte ilma

jäenud.
Jialgi ei ole aga dopetaja Fliedner, kdige oma

sobraliku nöuandmiste ja juhatuste körwal, seda ära

unustanud, et tema ühes waimulikus ammetis seisis.
Köorgemates koolides, kus ka Fliedner oli ope—-

tust saanud, opetati sell ajal suuremalt jaolt inimeste

tarkuse järele ja taheti pühakirja öpetust nagu kor—-

waliseks asjaks jätta, aga Fliedneri waimu külge ei

ole see haigus ometi mitte hakkanud, sest tema ope—-
tused ja jutlused, kellest mitmed ära trükitud on,
oliwad ikka diges kristlikus waimus kogudusele ette

kantud.

Nöndasamati kandis Fliedner ka noorerahwa
öpetuse eest suurt hoolt, kus Jumala sona dpetus
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ikka ülemaks dpetuseks jäl. Ka haigeid ja kannatajaid
käis tema sagedaste waatamas, neid ikka Jumala
sönaga trööstides ja juhatades.

GEespool nimetatud esimese tütrekese körwale,
kinkis Jumal Fliednerile teises abielus weel wiis

poega ja kuus tütart. Ainult üks nende hulgast,
koige noorem tütrekene, on enne oma isa surma,
ära surnud. Neljas nende laste hulgast on nüüd
meie Theodor, kes 20-mal Januaril 1800 sündinud
ja 26-mal Januaril sellsamal aastal oma isa läbi

on ristitud, kus temale Georg Heindrich Theodor
nimeks sai antud.

Theodor oli keha poolest tugew ja terwe lapsu—-
kene, aga wäga waikse loomuga, nönda et isa, kui

poisike juba suuremaks kaswas, ikka mötles, temast
suurt asja ei saa. Ema aga märkas pea, et poisi—-
kese ümmarguses peas enam oli kui isa arwas.

Fliedneri abikaasa, kes wäga hoolas omas maja
pidamises oli, armastas ka dhtutel weel tööd teha.
Seal sai siis wana tuttawa kombe järele wokk kedra—-

miseks ette wöetud, laulu raamat pölwede peale pan—-
dud, kus siis weikene Theodor ema juhatuse all, esi—-
teks tähed, pärast ka kokku lugemise pidi kätte öppima,
mis temal ka ilma suurema waewata korda läks.

ühe aasta järele pidi weikene Theodor ka surma
wägewust inimese elu kohta nägema, kui ta oma

waga suureema surma woodi juures seisis.
Wäga arwa nähti teda teiste poisikeste seltsis

mängima; tema oli ikka tasane. Sellepärast jãi isa
oma motte juurde kindlaks, kui ema wahestpoisikest kiitis.
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Kord istus isa ühe soöbraga rohuaias ja jutus—-
tasiwad ühest ja teisest asjast; ka seitsme aastane

Theodor tuli nende juurde. Seal küsib wdoeras

lahkeste poisikese käest: „Noh Theodor, mis ammet—-

meheks sina ükskord ka tahad saada?“ Isa naera—-

tab ja ütleb: „Sest minu paksust pojakesest saab kord

auus dolle pruulia.“ Küll ehmatas see nimi meie

Theodori ära, ta läks sealt ruttu minema ja nuttis

kibedaste, sest öllepruuliaks ei tahtnud ta ilmasgi
saada, ei, waid dpetajaks, — nönda, kui isa —

ja suurisagi olnud, et ommeti inimese kasuks elada.

Sest saadik hakkas isa teda enam tähele panema,
wöttis teda ka oma kooli kambrisse kaasa, kus

jo wanem poeg ja möned wderad dpetust saiwad.
Ka siin öppis Theodor niisama suure usinusega, kui

enne ema opetuse all, sest tema suurem rödm oli

ainult dppida.
Ka laitust ei kannatanud Theodor, ega sedagi,

et tema kirjutus raamat wahest punase tindiga isa
poolt parandatud sai, ei, waid koik pidi puhtas
ja heas korras olema.

Nüsuguse püüdmise ja hoolega jöudis Theodor
wäga joudsaste edasi, oskas juba kaunis heaste
Ladina ja Kreeka keelt, nönda et isal üsna rööm oli,
kui woöerad wahest imestasiwad, et alles 12-ne aastane

poisikene nii kenaste woerates keeltes lugeda ja r—-

kida wdis. Oppimine oli Theodori suurem room, iialgi
ei lasktnud ta ennast selleks sundida. Peagi märkas

isa, et ka elawam loomus öppimisega üheskoos nähta-
wale ilmus, sest·kui Theodor kord teiste poisikestega
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seltsis midagi jooksmängu, ehk sellesarnast ette wot-
tis, pidi tema ikka esimine olema. Palju enam

aga kui nisugused weiksed mängud, rödmustas
ta ennast selle üle, kui isa teda wahest kuhugi kau—-

gemale reisu peale kaasa wöttis, nii näituseks, kas

Idsteini, ehk koguni kaugele Darmstatti.
Wäga röömsa meelega aitas Theodor oma wa—-

nemaid ka maja pidamise asjus. Sügisel korjas tema
talu rahwa käest kümnese maksu kokku ja kirjutas
hoolega raamatusse ülesse. Talwe ajal löhkus jälle
puid ehk walmistas lusikaid, mis koöögis pruugiti.

Suwe ajal korjas ta hoolega metsas marju ehk
püũüdis jälle ojakeses wähki, kui selleks aga aega üle jãi.

Kord pidi temale suur onnetus juhtuma; ta
pidi korgelt, ühe palgi pealt, maha kukkuma, sai aga
weel wiimsel silmapilgul ühest teisest palgist kinni
haarada, ja peasis nönda ainult ehmatusega.
Selle hoidmise eest Jumalat tänada, ütleb ta ise, ei
tulnud mull sell ajal weel mitte meelde.

Ka oma öonnistamise päewa tähtsusest, kus ma

aastal 1813 Nelipühi ajal, oma isa järele kirikusse
sammusin, ei jöudnud ma weel diete aru saada.
Alles pärast poole märkasin ma, kui suur niisuguse
kalli tunni tähendus on.

Hirmus sdojaaeg, mis sell korral terwes Euroopas
Prantsuse keisri Napoleoni ülemeelse walitsuse wastu

peeti, mojus ka Saksamaa kohta wäga raskeste, sest
et Saksamaalt kdik wöeraste sdjawäed läbi käisiwad.
Ka Eppsteini asus üks salk wene sdjamehi, kindral

Langoroni juhatusel, korterisse. Kindral ise asus
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öpetaja majasse. Selle järele hakkas ka kohe hirmus
sdja haigus inimeste keskel mässama ja oma ohwrid
ndudma, kellest ka dpetaja maja puutumata ei jäenud.

ühel dhtul, ku dpetaja jälle ühe surija woodi

juurest koju tuli, leidis ta oma abikaasa koige noo—-

rema tütrekese kätki ees nutwat, kelle surma tunnike

üsna ligi nähti olewat, aga Fliedner ei jdudnud
oma abikaasat sugugi trööstida, sest ta tundis ennast
wäga wäsinud olema ja pidi kohe woodisse heitma.

Teisel hommikul, kui ema oma tütrekese silmad
igawese unele oli kinni wajutanud, nägi ta ehmatu—-
sega, et tema kallis mees raskes närwide palawikus
woitles. Mis küsib aga söjaaeg niisugustest asjadest,
ei midagi, koik läheb seal oma soodu edasi, kra ja
müra koik kohad täis.

Mone päewa järele läksiwad sdjamehed Eppstei—-
nist ära ja öpetaja Fliedner, kes ikka weel raskesti

haige oli, wdis nüüd rahu saada, aga kauaks ei olnud

seda maapealist rahu enam tarwis, sest 22. Detsem—-
bril 1813 aastal pani Fliedner omad silmad igawese
unele kinni ja jättis oma waese abikaasa üheteistkümne
lapsega ilma abita maailmasse maha. Häda ja
kurbtus, mis nüüd sell waesel perekonnal kanda oli,
oli töeste suur. Lapsed oliwad pea kdik weel weik—-

sed ja tarwitasiwad abi. Wanem poeg Ludwig ja
meie Theodor oliwad juba wanemad, aga pidiwad
weelenne gimnasiumis koolis käima, kui wast wdoi—-

siwad suure kooli peale saada. Aga kuidas oli see
woimalik ilma rahata?

Seal nüüd aitas Jumal wägewa isaliku käega
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ja näitas waese lesele, kui mitmekordse seemne tema

kadunud mehe head teod ja wderaste wastuwötmise
usu wili wdis kanda. Mitmed auusad inimesed aita—-

siwad laste kaswatamise ja koolitamise eest muret
kanda ja Frankfurti linnas woeti koguni üks korjan-
dus selle dnnetuma perekonna heaks ette, mis Jumal
rohkeste önnistas.

üks wäga auuwäärt wabriku omanik, herra
Peeter Denninger, Idsteini linnast ja sellesama linna

gimnasiumi rektor, herra Snell, aitasiwad isalikult
muret kanda, et mölemad wennad wdöisiwad gimna—-
siumi kooli astuda. Suur röoõm oli aga meie Theodoril,
sest nüüd wdis tema edasi dppida ja ennast opetaja
ammeti tarwis ette walmistada, mis ju lapsest saadik
tema suurem soow olnud. Nönda aitab Jumal waesid
lapsi ja lesknaisi, kes teda appi hüüawad, kurwal ja
raskel tundidel.

HI. peatükk.

Kooliaeg.

Aastal 1814 astus Theodor oma wenna Ludwigiga
Idst eini gimnasiumi kooli. Eespool nimetatud wabri—-

kant, Denniger, wöttis neid oma majasse korterisse.
Igapäewase leiwa eest pidi Theodor ise muret kandma,
mis ka tundide andmisega, kui ka kibedalt, ometi
korda läks.

Köik igapäewased toimetused,nii kui puid loh—-
uda, sukad noeluda ja riided lappida, see oli koik
vema oma toimetada. ;
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Kui kooli tundide wastu walmistamisest aega
juhtus üle jäema, siis sai jälle Italia keelt harju—-
tatud, ehk kasulikka raamatuid luetud. Iseäranis
meeldisiwad temale suured reisi kirjeldused jakuulsaks
saanud suurte meeste eluloud ja nende teod; nende

sarnatseks tahtis temagi saada.
Tema kirjadest, mis tema oma armsa emale

kirjutanud on, paistab selgeste wälja, kui wäga
ta oma ema armastas, sest koik need read on täis

lapselikku armastust ja tänu oma ema wastu.
Kolme aastase dppimise järele, see on aastal

1817 wdis Theodor juba oma wennaga Gieseni
ülikooli astuda. Ka siin leidis tema ühe sugulase
juures prii korteri, aga keige muu eest pidi ikka ise
muretsema. ; 2—

Mönikord juhtus ka et teenitud kopikad ei taht-
nud igapäewase tarwituse jauks jätkuda, siis oli ikka

neid leida, kes digel ajal aitasiwad. Siin dppis
Theodor selgeste seda tundma, et Jumal ka höbeda
ja kulla üle walitseja on, ja sai selle alandliku meele

läbi mitme nooruse tujude eest kaitstud. Kdige
nende raskuste juurde ei ole aga meie Theodor oma

wärsket ja rödmust nooruse wdimu mitte ära kau—-

tanud. Kord wöttis tema ühe reisu Würzburgi ja
ilusasse Nürnbergi linna ette, aga paljalt kaks kuldnat

oli temal selle reisu tarwis raha taskus.

Giesenis öppis Theodor mitmesuguseid noori

mehi tundma. Suuremalt jault oliwad need kdik

auusa püüetega noored inimesed, aga oli ka niisugu—-
seid leida, kellega Theodor kuidagi wiisi ei wdinud
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kokku leppida. Kord ütles tema niisuguste ilma

uuendajate wastu: „Laskem esiteks meid endid uueks

ja paremaks saada, siis saab koik warsi paremaks.“
Teine kord juhtus ta weel ühe reisu peal niisuguste
ilma parandajatega kokku, aga lahkus oma wenna

Ludwigiga warsti sellest seltskonnast ära. Selge
meel ja kindel arusaamine tde teel ei lasknud neid
noori inimesi mitte körwale kallata, waid diges sihis
ikka edasi sammuda. Oli Theodor juba kodu ja Idsteini
gimnasiumis esimene oma dppimisega, siis studeeris
tema suure kooli peal kahekordse hoolega, sest iga
päew wiis teda ju ikka oma armsa döpetaja ammetile

ligemale.
Wäga imeks tuleb seda tähendada, kuida Jumal

ka siin Gieseni üli koolis Theodori waimu selge
arusaamise juures hoidis, sest ka selle ülikooli dpeta—-
tatud mehed ei tahtnud mitte sellest aru saada, et

Jumala kartus kodige tarkuse hakatus on, waid püüd—-
sid sagedaste Kristuse Jumalikku auu ära salgada ja
tema ülestöusmist tühjaks jutuks teha. Theodor
Fliedner ei olnud nende öopetustega sugugi rahul,
tema südamesse oli ikka üks elaw usu säde järele
jäenud. 7

Tema ise ütleb sellest: „üht asja pidasin ma

ikka kindlasti: Kristuse imetegusid ja tema ülestöus-

mist surnuist ei salganud ma mitte ära; mu sü—-
dame tunnistus ei lubanud seda mitte.“ Et aga
Kristus oma tegudega ka tema sees elawaks wdiks

saada, sest ei olnud tema tänini weel aru saanud,
ega olnud ka keegi Giesenis temale seda ãra seletanud.
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ütskord kui ta Frankfurti linnas wiibis e
öndsa öpetaja Steini jutlust kuulis, tundis tema enese
südames üht korgemat ja pühamat tundmust tduswat.
Ka selle dpetaja kristlik eluwiis tema majas ja
ümbruses, äratas Theodori sees suurt auukartust
kdige jumaliku olemuse wastu. Ka digeusu üleswöt-
mise püha pühitsemine Giesenis, aastal 1817, ei

jäenud Fliedneri kohta ilma möjuta. Sest ajast hak—-
kas tema suure hoolega Lutheruse ja teiste usupuhas—-
tajate töösid ligemalt tähele panema, ja see usuwä—-
gewus, mis sealt temale wastu paistis, täitis teda

sügawa alandusega Jumala wägewa tegude wastu.

Ka nüüdgi uuris tema suurte meeste elu kirjeldusi,
ja mis temale meeldis, seda kirjutas ta omale ülesse.
Oma eestulewa ammeti pidamise üle motles Fliedner
tihti järele, kuidas köige paremine seda korda seada,
et kord oma koguduse römuks, Jumalale auuks ja
oma hinge öoönnistuseks ammetit pidada. Selle tar—-
wis kogus tema koik teadused hoolega kokku, et neid
kord tarwitada, aga ikka Jumala hooleks jättes, kes
kdik asjad oma targa nöu järele juhatab.

Ka kirja töösid tegi Fliedner juba noores pölwes;
nii näituseks: Laulu raamatukene weike laste koolidele

ja mitmesugused öpetused haiguste ajal pruukida, nii

heaste inimeste, kui ka loomade tarwis, siis weel

dpetused pöllu tööst ja kihwtiste taimede tundmisest.
Gieseni ülikoolis öppis Fliedner poolteist aastat,

läks selle peale lühikeseks ajaks ema juurde, teda

trööstima, sest wahe ajal oliwad kaks Theodori ode,
esimene 17 aastat ja teine 11 aastat wanad, ära
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surnud, sellepärast oli ka emale wäga armas, kui

pojad teda kurwadel tundidel mitte ära ei unusta—-
nud. Oktobri kuul, 1818, läksiwad molemad pojad
Göttingeni ülikooli peale edasi dppima.

Selle ülikooli teaduse meeste hulgast leidis

Theodor oma waimu elu kinnituseks paremat rooga,
kui Gieseni ülikooli peal; nimetatud olgu siin kohal
proffessorid, Bouterweck ja Hank, kes wäga
auusameelsed teaduse mehed oliwad. Ühe aasta dp—-
pis tema selle ülikooli peal ja tarwitas kooli wahe
aega selleks, et ta pohiapoolsel Saksamaal reisis ja
koik, mis silma puutus, suure hoolega tähele pani,

isėranis suuremates linnades, nagu Bremen, Kaks-

hafen, Hamburg ja Lübeck. Sealt pööras ta Halle
linnast läbi minnes, Göttingeni linna tagasi. Mitme—-

suguste teaduse meestega oli Fliedner selle reisu peal
kokku puutunud, iseäranis aga kuulsa Bremeni öpe—-
taja Dräsekega ja Dr. Eilerssiga. Wäga wägewaste
möjus aga Fliedneri südamesse Halle linna suur
waestemaja, mis August Hermann Franke oma kindla

usuga Jumala peale oli lasknud ehitada.
Enne oma kodu paika tagasit pöörmist, pidas

Fliedner Göttingeni ligidal oma esimise jutluse, mis

pöhjaks ta püũhakirja tunnistuse wariseerist ja tölnerist
oli walinud.

Aastal 1819 läks Theodor ikka weel oma wen—-

naga üheskoos, Herborni usu teaduse seminaris, kus

sell ajal Nassau waimulikud ammeti kandidadid oma

wiimse hariduse saiwad. Selle waimuliku seminari
teine kooliherra, proffessor Heidenreich, oli üks waga
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ja kindla usuga mees, mis Fliedneri eestulewa am—-

meti kohta ka mojuta ei jäenud.
Suure hoolega harjutas ta ennast siin jutluse

pidamises ja tundide andmises noorematele,nii heaste
Püiblilugude, kui ka Katekismuse dpetamises. Oma
öppimise löpetusel, aastal 1820, pööras ta oma ema

juurde, kes nüüd Istteini linnas elas ja walmistas

ennast seal wiimse eksami wastu, mis ta Wiesbadeni

linnas pidi läbi tegema.
Sellsamal aastal tegi Fliedner suure kiitusega

usuteaduse eksami läbi ja oli seega kölblikuks tunnis—-

tatud, oma lapsest saadik igatsetud ammetid wastu
wöotma.

111. peatükK.

Kolm aastat ammetis ja reisu peal.

Kui Jumal oma sulase Abrami, hulga rahwa
isaks, Abrahamiks seadis, siis käskis ta teda
enne oma isamaalt wälja minna, ühe maale, mis

Jumal ise temale näitas. Peaaegu nönda sündis ka

Fliedneriga, ta pidi oma isamaalt, see on, Nassaust
wälja minema, Preisi maale, kus sell ajal waimulik

elu uueste ärkama oli hakkanud. ;

Opetaja Stein, kes ju aastast 1817 tema isa—-
likuks sobraks oli jäenud, seadis Fliednerile kaks
kodu koolidpetaja kohta ette. üks koht oli ilusas
Augsburgi linnas ja teine koht oli Kölni linnas.

Kölni linna koht sai wastu woetud. Septembri kuul,
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1820 aastal, astus Fliedner Kölni linnas,üherikka

kaupmehe juurde, kodu koolidpetaja ametisse. Tema

petuse alla anti seal kolm poislast; monest dpetuse
tunnist wöttis ka .üks tütarlaps osa. Siün tegi
Fliedner suure hoolega oma kaswatuse ja öopetuse
tööd. Tema suurem püüdmine oli, — oma öopilastele
diget waimu toitu, nii heasti waimulikus, kui ka

ilmalikus tundides, pakkuda. Ka wahetundidelHa
jalutuskäikudel oskas tema ikka midagi kosutawat,
midagi äratawat, oma weikeste kaaslaste rödmuks

ette tunana. Oma emale ja teiste wendade ja odedele,
kes weel ema kaswatuse all oliwad, kirjutas ta sage—-
daste, ja oma ülejäenud teenistuse kopikad saatis ta
iklka ema kätte selle lapseliku armastusega, et seda
abi, mis tema saata jöudis, nooremate laste kaswa—-

tamiseks tarwitada. Oma koha üle ei kaebanud tema

millasgi, waid tänas ikka Jumalat nende sonadega:
„Wähese üle truu olla tähendab suurema ammeti

wastu walmistamist.“
Kölni linna tulles sai Fliedner warsti ühe wäga

auusa herra, konsistoriumi nduniku Krafftiga tuttawaks,
ühe mehega, kes suure hoolega ewangeliumi kiriku

eest hoolt kandis ja keda ikka auuga mälestatakse.
Selle mehe toimetusel oli Fliedneril sagedaste wdi—-

malik jutlust pidada ja selles asjas ennast täiendada.

Ka sai Fliedner tema läbi Piibli seltsi liikmeks wastu

woetud, mis sel ajal Kölni linnas üsna ilusaste
edenes. —

ütskord saatis tema oma ema kätte mitu eksem—-
plari uue testamendi raamatuid selle palwega, et neid
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sugulaste ja tutwate kätte ära jagada, ja kirjutas
ka emale, et tema ka üks Piibli seltsi liige ja kaas-
tööline olla, mis temale iseäranis römu teha. Selle
meie Piibli seltsi töö on wäga laialine, kirjutab ta

edasi. Mööda läinud aastal on 4000 Püblit ja
uut testamenti selle seltsi läbi wälja jagatud. Ka

seisab meie Piibli selts suure Inglismaa Londoni

Pübli seltsiga ühenduses, kelle juhataja herra
Steinkopff on. 14

Edasi kirjutab Fliedner omastele, et nüüd juba
Jumala söna nende Piibliseltside abiga 130—nes keeles
trükitud on.

Kölnis dppis Fliedner ka moönda auusa püüe—-
tega noort meest tundma, kelle hulgast noort öpetajat
Nebet ja ühte teist noortmeest, nimega Naumann,
nimetama peab. 3

Septembri kuul 1821 lahkus Fliedner Kölni

linnast selle motega, et kodumaale minna ja siis
Bonni linnas üht koörgemat koolidpetaja eksami ära

teha ja ühe gimnasiumi peale opetajaks hakata. Aga
Jumal oli teise elutee temale walmistanud, kui
Fliedner ise praegu arwas, sest Nowembri kuul 1821

kutsuti Fliedner weikese Kaiserswärti linnakese kogu—-
duse peale dpetajaks, mis kutse ka Fliedner wastu

wöttis:. ;

Sissetulek ei olnud küll kuigi suur, 180 taalrit

(umbes 255 rubla) ja korter öpetaja elamise tarwis,
(seda pidi Fliedner weel wana dpetaja Mühlenbecki
lesega pooleks tegema). See oli koik see sissetulek.
Selle peale ei waatanud meie Fliedner aga mitte.
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Tema lootus oli elawa Jumala abi peale, kes teda

ka kdigel tema elu ajal ei ole ära unustanud. Kolme—-

kuninga, ek Kristuse auuilmumumise pühal, sai Fliedner,
oma ema juures olemisel, ilusas Idsteini linna kiri-

kus, öpetaja ammeti peale onnistatud ja läks siis,
mitte weel täs 22 aastat wana, 18-mal Januaril,
sellsamal aastal, Kaiserswärti linna, kus siis 27-mal

Januaril tema kiriklik ammetisse seadmise pãew puhit-
setud sai.

Nüüd oli siis Fliedneril oma kogudus, kelle eest
tema ükskord Jumala ees pidi aru andma. Selle-

pärast püüdis tema ka oma ammeti kohuseid nönda

täita, kuidas see temal aga kuidagi ikka paremini
korda wdiks minna; see oli tema mure. Mitte üksi
jutluste pidamisega, ei, ka teisel wiisil tahtis
Fliedner oma klogudusele kasulik olla, tema tahtis
oma koguduse waimu elu kindla aluse peale rajada.
Ta käis haige woodite juures, püüdis kannatajaid
hingesid trööstida ja kandis ka ihuliku tarwituste

eest sellega hoolt, et ta haigetelle toitu saatis ja
tööst ilma jäenud inimesed katsus tema jälle kohtade
peale toimetada. See koik äratas koguduse keskel

suurt armastust oma noore dpetaja wastu. ükskord
oli Fliedner baron von Himmeni juures ühe pidu
peal; seal wöttis ta oma esimise korjanduse waeste

heaks ette, mis ka mitte wiimseks ei jäenud, sest
just niisuguste korjanduste läbi on weike ja kuulsu—-
seta Kaiserswärti linnakene üle ilma, kdige ewangeli
ristikoguduste keskel, kuulsaks saanud, mis pärast
poole kuulda saame.

7
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Ka seadis Fliedner oma elu korterisse ühe La—-

dina keelse kooli sisse, kus mitte üksi ewangeli usu—-
lised. waid ka Katoliku usulised koolilapsed dpetust
saiwad, kui nad aga ise seda soowisiwad.

Oma kaks nooremat wenda, Georg ja Karl wot-

tis tema enese juurde, et neid dpetada ja kaswatada.
Ode Katarina, · kes ju täieealine oli, wöttis maja
seestpidise toimetuse oma hoolde.

Möne aja pärast kirjutas Fliedner oma emale

Istteini ja teadustas, et tema oma eluga wäga
rahul on. Ka öde Katarina sai oma wenna poolt
ema ees kiita, et ta wäga mdistlikult ja heaste oskas

maja seestpidist toimetust juhatada. Ka tütarlaste
eest oma koguduses pidas Fliedner muret. Ta asu—-
tas oma de abiga ühe tütarlaste käsitöö kooli, kus

ömblemist, heegeldamist ja suka kudumist sai öpetatud.
Pühapäewadel, pärast löunat, kogus ta jälle

nooredmehed kogudusest oma juurde kokku ja juhatas
neid mitmesuguses tarwilikus asjades, ja püüdis neile

Pühapäewa pühitsemist armsaks teha. Igas ette-

wöttes oli ikka temal kindel lootus Jeesuse, meie

Onnistegija, peale rajatud, mis tema päewa raamat

selgeste meile näitab, kuhu tema kodik omad tähtsamad
ettewotted ja elu juhtumised on üles tähendanud.

Tema troost oli, niiheaste rdmus, kui ka kur—-

wastuses, ikka püha kiri, sealt sai tema julgust ja
hinge kinnitust.

„Mitmesuguste raskustega oli sell weiksel kogu—-
dusel ja tema noorel dpetajal wdidelda, iseära-
nis igapäewase leiwa küsimuses. Mitmed wabrikan-
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did lahkusiwad Kaiserswärtist ja jätsiwad oma töölised
ilma tööta. Sellega jäi ka opetaja sissetulek hoopis
weiksemaks. Katoliku usu waimulikud mehed rödmus—-

tasiwad juba selle üle, et nönda ehk saab tulise wai—-

muga ewangeli usu noorest öpetajast lahti. Ka wa—-
litsusgi pani Fliednerile uue koha wastuwotmise plaani
ette, aga Fliedner jäi oma weikese koguduse juurde.
Tema tahtis kui dige karjane, aga mitte kui pal—-
galine olla. Esimesed tormid oliwad küll mööda,
aga näha oli selgeste, ilma wäljaspidise abita edasi
töötada ei wdi, sellepärast wöttis noor öpetaja Fliedne
nduks, suuremate ja rikkamate koguduste keskel

armastuse täö mötet äratada ja reisis selle tarwis

ise ühest kogudusest teise, et weikse Kaiserswärti ko—-

guduse heaks tööd teha
Kui raske nisugune ettewòte on, arwaku

armsad lugejad ise.
Februari kuul 1823 läks Fliedner teele, et oma

kaua ette walmistatud korjamise plaani täide saata.
Piiskopi Rossi poolt oli temal soowitus-kiri kaasas.
Wäga kurb ja raske oli Fliedneri süda, kui tema

Elberfeldi linna jöudis. Ta pööras ühte weiksesse
moerastemajasse, mis tee ääres seisis, sisse. Seal
päris Fliedneri käest üks üsna tundmata wöeras tema

kurbtuse poöhjuse järele. Fliedner jutustas wdoerale

oma südame koormast. See wöeras oskas aga Fliedneri
südant dige abiandja poole juhatada ja pistis temale

jumalaga jätmise juures esimese kingituse pihusse.
Ka maja peremees, kes nende juttu pealt kuulas, tdi

oma ande. Weel sellsamal dohtul juhtus Fliedner
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petaja Leiboldti ja mitme noore waimuliku mehega
kokku, kus siis tema ettewote üle möndagi sai rã—-

gitud.
Teisel päewal kutsus öpetaja Döring teda oma

juurde löunalauda ja andis temale nalja wiisi selle
öpetuse, et korjamise juures peale Jumala peale loot-

mise weel kolm asja tulewad tähele panna janimelt:

kannatus, mitte häbelik olla, ja ladus

koöne wiis. Sellepeale wiis öpetaja Döring teda

ühe auusa ja kristliku kaupmehe juurde, kes küll just
koige rikkam ei olnud, aga oma 40 taalrit römuga
ohwerdas. Kaupmees Troweini eeskuju järele tegid
ka teised, keski ei tahtnud wiimane olla. Nönda

samuti sündis ka Barmenis ja nädala löpul wdis

Fliedner rdmuga oma koguduse juurde tagasi pöö—-
rata, sest Jumal oli tema ettewotet rohkesti dnnis—-

tanud. Ka mitmes naabri kogudustes woeti Fliedneri
raskest tööst wähemal ehk suuremal moddul osa.

Ka Hollandi maalt saadeti abi: See andis

Fliednerile julgust, Hollandi maale sdita, et oma

koguduse alalhoidmiseks üht kapitali koguda.

Esimesel Junil 1823 sditis Fliedner Hollandi
maale ja otse kohe Amsterdami linna, mis Hollandi
maapealinn on. Siin sai tema ka warsti luba

ülema kiriku walitsuse poolt, et wis oma koguduse
heaks korjanduse tööd ette wötta.

Waheajal oli Fliedner ka Hollandi keele kätte

harjutanud ja wois nüüd oma toööd algada. Ams—-

terdami linnas wdeti tema korjanduse toöost nii suurel
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wiisil osa, et Fliedner muud ei oskanud teha, kui

ikka jälle Jumalat tänada. Mitmed, kes teda uulitsa
peal ära tundsiwad, palusiwad teda, sealsamas nende

annet wastu wotta, teised jälle, teda oma majasse
tulla. Rikkad ja waesemad, igaüks püüdis joudu
mööda ohwerdada. Ka Hollandimaa naesterahwad
wöötsiwad sellest tööst elawalt osa. Aga ka naerjatest
ja pilkajatest polnud puudu. Kolm kuud oli Fliedner
nönda Amsterdamis mööda saatnud. Sealt läks

Fliedner Roterdami linna, mis ka Hollandi riüigi
päralt on, ja wottis seal jälle oma korjanduse töö

ette. Ka siin önnistas Jumal seda tööd rohkeste.
Paljugi oleks weel sest sobralikust olekust rääkida,
mis Fliedneri wastu Rotterdamis üles näidati ja ka

mitmes teises Hollandimaa linnas, nii kui Leidenis

ja Utrechtis, kus proffessorid ja studendid korjandusi
ette wötsiwad, et Fliednerile nönda abiks olla. Nönda—-

samuti ka Haagi linnas, kus riigi ametnikud, minist—-
rid ja teenijad igaüks oma ande jöudu mööda wei—-

kese Kaiserswärti koguduse heaks ohwerdasiwad.
Kolmweerand aastat oli Fliedner juba oma arm-

sast kogudusest lahutatud, aga weelgi ei mötelnud ta

koju tagasi pöörata. ;
Mitu korda oli tema oma kogudusele, nii ka

oma emale sest armastuse tööst teadustanud, ikka

meelde tuletades, kuida Jumalseda töd on dnnis—-
tanud.

Peale 20,000 guldna (peale 10,000 rubla) oli

Fliedner Hollandi maal kokku korjanud.
Opetaja palga küsimine oli siis sellega korraldatud.
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Aga ka koali ja waeste eest tahtis Fliedner hoolt
kanda. Selle tarwis wöttis ta nduks, Jumala abi

peale lootes, Inglismaale reisida. Hoolega doppis
Fliedner nüüd Ingliskeelt, et ka sellega mitte Inglis-
maal hädasse jäeda.

Oma armast kogudust ei unustanud Fliedner
millasgi ära, olgu küll, et temal üks truu asemik
koguduses ammetit pidas.

Februari kuul 1824 jdudis Fliedner Inglismaa
pealinna, Londonisse, ja pöras kohe Saksa koguduse
öpetaja Steinkopffi juurde sisse. Seal wdöoeti teda

wäga lahkeste wastu. Seitse nädalat kulusiwad aga
enne ära, siis wast wdis Fliedner oma korjamise tööd

algada. Kdige esimene, kes oma nime korjamise raa—-

matusse kirjutas, oli praegune Inglismaa kuninganna
Wiktoria, kes sell ajal weel weikene printsessin oli.

Mitmed kuningliku koja liikmed, hertsogid ja krahwid
tegid noore printsessi eeskuju järele. Mitmed suu—-
remad waimuliku ameti pidajad, piiskopid, toid oma

anded, ka suure ja auusameelne Wilberfoltse, kes ise
haige woodis oli, saatis oma ande ühe kaaskirjaga.
Ka wäga palju auusaid kaupmehi, Inglaste, Holland—-
laste ja sakslaste seast, wötsiwad sellest rohkete an—-

nete andmise läbi osa, nönda, et wiie kuu jooksul
Londoni ja Oksfordi linnas 700 naela sterlingi
(umbes 7000 rubla) kokku oli pandud. Tänuliku

südamega koige wägewama Jumala, kui ka rdömsate
andjate wastu, pööras Fliedner oma kaua igatsetud
koguduse juurde tagasi. Mitte üksi see hulk raha,
mis Fliedner oma reisu peal oli kokku kogunud, ei
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olnud ainukene kasu, Fliedner oli ka ise wäga
palju näha ja kuulda saanud. Mitmesuguseid hea—-
tegewaid asutusi, nagu kooli ja kaswatusasutusi,
waeste ja haigete majasid, wangikodasid ja nende

parandus-majasid, Piibliseltsisid ja Missioni seltsisid
oli Fliedner pohjalikult tundma dppinud. Nende

tegewus mojus wäga Fliedneri peale, liiategi
weel, et need asutused koöik armu annete waral

oliwad asutatud ja ka praegugi weel samati said
üles peetud.

IV. peatükKk.

Koduses töös.

Fliedner wiibis nüüd kodu, oma armastatud

köguduse keskel. Tema suurem mure ja hool oli

see, et koik, ns tema oma reisu peal näha ja kuulda

oli saanud, nüüd wäga targu sai järele kaalutud ja
läbi mdeldud, et sellest siis ka oma kogudusele möned

punktid wälja walida. Seda oli Fliedner oma reisu
peal wäga selgeste tunda saanud, et inimene omast
jdust ja wäest ühtegi ei jöua Korda saata, kui selleks
kindel usk elawa Jumala peale weel puudub. Selle—-

pärast püüdis ta oma koguduse seas usu ja waimu

elu äratamiseks nii palju tööd teha, kui aga jdud
wähegi lubas. Kooli eest, mis tema ise asutanud
oli, kandis ta alati suurt hoolt, koõik usudpetuse tun—-

nid, andis ta ise ja püüdis lastele piltide waral Püibli
lugude dppimist kergemaks ja arusaadawamaks teha.
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Ka laulmist, noorte inimeste hulgas, püüüti pa-
rema korra peale seadida, et sellega kiriku laulu moju
tösta. üks noorte meeste ja parajus selts sai asu-
tatud, kellest mitte üksi oma koguduse liikmed, waid

ka mitmed Katuliku kiriku liikmed osa wötsiwad.

Haigete eest hoolekandmine püüüdis öpetaja Fliedner
oma koguduse keskel korda saata. Kui soojalt opetaja
Fliedner haigete waimuliku leiwa eest hoolt kandis,
näeme ühest jutlusest, kus tema oma ammeti wenda—-

dele ette paneb, et kui saja haige hulgast, kelle woo—-

dite ees öpetajad palwet teewad, üks ainukenegi önd—-

saste woiks surra, siis see ka küll juba wärt oleks,
haigete juures palwetamas ja neid trööstimas käia.

Et oma kogugudus Kaiserswärtis weikene oli,
siis jäi dpetaja Fliedneril monikord natukene aega
üũle, mis siis jälle wäljaspool oma tegrle rajasid
sai tarwitatud, kas haigete waatamises, ehk jutluste
pidamises. Ka wangide elust hakkas öpetaja Fliedner
ikka enam ja enam osa wötma. Ta oli Inglismaal
reisides näinud, kuida seal John Howardi ja
suuremeelse naesterahwa Elisabeth Frii wuäsi—-
mata tegewusel, mitmed seltsid oliwad asutatud, kes

wangide ihu ja ka hinge elu eest wötsiwad hoolt
kanda. Seda püüdis ka Fliedner oma isamaale,
ette wötta. Ligidal seiswa Düsseldorfi linnas

katsus ta selle tarwis esimesi sammusi astuda.

Et wangide eluga ennast pohjalikult tutwustada,
tahtis dpetaja Fliedner moöneks nädalaks wan—-

gide hulka minna, mis temale aga mitte ei lubatud.
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Selle peale palus ta siis luba, iga kahe nãdala

järele wangikodades Jumalateenistust pidada, mis

temale ka lubati. 9-mal Oktobril 1825 sai nüsu—-
gune Jumala teenistus esimest korda Düsseldorfi
wangikojas ära peetud, kuhu koik wangid, meeste, kui

ka naesterahwad said lastud. Kolm aastat järgi
mööda on dpetaja Fliedner niisugused pühapäewa
pärastlöunased Jumalateenistused wangikodades pida—-
nud, ilma selle peale waatamata, et ta ise juba werd

wälja köhima hakkas.
Suure waewaga läks Fliedneril see ndu korda,

üht wangide eest hoolekandmise seltsi asutada. 1826 a.

sai esimene niisugune selts Saksamaal kinnitatud.

Selle seltsi mure oli nüüd wangide hariduse eest, nü

heaste waimulikus, kui ilmalikus asjas, muret kanda.

Priiherra von Fincke, Westwaali maa ülem presi—-
dent, toetas soojalt noort asutust ja ka kuningas
Friedrich Wilhelm 111. andis selleks kohe oma luba.

Wahe ajal reisis Fliedner weel Hollandi maale, et

sealt maa wangide eest hoolekandmise asja dige pdoh—-
jalikult läbi uurida. 1831 aastal awaldas Fliedner
ühe raamatu wäljaandmise läbi koöik, mis ta Hollandi
maal tähele pannud, nii heaste esimese korjanduse
reisu, kui ka teise reisu üle. Sellessamas raama—-

tus awaldab Fliedner esimest korda oma mdtet ka

selle üle, kui suurt önnistust apostlite ajal asutatud
Diakonissa tö uuendamine ristikoguduses wdiks korda
saata.

Kui nüüd ülemal nimetatud noor selts walit—-

suse poolt kinnitatud oli, haklasiwad kohe Fliedner
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ja söbrad suure usinusega paranduse tööle. Noore—-

mate wangide tarwis sai kohe kool asutatud. Jumala
teenistust pidas dpetaja Fliedner. Wanematele wan—-

gidele sai mitmesugust tööd muretsetud ja nönda

hoolt kantud, et aeg mitte raisatud ei saaks, waid

tööhimu nende sees ärkaks.

Peagi märkas aga Fliedner seda, et kui wan—-

gideülewaatamine mitte niisuguste inimeste käes ei

seisa, kes armastusega seda püüawad täita, waid nii—-

suguste käes, kes aga igapäewase leiwa saamise pärast
ammetis on, siis sest loodetud abi wangimajade pa—-
randuseks ei tule.

Seda Fliedneri soowi peeti aga mitme seltsi
liikme poolt ilmaaegseks wagaduseks, nönda et Fliedner
mönikord selle pärast wäga palju naeru ja pilkamist
kannatama pidi. Sellepärast ei taganenud tema aga
sammugi oma tööpollult tagasi. Waimuliku Ministri
herra poolt sai tema soowi, Inglismaale minna

ja seal koik armastuse töö asutused, nii heaste waeste,
kui ka wangi asjus, läbi uurida ja siis raamatuna
oma kodumaal wälja anda. Seda soowi wdöttis

Fliedner römuga wastu, sest ammugi igatses tema
oma silmaga seda suurt ja onnistatud armastuse
tööd, mis eespool nimetatud Elisabeth Frii Inglis-
maal korda saatnud, näha.

Wangide eest hoolekandmise seltsi aasta koos—-

olekul andis Fliedner oma reisust Inglismaal kdige
kuuljate ees selge aru.

Seni ajani oli õp. Fliedner enam wäljas oma

toguduse pürisid ühe jao önnetumate heaks tööd teinud,
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nüüd oli aga ka see aeg Jumala nu järele tulnud,
kus weikene ja tähelepanemata Kaiserswärti linnakene

selleks keskkohaks pidi saama, kust koik armastuse
toöö önnistawad kiired mitte üksi wangide ja lange—-
nute, waid kdige abitarwitajate peale pidiwad wälja
woolama igas maailma kohas, kus aga ewangeliumi
kirik oli aset leidnud.

V. peatüũkk.

Hpetaja Fliedneri esimene abielu.

Armastuse asutuste pöhjendamine Kaisers—-
wärti linnakeses.

—

Tänini oli öp. Fliedner oma sisemist majapida—-
mist, nönda kuidas ju eespool kuulsime, de abiga
püüdnud edasi ajada. Nüüd, kus del enam wdöima—-
lik ei olnud, oma elu saatuste pohjusel, wenda aidata,
oli tema sunnitud, wdoerastega oma majapidamist
edasi pidama, mis aga mitmesuguseid segadusi maja—-
pidamise asjusse tdi. Sellel pohjusel tuli dp. Fliednerile
noõu, omale abikaasat kosida.

Ka sellesgi ettewöttes lootis dp. Fliedner kind—-
lasti Kdigewägewama abi ja juhatuse peale. Temal

seisis ikka see piibli salm meeles: „Heitke koik oma

mured tema peale, sest tema muretseb teie eest.“
Jumal soowis ka op. Fliednerile ühe niisuguse abi—-

kaasa, kes igas ettewöttes oma meest toetada mdistis.

Tema nimi oli Friedrike Münster, sündinud
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25-mal Januaril 1800. Friedrike wanemate majas
walitses auusus ja Jumala kartus, mis laste peale
wägewalt mojus. :

Friedrike ema suri noorelt ära ja kdik see suur
majapidamine ja nooremate laste kaswatamine ji
16-ne aastase Friedrike hoolde, mis tema ka suure
truu'use ja emaliku hoolega täitis. Siin öppis tema
nüüd ju noorelt köiksugu raskusi kandma, harjutas
aga ennast kdiges sisemises, kui ka wälimises hari—-
duses, nonda et temast igapidi üks haritud inimene

sai. Pea elle järele, kui teised lapsed juba suure—-
maks kaswasiwad, läks Friedrike Düsseltali päastmise
asutusesse, et seal ennast önnetumaks jäenud weike
laste kaswatuse wastu walmistada. Seal dppis
dp. Fliedner teda tundma ja saiwad 14-mal Aprillil
1828. laulatud. Nonda oli siis Jumal Fliednerile
eluseltsilise kinkinud, kes teda igas toös toetas.

Esimene ettewote oli odp. Fliedneril see, et tema

wangimajade eest hoolekandmise seltsile ära seletas,
et nii kaua, kui üht kindlat warju paika nende naeste-

rahwaste tarwis weel asutatud ei ole, keda wangist
wälja lastakse, siis kdik nende juures algatud töö

suuremalt jault kaduma läheb. Niisuguseid inimesi,
kes wast wangist wälja lastud, ei taha keegi heamee—-
lega teenistusesse wötta, enne kui näha wdib, kas

nemad ka auusaks ja kolbulisteks inimesteks jewad.
18383. pani siis seltsi president koosolekule ette,

kaks niisugust warjupaika asutada, üks ewangeli
ja teine Katoliku usu naesterahwaste tarwis.

Fliedner, kes Inglismaal nüsugusi majasi, mis
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Elisabeth Frii asutatud, näinud oli, soowis et

ewangeliumi usuliste warjupaik ühte suuremasse ja
joöukamasse kihelkonda asutatud saaks. Kui aga igal
pool ikka takistusi ette tuli, andis Fliedneri noor

abikaasa oma mehele nou, seda asutust weikses Kai—-

serswärtis ette wötta.

1833 a. wottis siis öp. Fliedner selle uue

warjupaiga asutamise oma peale.

Raha ei olnud selle tarwis küll sugugi, aga head
tahtmist ja lootust Jumala peale, seda sell ajal
ja see warandus oli suurem, kui keegi loota julges.

Maja sai selle tarwis ka warsti leitud. Esi—-
mene selle uue asutuse juhataja ja ülewaataja, Katharine
Göbel, oli ka warsti Fliedneri noore abikaasa,
Friedrike, toimetusel, leitud. 1833 a. sai esimene
warjupaiga abi tarwitaja naesterahwas, nimega Minna,
wastu woetud, ja möni pew selle järele ka üks teine

naesterahwas.

See oli siis esimine warjupaik langenute naeste—-

rahwaste tarwis Saksamaal.

Warjupaiga eest hoolekandmine andis Fliednerile
ja tema abikaasale palju toöd, sest koik ülespidamise
kulud pidi ju Fliedner muretsema. Weel enam muret

tegi niisuguste langenud inimeste hinge elu eest
hoolekandmine. Siisgi önnistas Jumal nende tööd

nönda, et kümnest naesterahwast, keda esimesel aas-

tal woidi wastu wotta, wiis naesterahwast täiesti

dige tee peale pöörsiwad. Abitarwitajaid tuli ikka
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rohkem ja rohkem, nönda, et juhataja, preili Göbelil

pidi abi muretsetama. Aastal 1838. sai siis pre
Göbelile üks Diakonissa abiks antud.

Aastal 1840. oli Fliedneril see room, et ki

lus wangide eest hoolekandja, Elisabeth Frii, te

warjupaika waatama tuli. Peale 900 naesterah;
on tänapäewani selles warjupaigas wastuwotm

leidnud. üks jagu neist naesterahwastest on ka tde

dige ja auusa elu tee peale juhatatud saanud, mu

aga oma wana patude sisse tagasi langenud.

Nüüd oleme siis oma jutuga nii kaugele sa
nud, kus öp. Fliedner oma koige tähtsama ülesan

täitmise juurde jodudis. 13. Oktobril 1836.

sai tema läbi esimene Diakonissade wälja dpetami
asutus pöhjendatud ja sellega see apostlite ajal as
tatud ammet unueste ülesse wdetud. Selles asutus
seisab siis Fliedneri suurem täthsus ewangeliumi kiri

kohta. Juba Hollandi maal oli tema selle suu
armastuse töö jälgi leidnud, kellest Fliedner nön

kirjutab: „Weel on mönes koguduses Diakonissa, s
on naesterahwa sugust waeste eest hoolekandmise tö

tegijaid leida. Need saawad kiriku walitsuse poc
ammetisse seatud ja seisawad ka kirikliku juhatuse a

Kdik nende töö on selge armastuse töß. Nemad k

guwad andid ja jägawad neid önnetumatele, otsiw
haigeid koguduse keskel üles ja kandwad nende e

hoolt, nii heaste ihulikus, kui ka waimulikus asju
kuulawad waestelaste järele ja kus abi tarwis, pũü
wad seda anda. See on üks suur ja önnistaw tö
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kellest terwe ristikogudus südamliku armastusega
peaks osa wötma.“ Nönda öp. Fliedneri kiri.

Kuidas dop. Fliedner seda suurt armastuse töö

asutust ewangeliumi koguduses, Kaiserswärti linnake—-
ses, üles wöttis, sellest tahame siin enne natukese
tähele panna.

„Waesed abita haiged oliwad ammugi ju minu

südamele üks raske koorem. Kui sagedaste ei leidnud

ma neid maha jäetud olekus, nönda kui lehekesed
närtsimas sügisese kareda ilma käes. Ei hoolekand—-
mist ihu, ei ka waimu eest! Mitmed suuremad lin—-

nadgi oliwad ilma haigemajadeta ja kus neid leida

oli, seal sai nende eest wäga wähe hoolt kantud.

Jooma töbe ja palju muud rumalust oli igal pool
leida. Jumala sona kuulutamine oli haigemajades
peaaegu suutumaks kadunud. Kas ei hüüdnud siin
mitte Jumala pikse heal? — „Ma olen haige olnud

ja teie ei ole mind mitte waatamas käinud?“ Kas
ei peaks meie ewangeliumi koguduse naesterahwade
hulgas mitte neid leida, kes walmis oleks, haigete
eest hoolt kandma? On ju ometi meie sdja latsa-
retid selgeks näitajaks, mis seal naesterahwad armas—-

tusega on teinud.“ —Niisugused nähtused, ütleb öp.
Fliedner, ei andnud mulle sugugi rahu. Ka minu

abikaasa oli wäga selles mottes, et üks niisugune
asutus tuleks sisse seada, kus Diakonissad haigete
aitamise ja hoolekandmise peale saaksiwad ette wal—-

nistatud. Kus pidi aga paras koht olema, üht nii-

ugust ewangeli Diakonissa maja asutada? Selle

arwis reisis dp. Fliedner oma ammeti wendade juurde,
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ja palus neid, kas nemad tahaksiwad üht nii
sugust asutust asutada? Kdik need ammetiwenn

soowisiwad aga, et just mina pidada seda suurt asu
tust asutama. Jumala ja tema armsa poja, mei
önnistegja Jeesuse Kristuse abi peale lootes, wötsim
siis selle raske tö oma peale. Weikene Kaiserswä
linnakene pidi see koht olema. Meie suurem mur

oli nüüd, et maja hospidali tarwis saaks otsitud
Warsti selle peale sai Kaiserswärtis üks suur, ilu

maja ära müüdud, pealegi hea koha peal. Min

abikaasa andis mulle ndu, Jumala abi peale lootes

seda maja ära osta. Majast nduti 2300 taalri

(peale 3000 rubla), aga meil puudus ju raha
Siisgi sai see maja ostetud. Mardi päewa ajak
pidi raha makstud olema. üks kristlik naestera

was, Sohwie Wiering, Düsseldorfist, laena

1800 taalrit, puuduwa summa toimetas grahw Anton,
Stollbergist. Jumal ei jätnud meie ettewötet mittt
abita ega häbisse. 30-mal Mail 1836 said minust
walmistatud pohjuskirjad läbi waadatud ja alle
kirjutatud.

Linna elanikud läksiwad aga rahutumaks sellt
mötte juures, mis asja tarwis mina selle maja olla
ostnud. Kui nemad nüüd seda märkasiwad, et sest
üks haigemaja saab, siis läks päris torm lahti. Kdige
suuremad wastased oliwad katoliku usu waimulikud
ammetnikud. Rahwa keskel sai jutt laiali lautatud,
et siia saawad ei tea kust koik katku ja kolerahaiged
ja mitmed teised haiged kokku weetud, see täitwat siis koil
dhu haigusi tais ja nönda woiwad siis kdik haigeks jäeda.
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Pole see ju mitte imeks panna, sest igal ette—-
wöttel, kui ta ka kuigi hea ja; tarwilik on, on ikka oma

wastased.
Esimeseks hospidali arstiks sai linna katoliku

usuline arst walitsetud.
Kdige raskem ülesanne oli see, kust niisuguseid

kristliku waimuga naesterahwaid leid, kes Diakonissa
ammeti peale kölblikud oleksiwad. Kauaaegse ümber

waatamise järele juhtusime wiimaks ühe leidma. See
oli üks arsti tütar, nimega Gertrud Reichardt.

Mitu aastat oli Gertrud oma isa haigete ra—-

witsemises ja haawade sidumises aitanud, sellepärast
tundis ta juba seda tööd. Ka oli temal waimu elu

eest hoolitsemine waeste ja haigete juures iseäralikult
armas. Et nüüd ode Gertrud enne ammetisse as—-

tuda ei wdinud, kui 20-mal Oktobril, siis aitas meid
möne kuu üks noor kristliku eluwiisidega naesterah—-
was, Düsseldorsi linnast, nimega Albertine Pieper,
kes ise mitte päris Diakonissaks ei soowinud saada.
Oktobri kuu löpul oliwad juba neli rasket haiget
haigemajasse wastu wdetud, moned niisugused haiged,
kelle pesu mitu korda päewas pidi uuendatud saama.
Et aga pesu tagawara weel wäga kasin oli, pidi öde
Gertrud iga ohtu hilja weel pesu küna juures seisma.
Jumal kinkis aga igas tegewuses kdigile tötegijatele

sellel armastuse tööpollul oma jöudu ja wäge. Ka
waimulik töö haigete juures näitas warsti oma wilja.

Nüüd astusiwad ka mitmed naesterahwad selle
soowiga haigemajasse, et tahaksiwad Diakonissi ammeti

peale dppida. Haigemaja tohter ja öde Gertrud and—
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siwad neile kdigis haigete rawitsemise asjus dpetust
Fliedneri abikaasa oli aga kdige selle haigemaja hing

Mitu korda päewas käis ta haigemajas ja ai—-

tas igas asjas kaasa; rödmustas ja trööstiska wae—-
seid kannatajaid oma armsa sonadega. Opetaja
Fliedneri enese hooleks jäi koik waimulik dpetus. Ta

püüdis oppijatele igate pidi ära seletada, kui suur
tähtsus sell kristlikul armastuse tööl ristikoguduse
kohta on.

Pea iga ohtu käis ta oma abikaasaga haigemajas,
kus siis ikka üheskoos öhtu palwe peetud sai. Ei

olnud Fliedner ise mitte kodu, waid kuskil reisu peal,
siis kinnitas ta neid oma kirjadega. Olgu üks tema

kirjadest meile eesmärgiks, kui wäga Fliedner ise seda
asutust südames kandis.

Minu armsad ja kallid, Issanda sees!

Nii wähe, kui minul aega üle jäeb korjamise
töös, mötlen ma ikka ka teie peale. Ma palun alati

Jumalat, et tema oma armsa poja, meie dnnistegija
Jeesuse Kristuse armu läbi, iga päew, jah iga tund

teile uut jöudu ja wäge, nii heaste ihu, kui hinge
poolest annaks, et teie nönda Issandat teenides mitte
ära ei tüdineks, waeseid ja haigeid aidates, waid

rödmsa meelega, kannatliku südamega ja wäsimata
hoolega nende eest muret kannaksite. Kui kallis ja
magus on see tundmine hingele, Kristuse were haawu
armastuses puhtaks pesta ja tema kallist ihu usu
salwiga wöida. Kes ei tahaks küll Maria Magdalena



39

ja Salome sarnane olla ja oma nötra jöudu selle
püha teenistuse heaks kulutada?

Just nisugune on nüüd teie armastuse töö,
kui teie aga seda usu ja armastusega teete. Need
wäga kallid. ja äratawad Kristuse enese sönad,
„ma olen haige olnud ja teie olete mind waata—-

mas käinud,“ kölagu teile iga hommiku tööle astudes,
uue jöu ja rammuga südame körwadesse, et wöiksite
wägewad olla Issandas, ja nobedad armastuse tös,
et wdoiksite tunda, meie oleme Issanda wiina

mäel ühed nörgad töötegijad, kes tema käest abi

ootwad.

Ka minu korjamise tööd on Issand rohkeste
önnistanud. Palju wendi ja odesid on mitmesuguste
annete kinkimise läbi sellest suurest armastuse tööst
elawalt osa wötnud, nönda et ma muud ei mdista

öelda, kui Issanda püha nimi olgu kiidetud ja auustatud.

Jumal aga önnistagu seda armastuse töö asu—-
tust Jeesuse Kristuse armu läbi! Seda palub teie truu

kaastööline Th. Fliedner. 1

Nönda dp. Fliedneri kiri.

Kohe esimestel aastatel sai üks kindel majapi—-
damise ja kohuse täitmise wiis maksma pandud.
Seal oli kindlaste ette määratud, kuida igaüks oma

kohut pidi täitma, nii heaste waimulikus, kui ka iga—-
päewases töös, olgu need ded, kes juba Diakonissa
nime kandsiwad, ehk need, kes selle peale ennast ette

walmistasiwad, ehk selle asutuse teenijad. Kui nüüd

pärast poole juba moõned wälja dppinud ded oma
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öppimise ja emaliku kaswatuse kohast eemale töö

põllule said saadetud, siis sai ka neile köik tarwilikud

juhatused kaasa antud. Waikseste ja kindlaste kas—-

was nüüd see uus asutus Kaiserswärti linnakeses ja
Jumal önnistas seda sellega, et wäga palju auusaid
inimesi seda asutust oma armastuse annetega toeta—-
siwad.

21-sel Januaril 1838 a., just döp. Fliedneri
sündimise päewal, said esimesed sisemise armastuse
töötegijad, ehk Diakonissad, kes Kaiserwärtis öpetatud
oliwad, Elberfeldi linna haigemajasse tööle kutsutud.
See oli siis esimene samm armastuse töös wäljas—-
pool Kaiserswärti rajasid. Weel tänapäew tööta—-
wad seal mitu dde armastuse ja önnistusega.

Ikka sagedamaks läksiwad palwed, kus jälle
soowiti Kaiserswärtis wälja öpetatud ödesid ammetisse
seada. Kui heameelega oleks òp. Fliedner kdik need

soowid täitnud, selleks puudus aga tarwilik jöud.
Selle tarwis reisis ta aastal 1838. Würtembergi ja
Schweitsi maale, et seal ammeti wendade abiga uusi
jdudusi selle armastuse töö heaks Issanda sees äratada.

Selle peale astusiwad siis kaks wäga auusa
meelelist naesterahwast Diakonissi ammeti peale. Nüüd

woidi jälle uusi tööpoldusid juurde wötta.

Sest suure önnistusega oli Jumal esimesel kuuel

aastal seda asutust kaswada lasknud. Enam kui 40

oöde oliwad selles asutuses opetatud, muist oliwad
eemal haigemajades ammetis, suurem jagu aga Kai—-

serswärti haigete majades. Ruum kippus aga jälle
kitsaks jäema. Sellepeale sai weel üks suur maja
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juurde ostetud. Ehk küll siingi wiimne kui kopikas
raha puudus, näitas Imal jälle selgeste, kuida tema
neid kuuleb, kes ligimesele häda sees ära ei wäsi
head tegemast ja kes teda kindla usuga appi hüüd—-
wad. Warsti oli ka see raha jälle koos. Oliwad
nüüd need uued asutused öp. Fliednerile ja tema

abikaasale küll muret ja waewa maksnud, siisgi saiwad
ikla jälle teised uued tööd ette woöetud. Nonda, kui—-

das ju eespool kuulsime, oli Fliedner wäga weike

laste armastaja. Tihti peale nägi rema, kuida need

wäetimad ilma ühegi ülewaatuseta uulitsatel sinna
tänna ümber jooksiwad, sest et wanemad, kas wabri—-

kutes, ehk mujal tööl käisiwad. Siis töusis öpetaja
Fliedneril ka see mote, weike laste hoiupaika asutada.
Esimese weike laste kooli asutas grahw Stolberg
Düsseldorfi linnas, kelle asutamisest ka dp. Fliedner
osa wöttis. Pea pärast seda asutas dp. Fliedner
Kaiserswärtis ühe waeste laste käsitöö kooli ja ühe
aasta järele sai see asutus niipalju suurendatud, et
ka üks weike laste kool awatud sai.

Selle kooli tööpöld kaswis kohe nii suureks, et

sellest warsti üks seminar sigines, kus weike laste

koolitajad naesterahwad saiwad wälja öpetatud. Juba
aastal 1842 oliwad seal peale 120 noort naeste—-

rahwast selle ammeti tarwis wälja dppinud. Ka sel—-
lesgi asutuses seisis kdik raskem koorm ja mure dp.
Fliedneri odladel. Niipalju kui aga iiales joud ja
aeg lubas, andis oöp. Fliedner ka siingi kdik usu
öpetuse tunnid ise. ;

Ka sai nüüd üks meesterahwa koolidpetaja, ni-



42

mega Joh. Fr. Ranke, juurde woetud. Tema juha—-
tusel edenes ka laul wäga jdudsaste. Koolidpetaja
Ranke abiga andis dp. Fliedner aastal 1842 ühe
weike koolilaste laulu raamatu wälja, mis wäga laialt

pruugitud saab. Op. Fliedner ütles ikka, et üks
ilma laulu dopetuseta weike laste kool on just niisama
sugune, kui kewade mis ilma lilledeta. Et nüüd usu
dpetuse ja waimuliku asjade juhatus dp. Fliednerile
üksipäini raskeks läks, siis sai öpetaja ammeti kandi—-

dat, Juhan Ball, üks wäga truu ja auus noormees,
abiks woetud. Ka oma raamatu pood sai asutatud,
kust koguduse liikmetelle mönusat kirja wara sai pa—-
kutud.

Kdige truuimaks nöuandjaks ja paremaks aita—-

jaks, nii heaste rödmu, kui ka kurwa tundide

sees, jäi ikka öp. Fliednerile tema armas ja kallis

abikaasa Friederike. ;

VI. peatükk.

Kurwad tunnid.

Sell ajal, kus Jumal seda noort ristikoguduse
sisemist armastuse tööpöldu rohkestennistas ja oma

isaliku armastuse kiiresid selle peale kosutawalt paista
laskis, tuliwad öp. Fliedneri oma maja ja perekonna
elu peale tihti wäga rasked ja kurwad elu saatused.
Tema wanem wend Ludwig, kelle seltsis Fliedner
koik oma noore pölwe päewad ja kooliaja mööda
saatis, suri 1835 aastal ja jättis oma kaks weikest
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pojakest oma armsa wenna, see on, öp. Fliedneri
kaswatada.

1839 aastal uinus üks noorem wend, kes wast
oli abielusse astunud, igawese unele.

Weel sügawamalt sai aga tema süda kurwas—-

tatud, kui kolmas wend Georg, kelle kaswatuse eest
tema 20 aastat juba isalikult mnretsenud oli ja kes

wast mone kuu waimulikus ammetis seisis, 1. Mail

1840. oma silmad igawese unele kinni pani.
Fliedner tundis aga kodige elu raskuste sees üht

trööstijat, ja see oli kodigewägewam Jumal. Tema

juurest otsis Fliedner troosti. Oma kalli emale kir—-

jutas ta järgmise troosti kirja, mis umbes nönda on:

„Sügawast kurwastatud kallis ema!

Kuidas wdin ma teid trööstida, kuidas teie

emalikku armastajat südant kergitada, et seda uut

rasket hoopi, mis teie ja meie koikide peale on tul—-
nud, kannatlikult ja nurisemata woiksime kanda. Uks

troost on ometegi teile ja meile koigile osaks, et

Georg öndsaste on surnud ja nüüd seal ülewal seda
igawese elu römu maitseb, kelle järele meie weel

siin ajalikus elus nii wäga igatsema peame. Georg
on oma päewa töö Issanda rahus löpetanud, ilma

et ta oleks pika elu raskuse palawust ja koormat

tunda saanud. Meie ei wdi muud kui hüüda:
Issanda nimi olgu kiidetud ja auustatud selle suure
halastuse pärast, mis ta oma sulasele on lasknud
osaks saada, et teda nii warakult siit häda orust oma

igawese röömu riiki on kutsunud, et seal oma Issandat,
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püha inglite seltsis, igaweste kiita ja teenida. Kal—-

lis ema, kas see ei ole mitte meile kdigile üks suur
rööm ja kallis troost, et tohime loota, et Georg on

Jeesust Kristust, elawate ja surnute kohtumdistjat,
kui oma öonnistegijat ja ärapeastjat siin maapealses
elus tundma oppinud ja on ikka himustanud Talle
were sees oma usu riideid puhtaks pesta. See tea—-

dus olgu teile ja meile kdigile suurem troost.“
Ka Fliedneri enese koduses elus oli rödmu ja

kurwastuse tundisi olnud. Kaheteistkümne aastase abi—-

elu aja sees oli neile üheksa lapsukest kingitud, kellest
kaks poeglast sündides surnud oliwad ja kaks tütar—-

last kohe pärast ilmale tulemist ära suriwad.
Et nüüd peale oma laste kaswatamise ja maja—-

pidamise mure ka weel muud asjad Fliedneri kalli

ja armsa abikaasa hoole all oliwad, kellest tema suure
armastusega osa wöttis, siis ei ole imeks panna, kui

monikord jubawäsimus kätte kippus ja terwis nor—-

gemaks jäi. Uht asetäitjat ehk abilist öp. Fliedneri
abikaasa korwale leida, oli peaaegu wdimata, iseära-
nis juba sellepärast, et Diakonissa-töö üks uus üles—-
wötmine meie ewangeliumi koguduse keskel oli, mis

wäga suurt ettewaatust noöudis, et see kuidagi
wiisi püha kirja dpetuse wastu ei käiks, waid just
apostlite ajast alustatud pohjal seisaks. Kdik wäli—-

mine puhtus, korrapidamine, lihtsus ja kokkuhoidmine,
mis ju üks suur ja tarwilik teadus Diakonissa-töö
põllul on, seda kdik oskas Fliedneri abikaasa kdige
paremini juhatada.

Sellest koigest näeme meie, kui suured töö osad
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öp. Fliedner oma kalli abikaasa kanda oli usaldanud.
Abielu — häda elu, — seda sai ka Fliedneri abi—-

kaasa tihti tunda. Oma kalli mehegi elu pidi ta

sagedaste Jumala hoole alla andma. Raskemad tun—-

nid tuliwad aga aastal 1841. Septembri kuu haka—-
tuses jäi öp. Fliedner ja pärast ka nende wanem

tütar raske närwide palawikku haigeks, ja kohe selle
peale jäwad weel kaks nooremat tütrekest sellesamasse
haigusesse. Opetaja Fliedner wois juba ühe kuu

järele jälle ammetisse astuda ja ka laste juures oli

paranemist märgata. Kdik oliwad aga weel haigu—-
sest wäga nörgad kui nende armastaja ema kahe uue

haigemaja sisseseadmisi pidiwad juhatama minema,
kuhu neli Diakonissat said ammetisse seatud. Oma
de hooleks jättis ta haigete rawitsemise. Seal jäi
aga keskmine tütrekene, nimega Simonette, uueste

haigemaks ja enne kui woimalik oli, armastajat ema

haige woodi juurde kutsuda, lahkus ta 1. Nowembril

siit ilmast. Kui nüüd ema koju „jdudis ja oma noo—-

rema tütrekese woodi ette astus, kelle nimi Johanna
oli, ütles ta kurwalt: „Ka tema läheb igawese ra—-

husse.“ 17. Nowembril wautas armastaja ema käsi
ka selle tütrekese silmad hellalt igawese unele kinni.

Ainult üks armastaja ema süda wdoib seda ära tunda,
mis sell korral selle ema südamest on läbi tun—-

ginud.
Idulu ajal wdis Fliedneri abikaasa juba oma

wanematele kirjutada, et tema süda üsna rahulik on,

aga silmawee pisarad weel kuiwada ei taha. Jumala
armu peale lootes, kes kellegile raskemat koormat
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peale ei pane, kui ta kanda suudab, löpetan ma selle
aasta. Ikka ja alati troööstis ta ennast selle oma

koige armsama laulu salmiga: „Eks mu kohus tänu
teha, Jumalale ilma peal? ja „Aeg kdik asjad lope—-
tab, Jumal ikka armastab.“ Oma päewaraamatu
wiimse lehekülgede peale on tema järgmised sonad
ülesse tähendanud: „Rahu ja puhkamist ei ole selles
ajalikus elus mitte leida, seal ülewal on dige isamaa
kdige oma pärandusega. Kdiki terwitan ma südam—-
liku armastusega! Issand hoidku ja kaitsku meid

Jeesuse Kristuse sees. Jeesus, minu ärapeastja ja
lunastaja, wota ka mind armust oma igawese rahu
riiki wastu, Aamen.“ Kaua ei kestnud Fliedneri
kalli abikaasa terwis mitte enam. Tema tundis, et

ta päew päewalt ikka nörgemaks jäi, kuni 18-mal

Aprillil raske haigus täieste wdimust wöttis. Kdik

abiandmised oliwad asjata ja 22. Aprillil uinus see
kallis elu, kes nii palju elu palawust ja tormi oli
maitsta saanud, Issandas igawese rahusse. Mida
raskemalt Issanda käsi Fliedneri peale langes, seda
kindlamalt hoidis ta tema poole.

Oma kadunud abikaasa lauluraamatusse, mis

Fliedner oma noorema tütrele kinkis, kirjutas ta järg—-
mised sönad: „Tütrekene, wota see laulu raamat,
mis sinu öndsa ja armastaja ema omadus oli, tema
surma päewa mälestuseks, enesele. Loe ja palu hea
meelega sealt seest ja dpi Jeesust Kristust lauldes

kiitma, nönda kui seda sinu dnnis ema tegi. „Kes
mind wara otsiwad, need leidwad mind“ seda sal—-
mikest tundis sinu oònnis ema, ja see on teda pime—-
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duse orust ja surma warjust läbi wiinud igawese
paradiisi, kus ta nüüd Issanda trooni ees, walge
riietega, ehitud ja Palmi okse kandes, teda kiidab ja
teenib igaweste. Sinu kurwastatud, aga Jumalat
kiüitja isa, Th. Fliedner.“

Suur ja raske oli see hoop, millega Jumal nüüüd

öp. Fliedneri, kui ka kodiki neid armastuse töö asutusi
katsuma tuli. Fliedner ise ütleb selle kohta: „Jumal
ise, kes selle raske haawa on löönud, teab ka üksi,
kuida seda jälle parandada. Praegu on meil weel

tema tee tundmata, aga eks tema ole see dige ja
selge armastus.“

:

VI. peatükßKk.

Armastuse töö asutuste laiendamine

ja Fliedneri teine abielun.

Waewalt üheksa aastat oli sellest ajast möoda,
kus esimene langenute naesterahwade warjupaik Kai—-

serswärtis asutatud sai, ja kui suureks oli see nüüd

ju Jumala abiga kaswanud! Ta oli üheks linnaks

saanud, mis mäe otsa ehitatud, kust armastuse töö

wägewad kiired kaugele, maailma häda ja wiletsuse
keskele, kosutawalt paistsiwad.

Suur rööm oli öp. Fliedneril selle üle, et mit—-

melt poolt noored kristliku waimuga naesterahwad
Kaiserswärti saadeti, kes siis seal Diakonissaammeti
peale saiwad öpetatud. Ruumid kippusiwad aga jälle
kitsaks jäema, mis peale Fliedner sunnitud oli, uusi
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ehitusi ette wötma. Jumal laskis ka seda ettewdotet
noõnda heaste korda minna, et üks suur puudus, mille
all koik see suur asutus kannatas, löpetatud sai. See
puudus oli see, et oma asutuse kirikut ei olnud.

Nüüd sai aga see puudus täidetud. üle 14,000 taal-

rit oli selle ehituse jauks tarwis. Täis lootust Jumala
poole pöoöris ta jälle oma armsa ja kallimeelse ku—-

ninga poole, kust temale suurem summa ilma intres-

sideta lubatud sai. Puuduw raha tuli weel armas—-

tuse annete läbi kokku.

Juba aastal 1842 pidas körgeauuline kunin--

gas nöuu, kuidas tuleks Bexliini üks iseseisaw Dia—-

konissade dpetamise, ehk nönda nimetatud Ema-maja,
asutada. Op. Fliednerile sai kuninglik soow ette pan—-
dud, kus tema hooleks usaldati, üht tublit waimu—-

likku meest ja üht kristlikknu naesterahwast, kes uue

asutuse eestseisjateks kölblikud oleks, wälja walitseda.
Ta reisis selle tarwis Hamburgi linna Amalie Sievekingi
tundma öppima, kes oma hea ja armastuse töö pöllul,
waeste ja hädaliste aitamiseks, laialt tuntud oli, ehk
ta küll Diakonissa nime ei kandnud, aga 20 aastat

juba selle sarnast tööd tegi. Juba oma abikaasa
eluajal oli Fliedner teda Kaiserswärthi asutuste eest-
seisjateks soowinud, aga see arwas oma kohuse ole—-

wat, isamaa hädaliste heaks töötada. Amalie Sievekingi
dpilane, Karoline Bertheau, ka Hamburgist pärit, üks

wäga kristliku waimuga naesterahwas, kes sell korral

suure Hamburgi linna naesterahwa haigemaja üle—-

waataja oli, öppis Fliedner tundma, ja lootis, et

ehk temast wdiks Berliini uueste asutatud Diakonissa
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maja eestseisja saada, aga Jumala mdotted oliwad

selle kohta hoopis teised. Karoline Bertheau pidi
Fumala tahtmise järele Fliedneri teiseks abikaasaks ja
kaastoõötegijaks saama.

29-mal Mail 1843 saiwad nemad Hamburgis
St. Georgi kirikus laulatatud. Teine Fliedneri abi-

kaasa, Karoline Bertheau, oli 26-mal Januaril 1811

sündinud. Tema wanemad oliwad Prantsuse maalt

pidanud sellepärast wälja rändama, et nad ewange—-
liumi toe walguse poole hoidsiwad. Peale 21 aastat

on Fliedner oma teise abikaasaga onnelikku abielu

elanud. Kaheksa lapsukest on Jumal neile selles abi—-

elus kinkinud, kelle hulgast kaks ära suriwad. Kdik

oma kadunud eelkäija ammeti kohused wöttis ka teine

Fliedneri abikaasa oma kanda. Pulma reis oli en—-

nem üks ammeti tallituse, kui löbu reis. Esiteks
sai Berliini linna mindud, kuhu ka waheajal wiis

Kaiserswärthi Diakonissad oli jöudnud, kes nüüd seal,
nii kui eespool ju nimetatud, ammetisse said seatud.
Sealt läks Fliedner oma abikaasaga Halle linna, et

seal temale A. H. Franke asutust näidata, ja selles
oma usku ja armastust Jeesuse Kristuse wastu kin—-

nitada. Suure rödmuga sai Kaiserswärthis eneses
Fliedneri teine abikaasa igalt poolt wastu wdoetud.

Wiimsel ajal vli ka palju ödesi juurde tulnud, ühel
päewal koguni wiis ühe korraga. Suure igatsusega
dodati nüüd uue ehituse walmis saamist, ja kdikide

rödmuks sai ka uus ehitus 10-mal Septembril sisse
onnistud, kus juures ka 10 dde Diakonissaammeti
peale uues kirikus önnistatud saiwad. Kohe selle
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peale sai weel üks uus ehitus ette wdetud, mis ju
31-sel Julil 1844 donnistatud sai. Sellsamal päewal
sai ka kandidat Stricker, mis ju eespool nimetatud

haigemaja ja koguduse abidpetajaks önnistatud.

Aastal 1846 sai jälle üks uus dpetuse jaos—-
kond sisse seatud, mis seminari nime kandis ja kus

niisugused naesterahwad saiwad wälja dopetatud, kes

pärast poole tütarlaste alguskoolides, ehk nonda ni—-
metatud elementar koolides öpetust andsiwad. Op.
Fliedner oli seda juba ammugi tähele pannud, et

algus koolides naesterahwa sugust dpetuse andjad
enam emaliku kaswatuse kohuseid wdisiwad täita, kui

meesterahwa koolitajad.
Körge kooli walitsus oli selle ettewottega wäga

rahul ja toetas seda sellega, et need naesterahwad,
kes Kaiserswärthi seminaris oppimise löpetasiwad,
iseäralised digused ammeti pidamiseks saiwad. Ka

körgema tütarlaste koolide tarwis saiwad pärast poole
seal naesterahwad ette walmistatud. Selle seminari
tarwis sai ka uus maja ehitatud ja sisse önnistatud.

Kdik see suur hulk raha, mis ehituste peale
kulus, andis Jumal digeks ajaks.

Körgeauuline kuningas saatis seminari tarwitu—-

seks 1000 taalrit, aga koige rohkem tuli siisgi ikka

weiksema kingituste waral kokku. Nönda saatsiwad
näituseks Jenkendorsi weiksemad ja suuremad lapsed
25 taalrit, mis nemad ühe loosi läbi, kus oma teh—-
tud asjakesed loosi peale pandi, kokku wötsid. Olgu
siin paar näitust, kuida Jumal monikord wiimsel
silmapilgul abi saadab: ks suur maja sai jalle
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juurde ostetud ja 1-sel Mail 1846 pidi 1000 taal—-

rit wälja maksetud saama, aga weel 28. Aprillil
puudus suurem summa kdik. Seal korraga saatis
körgeauuline kuninga proua Elisabeth 500 taalrit,
333 taalrit sai laenu peale wodetud, puuduw raha
tuli wähema annetega kokku, nonda et esimeseks Maiks

koik raha koos oli.

Teine kord oli Fliedneri abikaasal 600 taalrit

leiwa jahude eest möldrile wälja maksta. Tähtaeg
jdudis kätte, aga raha puudus. Ka ei lubanud

mölder enam wälja anda. Hirm, et raha tähtajaks
ei saa, läks üsna suureks. Fliedner ise wiibis see
kord Berliini linnas. Kes aga uskus Jumala abi

peale lootwad, ei jää mitte häbisse, ja waata imet,
just täht päewa hommikuks oli 600 taalrit seal, mis

auuline würst von Waldenburg oli läkitanud. Raha
puuduse, ehk selle üle, kust raha saada, ei räägitud
Fliedneri perekonnas mitte palju, küll aga nimetas

ta wahest nalja kombel omaabikaasat raha ministriks.
Nägi Fliedner, et möned uuendused tarwilikud

oliwad, siis ei länud ta mitte esiteks inimeste pal—-
wele, waid alandas ennast omas kambrikeses polwede
peale ja kandis oma palwe Jumala ette, siis wast
wöttis ta asja julgeste käsile ja waata, koik nnistas

Jumal. Oli oöp. Fliedner kodu, siis mdistis ta oma

aega ikka nönda tarwitada, et tal moned silmapilgud
üle jäiwad, kus ta möne üksiku dega nende ammeti

ja waimuliku tarwituste üle rääkida wdis.

Kus nii palju ja nii mitmesuguseid inimesi ühes
koos, seal on ka mönigi kord waljut maanitsuse sona
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tarwis, aga ka suurt armastust ja kannatust. Ise—-
äranis oli Fliedneril selle kohta wäga teraw mdistus,
et oskas igat ammeti pidajat tema dige koha ja am—-

meti peale seadida. Haige saalide, köögi ja ömblus

tubade ülewaatamine oli wäga läbi katsutud ja proo—-
witud odede kätte usaldatud, kes stis nooremaid ope—-
tama ja juhatama pidiwad. üle kdige terwe Diako—-

nissa maja walitses 1847 aastast peale de Sohwie
Wagner. Tema ja koik teised ded töötasiwad aga
Fliedneri abikaasa juhatuse all. Ikka kindlamalt ja
lahutamatalt püüdis Fliedner seda ristikoguduse sise—-
mist armastuse tööd ewangeliumi kirikuga ühendada,
kelle teenistuses ja kaitse all see asutus juba hakatu—-
sest saadik seisis.

Enam kui 60 Diakonissat, kes koik Kaiserswärthis
oliwad dopetatud, töötasiwad juba teistes kohtades.
Nende suurem töö ja mure oli waesid ja hädalisi
üles otsida ja neile abi pakkuda. Suureks kurwas—-

tuseks oli Fliedneril see, kui igale poole, kuhu Diako—-

nissasid soowiti, neid saata ei wdinud, sest et nendest
tihti puudus oli. Ikka pani tema nende ödedele, kes

kaugemale töö pöllule saiwad saadetud, ette, et nemad

waesemaid haigeid hoolega üles otsiks ja neile abi

pakuks. Kui juhtub, et rikkas ja waene haige kor—-

raga abi tarwitawad, aga wdimalik ei ole molemaid

teenida, fiis peab waest haiget ette wötma, sest et

rikkastel wöimalik on, ka teisel teel rutemalt abi saada,
kui waestel.

Nüsugusel korral peate teie kindlaste Kristuse
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öpetuse ja käsu järele käima, mis Luka ewangeliumis
14. peat. 12—24 salm. kirja on pandud·.. —

Op. Fliedner märkas ka warsti, et igas asu—-
tuses mitte just küll ei ole, kus ainult naesterahwa
jdud ja juhatus oli, waid monesgi asjas läks meeste-

rahwa kindlat juhatust tarwis. Selle tarwis asuras
ta oma söbrade toetusel ja nende abiga 1844a.

Duisburgi linna ühe niisuguse asutuse, kus meeste-

rahwa sugust noored inimesed, keda Diakoniteks
nimetati, öpetust saiwad ja kes siis koigis asjus kuhu
naesterahwa jöud ei ulatanud, oma jöudu ja juha—-
tust pidiwad tarwitama. Selle asutuse tarwis ostis

Fliedner jälle oma wastutamise peale suure maja.
Selle majasse sai ka önnetumaks saanud poislaste
kaswatus ja öpetuse paik sisse seatud: Ka Dr. Wicherniga,
kes selle asutuse koige truuim kaaswditleja oli, astus

Fliedner lähemasse ühendusesse ja läks temal korda,
Dr. Wicherni abilist, öpetaja Brandti ja pärast kui

Brandt ära läks, herra Cugelberti selle asutuse eest—-
seisjaks wdita. Kdige selle asutuse sisse seadmise eest
kandis öp. Fliedner hoolt.

Esimeseks maja isaks sai tubli ja auuwärt mees,
GottliebWulfken ja naesterahwa toimetuse wöttis

Diakonissa Maria Schäfer oma peale.
Kui kuhugi uue koha peale Diakonissasid am—-

metisse soowiti, siis said need ikka, kas Fliednerist
enesest, ehk tema abikaasast, uude kohta wiidud ja
seal ammetisse seatud. Iga reisu peal oskas aga
Fliedner ikka midagi köige nende suurte asutuste heaks
korda saata, kas armuannete korjamisega ehk jälle
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abiseltside asutamisega. Aega ilma asjata wiita, seda
Fliedner ei sallinud. Kaks korda reisis Fliedner selle
aja sees Inglismaale; 1846 aastal wiis ta neli

Kaiserswärthis öpetatud dde Londoni saksa haigemaja
peale.

Ka nendegi reisude peal sai ikka armuannete

korjamine ette woetud, mis Jumal rohkeste önnistas.

Sagedaste kutsuti Fliedner kuninga poolt Berliini,
kus ta ükskord koguni kuningliku kabineti nöukogu
koosolekust osa wöttis.

10. Oktobril 1847 sai uus suur Diakonissi
maja, nimega Betania, Berliinis sisse önnistatud,
mille pühitsemisest körge auuline kuningas kdige oma

perekonnaga osa wöttis. Esimeseks juhatajaks selle
Diakonissa maja peale sai Marianne von Rantsau,
kes ühe aasta juba Kaiserswärthis wiibis ja nüüd

dp. Fliedneri läbi kuningale ette pandud sai. Weel

üheksa Kaiserswärthi dde astusiwad selle uue maja
warju ja juhatuse all ammetisse. Löpukone, mis

öp. Fliedner pidas, mojus iga kuulja südamesse wä—-

gewalt, iseäranis aga kuninga peale, nönda et körge
auuline römuga hüüdis: „täna on ewangeliumi ko—-

gudusel suur römu päew. Jumal lasku koöik korda

minna ja önnistagu ise meie uut armastuse toöö ette

wötet.“ Ka riiete kandmise üle Diakonissade keskel

sai räägitud ja kuningas wöttis armulikult Fliedneri
ette paneku wastu, et nimetatud ded peale oma lihtsa
ülikonna, misgi imnuud märki ei pidanud kandma.

Ikka ja alati jä kuningas Friedrich Wilhelm IV.,
esimeseks ja wiimseks Kaiserswärthi asutuste heate—-
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gijaks ja meelespidajaks, nnda samuti ka körge mot—-
teline raha ministri herra von Bodelschwingh. Aastal
1847 käis kuningas jälle Kaiserswärthis, koöiki neid

asutusi waatamas.

ühe aasta pärast julges dp. Fliedner armulise
kuningale ühe jalutus käigu peal palwet ette panna,
et Kaiserswärthi weel üks waimu haigete maja naeste—-

rahwaste tarwis saaks asutatud. Kuningas lubas

armuliselt selle tarwis ühe tühja endise kroonu ka—-

sarmu, mis ühe lisa ehitusega täendatud sai. Nönda

tousis siis jälle üks uus asutus juurde.
Ikka enam ja enam sai Diakonissa, ehk see sise-

mise ristikoguduse armastuse töõ tuttawamaks, nönda
et ka woerad maad seda ju tähele panema hakkasiwad
Mitmelt poolt, woeralt maadelt, tuliwad palwed, kus

kus nisuguseid armastuse töötegijaid ddesi soowiti.
Op. Fliedner lootis moned palwed täita wdima, pidi
aga igale poole ise neid ddesi saatmaja ammetisse
seadma minema, sellepärast ei jöudnud ta enam Kai—-

serswärthi linna koguduse dpetaja ammetit pidada,
waid pani selle ammeti maha. Kuninga soowi, et

Fliedner ühe osa aasta päewadest Berliinis wiibiks,
seal olewat Diakonissa maja juhatades, wastas Fliedner
alandlikult: „Majesteet, ma ei passi mitte Berliini
linnale.“

Ka Düssethali linna Diakonissa maja eestseisuse
ammetit soowiti Fliedneri hoole ja juhatuse alla anda,
aga ta ei woinud seda mitte wastu wötta. Südame

tunnistus ei lubanud Fliednerile seda mitte, Kaisers—-
wärthi, mis temale armsaks jäenud, maha jätta.
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27. Januaril 1849 a., just 27-me aastase ammeti
pidamise järele, jättis ta siis linna koguduse jumalaga
ja jäi üksipäinis Diakonissa asutuse opetajaks, mis

wahe ajal iseseiswaks koguduseks sai tunnistatud.

Et nüüd selle ammeti maha panemisega dpetaja
ammeti palk ära kadus, siis oli Fliedner sunnitud
asutuse seltsi walitsuse käest üht wähest abi paluma.
Tänini oli ta seda ilma kodige tasuta teinud. Kunin—-
gas kinkis ühe suurema kapitali ja seadis ka, et

Diakonissa asutuste kogudus sinodi leskede kassast osa
sai. Wiimaks kinnitas kuningas ka weel kaswatus

raha Fliedneri poegade koolitamise jauks. Nönda

muretses siingi jälle Jumal oma sulase eest, kes
truu töötegija tema wiinamäel oli. ;

VII. peatükk.

Diakonissa—zisa.

Kolm aastat reisu peal. (1849 —1851).

Esimene wöeras maailma jagu, kuhu öp. Fliedner
oma Diakonissad ehk ded wiis, oli Pohja-Amerika.
Opetaja Passawant, Pitsburgi linnast, Pensilwaniast,
oli 1846 aastal Kaiserswärthi linnas wiibides, seda
armastuse tööd tundma dppinud ja soowis nüüd nii—-

sugust Diakonissa maja Pitsburki asutada. Aastal

1849 wdis wast Fliedner seda soowi täita. 9-mal

Junil 1849 astus ta nelja dega selle pika ja raske tee

peale, oma saatust Jumala kätte andes. 5. Julil
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1849 jöudsiwad nad New—-Jorki linna ja sditsiwad
sealt raud-tee ja wee teesid mööda edasi, kuni ühe
nädala järele kohale jöudsiwad. Opetaja Passawant
wiis neid kohe haigemajasse, kus ju palju haigeid oli

ja kuhu üks päew hiljem ka üks Amerika noor naeste—-

rahwas doppimiseks wastu woeti. Pärast poole sai
see asutus Rochesteri linna seatud. Esimene juhatus
sai Kaiserswärtis dppinud de Elisabeth Hupperthi
kätte usaldatud, kes seda ammetit ka suure armastuse
ja hoolega on pidanud. Siin kaugel Pohja Ameri—-
kas öppis ja uuris Fliedner nii heaste kiriku, kui

kooli, waeste ja wangimajade olusid tundma, ja
kirjutas neist kdigist oma reisi kirjelduses, mis ta

oma asutatud waimulikus ajalehes kodumaal awaldas.

Iseäranis kiidab Fliedner Amerika kristlaste püha
päewa phitsemisest, kus täiesti püha hingamise pewa
rahu walitsenud. Ka nende missioni töö leiab kiitust,
aga ka möndagi puudust, näituseks kooli ja kiriklikus

asjus ei jäta ta nimetamata. Ka suurt Niagara
weekukkumist käis Fliedner waatamas. 4. Oktoobril
reisis ta Inglismaa kaudu oma kodumaale tagasi, kus

ta omaksetest suure rödmuga sai wastu woetud.
Suure römuga märkas Fliedner oma kodu maal,
kuida see sisemise armastuse töö seeme, mis tema

Jumala abiga ristikoguduses püüdis külwata, igal
pool armsaste idanema hakkas. Suures Breslau

linnas sai Diakonissa maja elule kutsutud. Ka Köö—-

nisbergi linna sai niisama sugune Diakonissa maja
asutatud, kuhu ikka esimesed ded jaeestseisjad Kaisers-
wärthist said saadetud. Koju tagasi pöörates sai weel



58

Danzigi linnas üks abi selts, Kaiserswärthi asutuste
toetuseks, asutatud. Stetiini linnas astus üks selts,
Fliedneri soowitusel, kokku, kes ju aasta prast Kai—-
serswärtist ddesi soowis Diakonissa töö alustuseks.
Nönda samuti sündis ka Karlsruhe linnas. Aastal
1852 sai ka Riehenis, Baaseli linna juures, suur

Diakonissa maja awatud.
Ka weel üks wäga suur ja raske ettewote sai

Baaseli reisu peal herra Spittleriga läbi räägitud,
see oli Jerusalemma linna üht Diakonissa maja asu—-
tada. Juba aastal 1846 oli Fliedner Londoni lin—-
nas Jerusalemma piiskopi, Samuel Gobatiga, tutwaks
saanud ja seal siis ka piskopiga kristliku-sisemise
armastuse töö üle ewangeliumi koguduses jutustanud
Piiskop lootnud warsti ka Jerusalemmas seda armas—-
tuse tööd alustada. Aastal 1850, reisis missionär
Reichärdt, meie kdige wanema de wend, Kaiserswärthist
läbi Jerusalemma, et seal juutide seas missioni töod
teha. Nimetatud missionäri läbi sai piiskop Gobatile

aruanne meie armastuse töö üüle saadetud ja ühtlasi
ka teadustatud et meie walmis oleksime Jerusalem-
mas kfristlikku armastuse töd algama. Jagas ju
ommetigi meie önnistegija Jeesus Kristus ise seal
kohal waestele ja hädalistele oma taewalikku armu
ja abi kibeda risti surma läbi.

Warsti selle peale tuli teadus, kus piiskop kahte
dde Jerusalemma koguduse peale soowis. Kohe sai
see asi meie kallimeelse kuningale ette pandud, kes
oma körge nduga soowis, et Jerusalemma üks ise-
seisaw Diakonissa maja saaks asutatud, just nonda,
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kuida Fliedner seda oli ette pannud. üks haigemaja
pidi sisse seatud saama ja weel üks kaswatuskoht
tütarlaste jauks. Körgemeelne kuningas lubas oma

kaks weiket maja Jerusalemmas selle tarwis pruukida
ja soowis, et Fliedner ise esimesed ded armulise ku—-

ninga kulul pühale maale wiiks janeid seal ammetisse
seaks.

Fliedner wottis siis selle pika ja raske reisu
ette. Mitmelt poolt Saksamaalt saadeti selle reisu
tarwis abi. Iseäralised seltsid, Siioni seltsi nime

all, asusiwad tööle, et mitmesuguseid andeid korjata
ja sellega kaugele maale reisijatele kergitust soowida.
Palju andeid ja kraami tuli kokku, nönda et 28

kasti sai täis täidetud, mis koik sai. kaasa woetud.
Ka üks täieste sisse seatud apteegi jauskond, koige
tarwiliste rohtudega, sai sisse pakitud ja kaasa woe—-

tud. Selle toimetuse tarwis oli teiste ödede hulgas
ka üks niisugune ode, kes rohtude segamise ja wal—-

mistamise peale öppinud oli. Ohtul, enne ärarei—-

simise päewa, kogusiwad siis koik ded ja teised am—-

metnikud weel ühte kokku, et ühes kohas palwet köige
wägewama trooni ette kanda, kus siis pohjuseks
Taweti 91 laul sai walitud. Löpuks sai wägew
ja armas laul,— „dssand, sind ma kiidan korgest,
Oled mu, Mina su Oma olen järgest,“ — lauldud.

17-mal Märtsil läks siis Fliedner nelja dega teele.

Berliini linna jodudes, wiis Fliedner kdik ded armu—-

lise kuninga proua ette, kes neid näha ja nendega
rääkida soowis. Sealt sai siis Triesti linna mindud.

Selle reisi seltskonna hulka astusiwad ka kaks wai—-
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mulikku meest, öpetaja Schultz ja Plitt, kes Fliedneti
seltsis püha maad näha soowisiwad. ; -

Pakkide ja kastide edasi toimetuse mure wöttis
öp. Fliedner koik oma kanda, mis mönda sugust ras-
kust tegi. 27-mal Märtsil astusiwad koik laewa peale
ja jodudsid 1. Aprillil Siira saare peale, kus natukene
aega puhati. Nüüd sai Europa maa jumalaga jäetud
ja 3-mal päewalpaistsiwad juba Aasia rannas Smirna
linna tornid. Wiis päewa sai selles linnas puhatud.
ja selle aja sees koik tähtsamad asjad, nii kui haige—-
majad ja kaswatuse kohad, mis kreeka ja katuliku usu
kristlaste asutused oliwad, kui ka muhamedi usu
kombed tundma doppitud. Juhatajateks oliwad missio
näärid Wolters ja Sandretski. 7-mal Aprillil sditis
laew jälle edasi. Wäga palju sditis selle laewa peal
ka muud rahwast, iseäranis aga kreeka usurändajaid.
Ka Kürklasi oli laewa peal ja Fliedner ei pannud
mitte wähe imeks, kui suure hoolega nemad oma usu
kombeid püüdsid täita. Ka meie Jerusalemma reisijad
kogusiwad iga hommiku ja öhtu ühendatud palwele.
Rooduse saare peal käidi kuulsa Johanniteri lossi
wägewaid waremeid, ja Küpruse saare peal, Larnakas,
halastaja ödede kooli waatamas. Beiruti linnas,
mis üks tähtsam sadama linn Siiria lahe ääres on,
wöttis Preisi riigi konsul, Weber, neid suure lahku—-
sega wastu. Kesknädalal enne ülestöusmise pühi
jouti Jaffa linna, mis pühas kirjas Joppeks hüütakse.
Sealt sai siis ratsa hoostega edasi mindud, kuni

öhtuks wana Arimatia linna jöuti, mis nüüd Ram—-

leks nimetatakse. Kuu walgel sai siis ilusast Saaroni
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orust mööda sdidetud, kuni ühe kloostri juurde öömajale
wdisid jäeda. Weel üks päew, ja Fliedner wdis

oma kaaslastega Jumalat kiites rödmsalt hüüda:
„Meie jalad, oh Jerusalemm, seisatawad sinu wära—-

wate ees.“ ülestöusmisepühade Jumala teenistustest,
mis armsas Kristuse kirikus, Siioni mäe peal, peetud

sai, woeti alati osa, mis koikide südameid rohkeste
kosutas. Üsna kurb oli aga see pilt, mis püha haua
kiriku juures silma paistis. See suur tungimine ja
toukamine, mitmesuguste usu rändajate keskel, läks ju

mönikord ni suureks, et türgi soldatid, kes stin korda

peawad, püssi pärade jakantsikutega pidiwad rahu
jalale seadma. Fliedner ja tema seltsilised käisiwad
alles pärast üÜlestdusmise pühi püha haua koobast
waatamas.

Nüüd sai ka Diakonissa maja sisse seadmine

wöetud. Suure töö ja waewa järelejduti niikaug
et 4-mal Mail onnistamise päewa wdis pühitseda.

Fliedner oma kaaslastega, piiskop Gobat ja mitmed

Inglise waimulikud mched wötsid sellest tähtsast tun

nist osa. Kohe astusiwad ka ded oma armastuse tööle

ja mitmed naesterahwad astusiwad Diakonissa m

et ennast selle tähtsa armastuse töö wastu walmis—

tada. Oliwad nüüüd koöik toimetused uue asutuse

juures korda seatud, pidi dp. Fliedner ka selle
peale motlema, et koju poole tagasi pöörda. Ta
jättis koöik senna jäejad ded ja tutwad Jumala wägewa
saatuse alla ja palus südamest, et iga üks oma tööod

usu ja kristliku armastusega teeks, mis peale siis
jumalaga jätmine tuli, kus palhju silmawee pisaraid
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sai walatud. 17nal Mail sditis Fliedner missionãr
Landretzki saatusel Jerusalemmast wälja. Juba Je-
rusalemmas wiübides, kis ta seal ümberkaudseid kohte
waatamas, nii kui Betlemas, kus dnnistegija sdime-
kene kord seisnud, siis suure Abrahami tamme juures,
Juuda mägisel maal, Betabaras, Jordani jde ääres
kuni surnu mereni. Nüüd sai aga Samaria linna

kaudu mindud, kus Eebali ja Karitsimi mäed, Jakobi
kaew ja Sekem tee ääres näha on. Mai kuu pala—-
wus, mis siin maal wäga raske harjumata inimesele
kannatada, mojus ka Fliedneri peale noõnda, et ta

üsna nörgaks kippus jäema ja missionär Landretzki
juba arwas, et Fliedner päewa piste haiguse saab,
mis aga, tänu Jumalale, mitte ei juhtunud. Kaana

ja Natsareti läbi jöudes saiwad nad Kenetsareti järwe
äärde, kelle kallastel dnnistegija nii sagedaste oli

köndinud. Kalilea maalt läbi minnes, waadati weel

Tiiruse ja Siidoni waremeid, kuni wiimaks kümne

päewase reisu järele tagasi Beiruti linna jduti. Siit

sditis Fliedner laewaga Türgimaa pealinna, Konstan—-
tinopolisse, seal asunud ewangeli kogudust waatama,
kuhu ju wiie aasta eest Diakonissasid oli palutud,
aga mis palwet weel ei wdidud täita. 14. Juunil
wois ta siis koju poole pöörata. Käis ka weel Altdrorfi
waestemaja ja seal töötajaid odesi waatamas, nägi
ka selle uue ehituse jagu, mis grahw Stolberg selle
waestemaja suurendamiseks ehitada laskis. Siin nüüd

sai Fliednerile üks suur ootamata röm osaks, mis

ta koguni ei wdinud arwata. Tema armas abikaasa
reisis oma mehele Altdorfi wastu. Jällenägemine
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oli nü südamelik, et koik römu pärast silma pisaraid
walasiwad. Berliini jdudes, andis ta armulise ku—-

ningale oma reisu üle selge teaduse ja 6-mal Juulil
pidas ta juba oma kodu, Diakonissa kirikus Jumala
teenistust, kus Jumalale kiitust ja aunu tema helde
kaitsemise eest pikka reisu peal sai antud.

Op. Fliedner oli nüüd oma silmaga seda maad

näinud, kus Jumal oma armu nduu waeste patuste
heaks korda saatnud. Ka seda pimeduse wdimust,
mis muhamedi wale usk selle kalli maa peale on

saatnud, öppis tema tundma. Kui öonnetu, kui pime
oli koik waimu elu. Siin ja seal möni ewangeliumi
koguduse elu täheke, see oli kodik mis siit leida oli.

Fliedneri süda oli otsani walu täis ja suur himu
tousis tema sees, ka selle maa heaks jdudu mööda
tööd teha.

Mitu korda käis ta hommiku maa koguduste
pärast armulise kuninga jutul ja on palju nende heaks
tööd teinud, et uued kogudused saiwad asutatud ja
kodumaalt opetajad saadetud, kes siis seal, kaugel
hommiku maal, kallist ewangeliumi walgust pidiwad
wälja lautama ja kadunud lambaid oma dige karjatse
juurde tagasi juhatama. „Olge selle pimedaks tehtud

maa walgus, saage selle maa waese rahwale heldeks
aitajateks armastuse sees, et nemad teie head teud

näeksid ja auustaksid seda isa, kes taewas on.“ Nönda

kirjutas Fliedner oma Kaiserswärthist saadetud ode dele.

Mitmed ühendused, Siioni seltside nime all, hak—-
kasiwad hommikumaa waimu elu äratamiseks tööle,
mitte üksi Saksamaal, waid ka Wene, Hollandi ja
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Schweitsi maal. Mitte üksi juutidele ja ewangeli
usulistele waeste ja haigete seas ei saanud
abi pakkutud, waid ka muhamedi usulistele, kelle ees
ewangeli usulised praegugi weel koera nime kannawad.
Fliedner wdis weel oma elu ajal kuulda, et 44ast
kuni 500—-jast haigest, mis Jerusalemmas aasta jook—-
sul abi saanud, pooled muhamedi usulised oliwad.
Mitte üksi ihu hädas, ei, waid ka hinge hädas kand—-

siwad kristliku haigemaja ded ja Saksa dpetaja
Valentiner muhamedi usuliste eest nende oma Arabia

keeles hoolt ja juhatasid neid maailma dnnistegija
Jeesuse Kristuse juurde.

Aastal 1860 sai Fliednerile see röm osaks,
et Jerusalemma haigemaja Preisimaa konsuli Dr. Roseni
abil suurendatud sai ja Jaffa wärawa ees, künka
peal, seisab suur ja ilus ehitus, mis Talitakumi
nime kannab, ja kus 110 tütarlast kaswatatud ja
öpetatud saawad, mis kornkkristlik armastus on üles

ehitanud ja praegugi weel ülewal peab. Aastal
1852 ästusiwad ka Konstantinopoli linnas Kaisers-
wärthi ded, Saksa heategewa seltsi juhatusel, armas—-
tuse tööle, ja pärast poole ehitas Saksa riigi walit-

sus Konstantinopolisse suure ilusa haigemaja oma

alamate jauks, kus siis üheksa dde töötasiwad. Mitte
üksi ristikoguduse ära kadunud lapsed, waid ka mit-
med pruunid ja mustad neegrid on selles majas
Jeesuse nime appi hüüdma oppinud. Ka Smirna
linnas hakkas see armastuse töö jdudsaste edenema,
iseäranis aga siis, kui körge auulise Preisi kuninga
ja würst Schönburg-Waldenburgi abiga kaks suurt
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maja sai juurde muretsetud, kus siis kaksteistküummend
öde peale 200 tütarlapsele dpetust jagasiwad. Aastal
1857 sai Egiptuse maal, Aleksandria linnas, suur
haigemaja neljast Kaiserswärthis öpetatud dest awatud,
kelle asutamine öp. Fliednerile iseäranis palju muret

ja waewa tegi, sest et terwis kippus kehwaks jäema.
Saksa riigi walitsus, nöndasamuti Inglis riigi wa—-

litsus, jah, ka Egiptuse oma walitsus toetas seda
haigemaja ühekordse annetega ehk ka monikord kind—-
late summadega, nönda et see haigemaja wäga suu—-
relt töötada wdis.

Ei üksgi teine Diakonissa maja wdi kristlikust
armastuse tööst, mis ewangeliumi usu sees ligub,
paremat tunnistust anda, kui just Aleksandria linna

Diakonissa maja. Senna tulewad kdigest maailma
jagudest laewad kokku, noönda et teda digusega maa—-

ilma kaupluse keskpunktiks wöib nimetada. Ühel aastal
on selles haigemajas korraga 28 seltst inimesi, kes
igaüks oma keele murret rääkis, aidata ja pdetada
olnud. Need kodik nägid ja kuulsid, mis suur wägi
ewangeli usu armastusel ja nende puhtal Jumala
söna kuulutamisel on.

ütks uus tööpdld awas ennast teise järele, ndnda
et igal pool, kuhu silmad pöorsid, abi waja oli.
Aastal 1860 juhtus Maroniti kristliku rahwale, kes
Libanoni mäe ümber rahuliste elas, see suur önnetus,
et Türklased ja Druuslased neid hirmsaste taga kiu—-
sama hakkasiwmad. Mitmed tuhanded said neist ara

tapetud ja hirmsal wiisil piinatud.
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Umbes 40,000 hinge, enamasti naesed ja lapsed,
pogenesiwad Siiria lahe äärde, warjupaika otsima. Ara-

rääkimata häda ja wiletsus, mis nende keskel maad

wöttis, ei jäenud ka oEuropas teadmata. Abi mu—-

retseti peaaegu kdigi ristikoguduste poolt. Esimesed
abiandjad oliwad aga jälle Kaiserswärthi ded, keda

Fliedner oma wäimehe, öpetaja Disselhoffi- juhatusel,
Süriasse saatis. Ise ei · wdinud ta sinna minna,
sest et kaua aega juba haigewoodis oli. Haigemajad
ja soöömamajad saiwad Beirutis ja Südonis sisse
seatud. Mitmesuguste seltside poolt aidati neid üles
pidada. Fliedner, ehk küll kodu haigewoodis, wöttis

kdigest sest armastuse tööst osa. Ka sai Beiruti linna

üks waestemaja Fliedneri juhatusel awatud, kus juures
konsul Weeber teda toetas. Igalt poolt tuli selle
waestemaja heaks andeid kokku. See waestemaja
kannab nime Soar, ja sellega ühenduses on suur
Diakonissa koolimaja, kus 120 tütarlast opetust ja
kaswatust leiawad, kelle hulgast mitmed Diakonissa
ammetisse astunud, moned jälle auusaks naesteks ja
laste emadeks saanud, ja nüüd oma sugurahwa keskel

wäga tähele pandud saawad. Nende läbi on Jumal
oma pũha sona seal hommiku maal wägewaste paista
lasknud. Mitmes kristlikus majas, kus kulda ja
hoöbedat küll, aga usku Jumala ja armastust oma

ligemise wastu hoopis wähe leida oli, sai nende läbi

elaw usk ja armastus uueste põlema süütatud ja
mönegi muhamedi usulise suu läbi on Jeesuse Kristuse
nimi kiidetud ja auustatud saanud.
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IX. peatükk.

Kodumaa kirikn teenistuses. 1851 —1856.
Et nüüd kaugel hommiku maal nii suured tööd

ja ettewötted saiwad korda seatud, wdiks arwata, et

Fliedner oma kalli kodumaa ehk hoopis ära unustas,

aga luguei olnud mitte nönda. Kodumaa, see seisis
temal alati südame peal ja ikka sügawamalt püüdis
ta selle wiletsuse pòhja tundma dppida, et siis haigeid
kohte parandada katsuda. Ei olnud Fliedneril mitte

üht suuremat reisu ees, siis tegi ta jälle kirjatöösid
ja pakkus nönda oma armsa ewangeliumi kogudusele
terwet ja puhast hinge toitu.

Tema kirjatöö laiendas ennast aast' aastalt,
nönda et tal pärast mitu kaastöölist ammetis oli.

Monelgi mehel oleks sellest kirjatööst juba küll

igapäewase toöö tarwis saanud, aga Fliedneril oli see
üks korwaline töö, mis wahe ajal sai toimetatud.
Tema pea töo oli ja ji ikka Diakonissade öpetamine,
nende ammetisse seadmine ja juhatamine. Ikka jalle
saiwad uued kohad ja asutused siin ja seal koguduste
keskel awatud ja endiste asutustele, kui tarwis, abi

juurde saadetud. Aastal 1856 tötasiwad Kaiserswärthis
petatud ded juba 59 kohas. Kui ihulik terwis wähegi
lubas, pidi Fliedner ikka jälle reisude peal käima,
olgu kas asutusi juhatamas ja waatamas, uusi awamas,
ehk jälle korjamist toimetamas. Inglismaal käis ta

weel aastal 1853, kus uus osawötmine Kaiserswärthi
asutuste kohta ärkanud oli ja kelle heaks preili
Nightingale, endine Kaiserswärtsi Diakonissa maja
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kaswandik, wäga palju tööd tegi ja ka Krimmi sdja
ajal suurt armastust haigete ja haawatute wastu üles

näitas. Tagasi tulles käis Fliedner ka Parisi
Diakonissa maja waatamas. Siit leidis ta ühe niisuguse
maja, kus auusad tütarlapsed, kui nad juhtusiwad
teenistusest ilma jäema, korterit ja wastuwötmist
leidsiwad. Straasburgi linnas oli ta juba üht selle
sarnasst maja enne tähele pannud, kus teenijad tütarlapsed
wälja öpetatud saiwad. Nüüd ei wdinud Fliedner
enam rahul seista, enne kui ka tema isamaal, kus

just selles asjas häda kdige suurem oli, Berliinis,
niisugune maja awatud sai, kuhu maalt linna tulnud

tütarlapsed ja teenistusest lahti jäenud tüdrukud nü

kaua wastuwotmist ja ülespidamist leidsiwad, kuni
neid jälle paraja teenistuse peale toimetati. Oma

lootust ikka Jumala armu ja helduse peale heites, wdis

Fliedner 31. Oktoobril 1854 selle asutuse ühes selle
tarwis üüritud majas sisseseada, kus 12—ne tütarlapse
jauks ruumi oli. Peagi oli see ruum kitsas ja
aasta pärast sai üks suur krunt, kus wiis maja
peal, 21,000 taalri eest ostetud.

See suur raha summa ei hirmutanud meie ostjat
sugugi ära, teadis ta ju kindlaste, et wägew Jumal
weel elab ja ka igaweste elama ja walitsema jaeb,
kes kdikide südame palwed, mis uskus tema ette kan—-

takse, kuulma saab. Nönda sündis ka siin. Berliini

kristlikud söbrad aitasid kdik esimesed raskused kanda.

Selles asutuses sai siis üks teenijate tüdrukute

dpetamise paik, siis weel weike laste kaswatajate
dpetamise, ja wiimaks weel elementar, ehk algus kool,
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tütarlaste jauks, sisse seatud. Ta kannab Marta

asutuse nime. Seal töötawad 20 Diakonissat,
peale 500 lapse ja 130—ne tüdruku keskel; nii suu—-
reks on see asutus töusnud. Mitmed tuhanded on

selles paigas selle kalli sna wäärtust tundma öppinud,
„tee tööd ja palu Jumalat.“ Selgesti oli näha, et
Jumal oma isalikku kätt ka selle asutuse peale önnis—-
tawalt pani. Fliedneril oli onn, selle asutuse kallist
wilja omas elus silmaga näha. Kdik need uued

asutused jäwad aga kindlasti Kaiserswärthi majaga
ühendusesse ja saiwad ikka oma suurema juhatuse ja
tarwiliku opetuse, kui ka ülespidamise, Fliedneri toi—-

metusel.
Ka selle eest kandis Fliedner hoolt, et need ded,

kelle terwis ehk ammeti kohuse täitmise juures nor—-

gaks jäi, rahulikku kosutus paika wdoiksiwad leida.
Aastal 1852 ostis ta selle tarwis juba ühe talu

maja, mis seal ligidal, wäga ilusas ja terwes kohas,
mägede wahel seisis ja mis Salemi nime kandis.

Seal wdisiwad siis niisugused ülemal nimetatud ded,
suwe ajal, oma terwist metsa dhus tulewa toöö wastu

kosutada. Ka üks niisugune maja sai Fliedneri hoo—-
lel Kaiserswärthi ehitatud, kus wanaks ja jöuetumaks
jäenud ded, kes enam suurt ja rasket tööd selle ar—-

mastuse töö pöllu peal teha ei suutnud, wiimist rahu
siin maa peal wdisiwad leida, et ennast selle
igawese rahu wastu waikseste walmistada. Aastal

1854 sai see maja juba sisse önnistatud. -

Millasgi, kui üks uus ehitus ehk asutus ette

wöetud sai, polnud selleks tarwilik kapital weel koos.



70

Fliedneri kapitaliks oli ja jäi elaw ja kindel usk
Jumala abi peale, kes teda ka iiales häbisse pole
jätnud. Küll olid mönigi kord rasked tunnid ära

elada, näituseks aastal 1853, fus tema truu abikaasa
Fliedneri laua peale hulga maksmata rehknungisi nende

soönadega pani, et ta uusi summasi ei usalda enne

rehknungi peale wötta, kui wanad makstud on. Seal

kostab Fliedner: „Waene laps! kui nörk on sinu ustk
elawa Jumala peale, tema saab aitama.“ Ta kirju—-
tas kohe möned abipaluwad soõnad, mis ajalehtedes
lahkesti ära trükiti, ja kolmandal päewal selle peale,
wöis ta oma abikaasale üht kirja 200 taalriga- ette

panna, kus juures ta oma tütre Minnale röömsaste
need sönad: „waata, Jehoowast öonnistatud öli
kruusikene hakkab juba tilkuma,“ ütles. „Sinu
mure on nüüd igale poole tänu kirjasid kirjutada.“
Jah, see oli kruusikene tilkus nii palju, et koik rehk—-
nungid makstud saiwad. Järgmisel aastal awaldas

Fliedner Kaiserswärthi asutuste nimel järgmise tänu

tunnistuse: „Aastal 1853 oleme meie kaks korda

abipaluwat healt, oma kalli ewangeliumi koguduse
poole toõstma pidanud; esimene kord, et meile enam

ihulikku töö jdudu, see on, Diakonissaammeti öppilasi
saadetaks, ja teine kord, meid armastuse andidega,
igapäewase elu ülespidamiseks, raskel ja kallil ajal,
awitataks. Mölemal korral on ewangeliumi kogudus
meile suure armastüsega wastanud, tähenduseks, et

kristlil kogudus seda sisemist armastuse tööd, kui oma

kallist tütrekest kaitses, tema eest emalikult hoolt kan—-

nab. Köoik seisused, waesed kui rikkad, meesterahwad,



71

kui ka naesterahwad, kodik on meie abipaluwat healt
kuulnud. Peale Saksama, on meie palwe hüüdmist
ka Schweitsi, Hollandi, Belgia, Prantsuse ja Inglis-
maal kuuldud.“

Meie ei mdista siin muud midagi, kui ütleme:

„Jumal, kes sa meie abipalwet kuulda lasknud, on—-

nista iga üht rödmsat andjat oma jumaliku toutuse
järele. See on üks armastuse waim, keda Jumal
ise oma püha ristikoguduse sisse on istutanud, üks

imestamise wäärt üksmeel, mis ristikoguduse sisemise
armastuse tööst nii soojalt osa wötab.“ 5

Nönda kuida jueespool kuulsime, seisis kdik raha
wälja maksmise toimetus Fliedneri abikaasa walitsuse
all, kes temale, kui ühe laste emale, wäga raske oli.
Aastal 1856 sai see ammet ühe wäga truu ja auusa
meelse de, Barbara Eckbardi hoole alla usaldatud,
kellel Jumal kaua aega naitas, et tema ka kulla ja
hobeda üle Jumal on.

Möonedgi rasked elu tunnid on Fliedneri ja temast
ette woetud tööde üle lendanud, aga ta ei lasknud
ennast mitte kodigutada. Inimeste tiitust, niisama
laitust, on Fliedner küll maitsta saanud, aga tema
tugew linn ja warjupaik oli Jumal taewas. Te—-
male jagatud auumärkisid ei kandnud ta iialgi, waid

arwas ja ütles alati, et kristlikul kiriku teenritel ai—-
nult üks märk kanda olgu ja see olgu see rist, mis

Jumal ise neile kanda annab. Aastal 1855 sai teda

theologia doktoriks nimetatud, mis Fliednerid omme—-

tigi iseäraliselt röömustas.
24mal Oktobri kuu päewal, kui seda auu päewa
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pühitseti, sai temale weel üks teine rödm osaks. Just

sellsamal päewal sai tema wanem tütar Luise, kes ju
möne aasta köige tööde juures suureks abiks ja nüüd

wiimaks waimu haigete maja juhataja oli, dpetaja
Julius Disselhofiga kihlatud. 29-mal Nowembril

1855 saiwad nemad laulatud. Opetaja Disselhoff as-

tus esiteks Fliedneri abiliseks, sai aga pärast tema

järeltulijaks.

X. peatükKk.

Teine reis hommikn maale.

Opetaja Fliedneri terwis, hakkas pãew päewalt ikka

kiduramaks jäema, nönda et temale kibedaste üks truu abi—-

line tarwis läks. Niisuguse abilise andis Jumal nüüd

Fliednerile, ja see oli tema wäimees, dpetaja Disselhoff.
Alatine palju rääkimine, pikkad jarasked reisud,uneta ööd,
koik need möedusiwad terwise peale wäga kahjulikult,
nönda et mitu korda raske kopsude poletik wdimust
kippus wotma. ütkskord läks haigus juba nii karde—-

tawaks, et ka tohtrid terweks saamise üle kahewahel
olid. See kord tuli kopsude haiguse juurde weel

kardetaw närwide palawik. Fliedner pidi siis mitu

nädalat haige woodisse jäema. Löpmata palwed sai-
wad see kord igalt poolt köige wägewama troomi ette

kantud, ja waata, Fliedner peasis see kord surma
suust, aga endine terwis ei tulnud enam tagasi.
Raske köha, röga wälja sülitamisega, läks ikka suu—-
remaks, sellepärast soowisiwad tohtrid temale suwel
terwise wee pruukimist ja puhke aega, mis aga Fliedner
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kuidagi ei tahtnud täita, sest ta nimetas niisugust
puhke aega oma kohta laisklemise ajaks. Wiimaks
wöttis ta ommetegi nouks, Emsi terwise wee hallika—-
tele minna. Ei jöudnud Fliedner ka siingi rahul
seista. Tema hoolekandmisel sai Emsis ewangeli
jumala teenistus sisse seatud, kus Fliedner ise, kdi—-

gest keelust hoolimata, sagedaste jutlust pidas.
Kdige armsamaks kosutus paigaks jäi nii heaste

Fliednerile, kui ka teiste ammeti pidajatele, kes Kai—-
serswärthi asutustes töötasiwad, ikka Fliedneri oma

sisse seatud puhke paik, weikene ja armas Salem.
Aastal 1855, Märtsi kuus, juhtus Kaiserswärthi

linnale see önnetus, et Reini jde wesi, jää kokku ko—-

gumisel, nii körgele töusis, et peaaegu terwe linn
wee all oli. Jälle oli Fliedner esimene, kes häda—-
listele abi pũüdis jagada. Ta sditis lootsikuga uulit—-

said mööda, üks dde supi katlaga lootsikus kaasas ja
pakkus neile, kes nälga tundsiwad, sooja suppi. Mones

kohas ronis Fliedner redelit mööda körgele üles, supi
kaus käes, mones kohas lasti köis pooningult alla,
kus supi kaus otsas rippus, mis siis supiga täidetud

ja jälle üleswinnatud sai. Selle toimetuse juures,
mis mitu päewa kestis, külmetas ta ennast waljusti.
Selle peale sditis ta kohe ühte dde ja ühte lapse—-
hoidjat, kes Jerusalemma linna said saadetud, kuni
Berliini linnani, saatma. Seal ji ta jälle raskeste

haigeks, nönda et abikaasa kodunt järele pidi sditma,
kallist haiget ja oma armast meest haiguse ajal pde—-
tama. Jälle aitas Jumal, et haigus paranema hak—-
kas, aga tiiskuse haiguse idu oli juba selgesti tunda,
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sellepärast soowisiwad tohtrid, et tema kareda talwe

ajaks, kuhugi lduna maa dhusse läheks, kus ehk weel

terweks saamist loota oleks. Fliedner ei oleks iial

niisugust reisu ette wotnud, kui temal seal juures
mitte sihiks ei oleks olnud, ka Jumala riigi kasuks
selle reisu peal tööd teha. Selle reisu sihiks oli siis
nüüd ju eespool nimetatud Aleksandria linn, Egiptuse
maal. Suure hoolega tegi Fliedner siin töod, et

kdik suure haigemaja tarwis korras oleks ja läks siis
weel Kairo linna waatama. Esiteks näitas nönda,
kui oleks see soem ja pehmem dhk töeste tema ter—-

wist kosutanud, aga pea tundis ta, et haigus weel
pahemaks läks. Kange köha ja were sülitamine kihu—-
tas Fliedneri Egiptusest tulema ja wäga haige jdu—-
dis ta Jaffa linna. Siit Jerusalemma sdita ei

wdinud Fliedner enam mitte, waid kutsus sealt ded

oma juurde Jaffa linna. Keegi ei lootnud, et tema

weel kodumaad näha saab. Siit läks Fliedner, nii

haige kui ta ka oli, weel Konstantinopoli suurt haige—-
maja ja seal töötajaid ddesi waatama. Jälle awaldas

ennast raske were sülitamine, aga Jumal aitas, et

ta mitte woeral maal ei pidanud oma elu löpetama.
Mai kuu löpul jdudis ta Frankfurti linna, Oderi

joe äärde, senna oli tema kallis abikaasa, oma mehele
wastu tulnud, aga missugune oli see jälle nägemine!
Silmad wett täis, waatas ta oma köhnaks jäenud
ja werd köhiwat meest. Oma abikaasa saatusel jou—-
dis Fliedner Berliini, kus ta siis wiimist korda kalli

meelse kuninga ette astus ja kuningat kdige selle
suure armastuse ja kaitsemise eest sisemise armastuse
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töö pöllul südamelikult tänas. Nelipühi ajal 1857 a.

jöudis Fliedner Kaiserswärthi tagasi.
Jumal annab norkadele joudu, jah, ka Fliednerile

andis ta weel jöudu, et weel seitse aastat moöda

läks, enne kui wäsinud rändaja igawest rahu leidis.

Mis mitte kiidetud sooja lduna maa dhk kopsude
haiguse kergituseks pakkuda ei wdinud, seda leidis

Fliedner oma kodumaalt ja nimelt Kaiserswärthis,
loomade laudas, kus ta kodik eestulewad talwed suu—-
remalt jault wiibis. Seal niiskes, loomade haisuga
täidetud dhus, leidis ta oma kopsudele kergitust.
Sööma isu ja rahulik uni, mis aega mööda wähe
paremaks läks, kosutasiwad tema joudu nönda, et ta

aastal 1861 juba ni palju rääkida wdois, ja ise
aasta aruande, kantsli pealt ette luges. Ommetegi
oli see päew ainukene aastas, kus ta oma armsa
kantsli peale astus. Et Fliedner oma terwise pärast
enam reisu peale minna ei woinud, siis ei saatnud
ta oma aega, mis wahest kange köha temale lubas,
mitte ilma tööta mööda. Kohe oli sulg käes ja ta
on selle haiguse aja sees palju raamatuid kirjutanud.
Ei wdoinud ta enam suusönaga wäljaspool Kaisers—-
wärthi töötawate ödede ja teiste armastuse töö tegi—-
jatega jutustada, seda enam sai see nüüd kirjalikul
teel toimetatud. Oli köha ja waew nii raske, et ise
kirjutada ei saanud, siis ütles ta wähese healega
sonad ette ja tema tütar ehk üks Diakonissa pidi siis
järel kirjutama. Misgi asja toimetust, mis kirja
teel toimetada wois, ei unustanud ta üal ära, ega
lasknud ta ühtgi silmapilku seal mööda minna, kus
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aga armastuse töö heaks uks awas. Nönda saatis
Fliedner oma wäimehe, öp. Disselhoffi, aastal 1859

esimeste ddedega Rumeenia kuningriigi pealinna, Bu—-

karesti. Hiljem töötasiwad seal juba 14 Diakonissat
450 lapse keskel. 1860-mal aastal sai ka Italia
maal, Florentsi linnas, Diakonissa koolimaja awatud,
kus weel praegu onnistus rikkalt töötab. Ka Austria
maalt, kus ühtainustgi ewangeli usuliste waestemaja
ei olnud, saiwad möned tütarlapsed wastu wdöoetud.

Umbes selsamal ajal kautas Rooma paawst oma kiriku

riigi. Kdik oma joudu kokku wöttes püüdsid katuliku

usu waimulikud mehed kaduma läinud warandust tagasi
wöita. 1859 aastal kandsiwad Preisi maa katuliku

usu piiskopid selle palwe Preisi kroonprintsi, päras—-

tise Saksa keisri ette, et tema aitaks Rooma kirikule

tema riiki tagasi woita. Fliedner, kes mitte ülksi
ewangeliumi koguduse sisemise armastuse töö isa ei

olnud, waid ka üks tulise waimuga ewangeliumi ko—-

guduse liige, nägi selle püüdmisega oma kalli kiriku

hädaohus olewat ja kirjutas selle wastu ühe raama—-

tukese, mis mitu korda sai trükitud. Oma kalli

ewangeli kiriku söbradega asutas Fliedner ka ewan—-

geliumi ühenduse seltsi. Kdik need suured tööd juha—-
tas Fliedneri oma kirjutuse toast. Terwis ei lubanud,
et oleks ise senna ja tänna rännata wdinud.

Läks toa öhk tema haige rindadele wäga raskeks,
siis astus ta rohuaeda, mis ka ühtelugu suuremaks
kaswas ja juhatas seal, kus tarwis oli, ehk käis jälle
uute ehituste juures neid töösid waatamas. Pea
ühtgi aastat, Fliedneri haiguse ajal, ei läinud ilma
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suurema ehituste ja uuendusteta mööda. Weel oma

wiimsel elu aastal algas ta suure ja ilusa Diako—-

nissa koolimaja ehitust, mis Hildenisse sai ehitatud.
Suure igatsusega ootas Fliedner 16. Septembri

kuu päewa 1861 aastal. Sell päewal sai 25 aas-

tat täis, kus ewangeli koguduse sisemine armastuse
töö, mis ju peale 1000 aastas peaaegu uinunud oli,
uueste sai üles wodetud. See mälestuse päew oli

Fliednerile üks armsamatest tundidest têma haiguse
ajal. 14 päewa selle püha järele kogusiwad Fliedneri
soowi peale koik ümberkaudsed Diakonissa majade
asemikud ehk eestseisjad Kaiserswärthi ema majasse
ühe pea konferentsi peale kokku. Kdiki, kell wdimalik
oli sellest koosolekust osa wötta, täitis ühine kristlik
rödöm ja üksmeel, mis täis puhast ja selget armas—-

tust oli. Suurt rödmu tundis ka Fliedner lelle üle,
et 28 Diakonissat Schleswigi sdja wäljal haawatud
Preisi, Austria ja Daani sojameestele wdisiwad abi
pakkuda.

5-mal Oktoobril 1864 pidi teine, nisama su—-
gune pea koosolek ehk konferents Kaiserswärthis ära

peetud saama, mis aga Fliedneri kaswawa norkuse
pärast edasi lükatud sai.

Hea meelega oleks ta weel soowinud, kdige selle
armastuse töö tegijatega ühes koos Jumalat kiita ja
ja koige tema heategude eest teda lapseliku alanduse
ja armastusega tänada, aga Jumala teed ei ole mitte
meie teed, tema nduu mitte meie nduu.

Suureks, jah wäga suureks oli see armastuse
töö pold kaswanud. 30 suurt Diakonissa maja
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oli tänini asutatud ja 1600 dode töötasiwad enam

kui 400 koha peal, olgu waeseid ja haigeid aidates,
ehk lapsi kaswatades ja neid öpetades ja Jumala soõna
walgust igale poole wälja lautades. Niüi suureks oli
see armastuse puu kaswanud.

XI. peatükKk.

Hp. Fliedneri kodune elu, wiimsed elu päewad
ja õnnis surma tunnikene.

Suur ja raske töö oli tehtud, igawese, waikse
rahu tunnikene oli ligi jöudmas.

Truu töötegija Issanda wiina mäel, wäsinud
rändaja ajaliku elu tee peal, soowis puhkamist. Enne

aga saadame weel pilgu Fliedneri waimu kindluse ja
tema koduse elu peale, kust meilgi wahest midagi
öppida ja tallele panna oleks. —

Fliedner oli kindel ja wäsimata eesmärgi kätte

püüdmises, rutuline iga kasuliku silmapilgu tarwita—-

mises, walju ja tulise wihaga patu tegude wastu,
täis heldust ja halastust aga patu kahetsejate wastu

ja walmis rödmuga igas hädas aitama, kindel kohuse
täitmise ndudmises. Kdige waljum oli ta aga iseenese
wastu. Ta ütles: „Surelik inimene ei wdi omast
wäest midagi head korda saata, kui temal elaw ustk
ja kindel armastus Jeesuse Kristuse meie önnistegija
ja kodige wägewama taewase isa wastu puudub.“
Ainult selles kindlas usus, lootuses ja armastuses
on Fliedneril woimalik olnud koöik need suured tööd

korda saata.
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Omas koduses elus oli Fliedner üks armastaja
isa laste wastu, aga ka üks wali karistaja, kus seda
aga tarwis nägi olewat. Kell 5 tousis ta hommikul
ülesse. Olid aga lapsed juba üles tdusnud ja oma
tööde juures, siis teretas ta neid isaliku armastusega.
Selle peale sai Pübli raamat kätte woetud ja sealt
üks püha kirja tükk loetud, alles siis wast wottis
Fliedner sule kätte. Oli kdik perekond juba ülesse
töusnud, siis sai päris hommiku palwe tund peetud,
kus paar korali salmi lauldud ja siis püha kirja
pohja peal palwe peetud. Selle peale astuwad sis
iga üks oma päewa tööle, lapsed kooli, wanemad oma

ammetisse. Louna södma aeg on kell dool üks, mis
niisamuti palwega algab ja ka löpeb. Pärast ldunat
annab Fliedner koik usu dpetuse tunnid koolis ja ka
ddede keskel. Selle töö järele· saiwad jälle ehituse
tööd üle waadatud, kuhu Fliedner - sagedaste oma
pojad kaasa wöttis, et ka neile selle tö tundmist
kätte harjutada. Kell 7 oli dhtu soöök. Selle peale
said siis kirjad ja ajalehed läbi waadatud. Pärast
öhtu söömist sai enamiste laulmine ette woetud.
Tähendatud olgu siin, et Fliedner wäga suur laulu
armastaja oli, ja selle tagajärjel pidid siis ka kdik
tema lapsed laulmist ja klaweri mängimist dppima.

Pühapäewa pühitsemise üle walwas Fliedner
wäga suure hoolega. Kuni 1855 aastani pidas
tema enamasti ise kiriku teenistuse.

Pärast poole, kui haigus raskemaks läks, andis
ta jutluse pidamise oma wäimehe hooleks, aga altari

teenistuse pidas enamistiikla ise. Oma sugulaste
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seas oli Fliedner üks armas ja truu nouandja.
Oma kalli ema, keda ta wäga armastas, kautas

Fliedner ju aastal 1849 surma läbi. Oma wanema

lastele, kes ju kodunt wäljas ammetites olid, kirju—-
tas ta sagedaste ja maanitses neid, et ikka truuid
olla Jeesuse Kristuse sees ja soowis neile koik lootust
Jumala abi ja armu peale heita ja teda kdige elu

saatuste juhtumisel, olgu röm wdoi kurwastus, ikka

kiita ja tänada. Oh, kui palju wanemaid jätawad
seda kallist warandust oma lastele elu tee käimise
tarwis soowimata! —

1864-mal aastal, sügisel, joudis siis see ees
pool nimetatud rahu ja puhkamise tunnikene ligemale.
Mitmesugused teised haigused awaldasiwad kopsude
haigusega ühes, et wiimne tunnikene enam kaugel ei

ole. Nönda jöudis 12-nes September kätte. Sell

päewal sai 28. aasta püha ewangeli koguduse sise—-
mise armastuse toöö uueste üleswotmise mälestuseks
pühitsetud. Selle mälestuse päewa jutluse ja aru—-

ande ette kandmise pidas siis tema wäimees, opetaja
Disselhof, aga 19-ne proowi de donnistamist, Diako—-

nissaammeti peale, soowis Fliedner ise toimetada,
mis temale ka wiimseks jäl. Weel andis Jumal tema
healele judu. Wägewalt tungisiwad tema kustujad
sönad kuuljate südamesse.

Eestulewatel päewadel püüdis kallis haige ikka

weel, nii palju kui jöud lubas, ammeti asju toime—-

tada, kuni tohter haigust üsna kardetawaks tunnistas

ja haigele täit rahu soowis.. ; ;

Kdik lapsed, kes kaugemal elasid said armsa
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isa woodi juurde kutsutud. Ühel armsal hommikul
oliwad siis kdik tema kümme last wanuse järele reas

tema leentooli ümber. Ta soowis, et tema armsad
ja kallid lapsed seda wägewat koraali laulu, „Waata
Jumal, siin ma waene, heidan ennast pölwili; Nutu
heale, lapse meele, toon ma Jeesus sinule,“ temale
laulaks. 25. Septembril said tema kaks poega esi-
mest korda armulauale wdetud. Jumala teenistuse
järele sai Fliedneri toas kdige taieealiste perekonna
liikmetele, kellest ka Fliedner ise osa wottis, püha
öhtu söömaaeg wälja jagatud. Kui nüüd koraali
laul, „Süda, südant ühenduses, Jeesu armus soojen-
dab,“ lauldud oli, siis pidas Fliedner unustamata
palwe, selle salmi pdhjal: „Kui üks liige kannatab,
siis kannatawad koik liikmed kaasas.“ Oma kdige
wanema poja seadis ta siis teistele, kui sisemise ar-

mastuse tö kaastoöölise ette. Gestulewal päewal jãi
kehalik tugewus ikka norgeinaks, aga ei üht kaebe
healt kuuldud tema huultelt, waid waikne kannatus
ja rahu oli seal aset. Nönda siis jdudis 2. Oktober,
wiimne pühapäew Fliedneri elus, kätte. Lduna ajal
laskis ta ennast weel omast poegadest rohuaeda kanda,
kus ta need sönad, „Issand, Issand Jumal, armu—-
line ja halastaja, kannatlik ja rikkas heldusest!“ raãkis.

Pärast löunat astus Dr. Hedinger tema woodi
juurde ja teadustas, et wiimane tunnikene üsna ligi
woib olla. Fliednerei kohkunud ega wärisenud selle
tunnikese ees, tema hing ootas rahuga, kuni Issand
oma paradiisi uksed temale awama saab. Ka eestulew
öö, ehk küll wähese unega, läks rahulikult mööda.
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Hommiku, kella 8 ajal soowis ta, et koik temalapsed
ja teised selle suure asutuse liikmed tema ümber ko—-

guksiwad, jumalaga jätmiseks. Pea pool tundi rää—-

kis ta nendega. „On wist wiimne kord siin ajalikus
elus, et teid nnda oma ümber weel näen. Jääge
truuiks töötegijateks Issanda wiina mäel. Kui ma

mööda läinud elu peale tagasi waatan, siis ei mdista

ma muud, kui laulu salmiga, „Oh et mu weri ikka

woolaks, nii kaua kui hing ihu sees; Wiiks kiitust
wiimne weretilk, tooks tänu iga silmapilk,“ Jumalat
kiita. „Jeesuse Kristuse, Jumala poja weri, teeb

meid puhtaks kodigest patust.“ Sellest teadusest pean
mina julgeste kinni. Käige waimu juhatuse, ei mitte

liha tahtmise järele. Et Jeesus Kristus tösine Ju—-
mala poeg ja meie ärapeastja ja lunastaja on, seda
pidage alati meeles. Paluge ka minu eest, et Jumal,
kes halastaja ja armuline on, mulle waikse ja rahu—-
lise kojuminemise tunnikese kingiks, et ma wdöiksin
römuga maha jätta maailma ja kdik, mis seal sees
mulle armas ja kallis oli.“ Siis dnnistas ta weel köik oma

lapsi ükshaawal, käsi nende peale pannes, ja oma armast
abikaasat. Maanitses oma lapsi, et nemad oma ema

auustaks ja armastaks. Siis tänas ta koiki kaas—-

töötegijaidjapalus, et Jumal iga ühele seda, mis donne—-

tumate ja hädaliste heaks teinud, tasuda wötaks.
„Wota ka meie kallist ewangeliumi kogudust oma

warju all edasi hoida ja juhata koik hinged, et ne—-

mad selle ewangeli kiriku tde walguse sees, sind, sa
truu Jumal, leida wdoiksid!“

„Nönda kuida armastaja ema walu ja waewaga oma
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lapsukesi kaswatab, nnda on meid meie kallis ewangeliumi
kirik oma tiibade alla kogunud, seda ärge iial unustage!
Aamen.“

:

Wäsinult langes ta siis oma tooli peale tagasi.
Seal puhkas ta natukese aega. Nonda läks aeg juba
üle loöuna. Pärast ldunat käis weel tema de mees

teda waatamas, mis kalli haigele suurt römu tegi.
Ohtul oli temawere soone tuksumine nii nörk, et tohter
sugugi ei lootnud, et Fliedner weel eestulewa öö pidi
üle elama, aga tema waim oli tugew. Ta soowis, et temale
pühast kirjast saaks ette luetud ja waimulikka laulusi laul—-

dud, mis koik suure armastusega täideti, wiimaks weel see
laul, „Kus leiab hing rahu maad, kuhu ta jäeb?“ Oö

läks mööda, hommik joudis kätte. Kell 7 tahtis ta weel

ennast riidesse panna, aga nörkus oli suur. Warsti jãi
were tuksumine peaaegu tundmataks. Püha kiri ja waimu—-
likud laulud soowis ta ikka kuulda kuni wiimsed sönad,—
„Surma ärawditja, Jeesus Kristus,“ tasa
üle tema huulte kuuldawale tulid; siis tuli surm. Nüüd
tunnistas tohter, et kallis kannataja enam ei ärka. See
oli umbes kell 2 lduna ajal. Palju silmawee pisaratega
sai siis Jumalale tänu antud, kes nii waikse tunnikese
oli annud, kus ühtgi rasket wditlemist ei olnud, waid
ainult waikne rahu.

Täielikusammeti riides puhkas see wäsinud teekãija
ihu, rosidest ja palmidest ümber piiratud, igawene
rahu palgel, kuni matmise päewani oma surma woodi

peal. Kdik tema omaksed ja see suur, peaaegu üle ilma

armsaks saanud heategew asutus, teadsid, mis nemad

Fliedneri surmaga kautanud oliwad.
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7. Oktobril 1864 sai siis Fliedneri pörm igawese
rahusse sängitatud. Ligidalt ja kaugemalt olid kdik

ded endid matmise päewaks Kaiserswärthi kogunud. Kdik

selle asutuse eestseisuse liikmed ja palju ammeti wendasi,
koik ümberkaudsed waimuliku ja ilmaliku kohtu üle—-

mad ja üks suur rahwa hulk oli wiimist auu pakkuma
tulnud. Surnukeha wälja kandmise köne pidas kadunu

köige wanem kaastööline, öp. Stricker. Selle peale
kandsiwad kadunud surnu pojad ja kaastöölised puusärgi
ühte suurde saali, Fliedneri kodige armsama pildi alla, kus

onnistegija Jeesus Kristus üht wäsinud tuikest oma

sülle wastu wötab. See pilt on wäga ilus ja südant
liigutaw waadata. Siin pidas kadunu wäimees dp.
Disselhoff, esimese Korintuse rahwa raamatus 15 p.
10 salmi pöhjusel kodige Fliedneri tööde ja püüdmiste
üle pikema köne. Haua juures, kuhu üks löpmata
hulk saatjaid oli ilmunud, rääkis dp. Natorp, Düs—-

seldorfi linnast. Haua juurest asutuse kirikusse pöö—-
rates, pidas Superindendent Schults, Mühlheimist,
leina Jumala teenistuse. -

Lihtne hauakiwi katab unustamata töötegija wä—-

sinud luid. Risti märk ja üks palmi puu kuju ehi—-
tawad seda hauakiwi. Kadunud mehe nime all seisab
weel järgmine salm: „Tulge tänna, minu Isa on—-

nistatud, pärige kuningriik, mis teil on walmistatud

maailma asutamisest.“ Matt. 25, 34.
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