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Karaliaucziaus Broliams Säietnmininfamß Zines parneßas. 
  

Nero. 13. Raraliaucgiuje, 26. Metca, 1878, 
  

4, Rebelbienėje po Užgamėnii arba Petare. 
Emang. Sono 6, 1—15,  Orom. Gal. 4, 21—31. 

  

Rotioį Szirdyj Diemo Žobiš pergegnotą 
MBaijių nega? 
(Tregiajis Ronis) — 

„Bet tai, faš ant geros 3emės, tie pra, Eutie 
Žobi girbėję, tą palaito tifroje geroje Sgirbyje ir Bai- 
ffauš atneša Rantrume.“ Luf. 8, 15. — Todėl at- 
meffite mijofią Recpjinbe i tr mijofią šiFtenpbę it priims 
fite ju Pengmybe i jus icziepptajė Žodi, furė gal juja 

Dußias8 ißganyti.“ о. 1, 21, 
Ne padnmpfite, Broliei, fab ak Dar Kartą ant to 

patiėė Dalnfo jugrpžtu, apie furė aB jau porą ат 
falbėjėė. Me taš tofš fwarbus, fab meš mos galės 
tum fofio. įmarbejnio vafti. 96 mieng Sofi jafiau: 
„Ras Diemo Žodi, manes į Releimė iftatptaji“, paniės 
finbamė ne fTaito, taš podraug ju bediemigfūju Smietu 
grimįt i Bediewofte. Zoftai man padywyj anš muja 
Rafėjas, apie fuvi jau pafafojau.  Si8 teip jafo: 
„Man 10098, faš Rrifkezioniės Nr, ta8 tur ir žinot, fas 
jam pälas!“ Tai robš galėtu Tieja buti. Ale Hef 
Ben yra it tarp mufü tifrū gpmė, Gmentojės Dmajės 
malbomū Rrifgcgioniū (Nym. 8, 14), furie nep jofio | I 
Bamofinimo iv Bagraubenimo ne primalptu; 0 tacziau | 
it gymiejie tifriejie Rriffczionpė wis ip Naujo Pri- 
minimo bep Bubinimo primalo. Senajis Adomas bar 
miš ir ifi pat Grabo mujyje gpmen, 0 tobėl įuf it 
patš Gm. Apaktalė Šonas turėjo fafyti: „Sep fakom, 
meš ne tutim Griefo, tap patpė įjamę prifigaunam ir 
Tieja n'iera mujoje.“ 1. Jon. 1, 8. Rab tai, fą af 
žaip Diemo Žobi IiBleibgiu, ne Outu Diemo Gobiš, arba 
fab tas butu а8 Syfki powifjam ne manbagie> futais 
fptaš; arba fab mujū Broliei tofiū 108 5 Naujo if- 
Teibgiamė Raßtü fır Diemo Zodziu ifeinancziü permier 
baug turėtu, tai butu fits Dalyka, ale man dabar teip 
atfidüd, а) furš Diemo Žobi iß Keleiwjo paniefin, t0 
Ggirbiš nū Bono Diemo Galin nufrypuji. — le jau 
gana i$ Gromatū ano Dievo Zodzio Prießininfo falbčta. 

Bet Diemui bDėfun Man pareit ir tofiū Gromatėliū, 
turios iš miernės ir Diems Zodi mylinczid8 Szirdies 

Jeifti,“ 

  

taBptos it iš furiū Sfaitpmo, norint j08 man ir ne mi8 
pritar, tacziaır man Szirdis gėrėjaš.  Ggitūfiu Bubu 
man rago ir nepašyftamė Brolis i5 miernds Diemo Žodi 
mylinczid8 Szirdies, ale be tifro Sšmanymo; ta8 prieß 
manę pyfinaš, fab ab & Releimi Diemo Žodi ju žemi= 
faiš Daiftais fumaißau. AB berobš fafiau: Diemo 
©иниё, norint bangišfas bubamė i žemės Bjaurpbes 
parėjęs, jeib 8 žemibfūjius Dalnfus Gmentintu, teip 
it mumš reif įženigfus Daiftus per bangiBfus  Gmen= 
tinti. Ant to atfilėpja an8 Brolis: Beje Pons Vėjus 
ant Žemės tarp Žmčriū bumo, ale jiš ne faufe fu 
jei8, o jūš it fauft ne mofino. Norint mifaš Swieto 
Naujienaš žinobamė 8 taješ per Rurmą Гайе & apie 
taješ niefo ne pajafojo. Unė Втой8 jafo, tab ав 
amo Raujienomis НН fengjt Adomg Zmoguje Sfai- 
fptojü. Szirdyfe maiting8; jiš fafo,  fad. tai dera ant 

"nebiemižfo Pafiefgimo (2. Tim. 2, 16). Siš nurodo 
ant m. Apaßtalo Žodžiu: „Sefit manę mieli Brolei. 
Daug maifšcgioją, taip Rerietelei Rrpžiaus Kriftauš, 
furiū Galaš yra Brapūlimas, bet muja Maiffezioji= 
mas yra Danguje.“ Pilip. 3, 17—21. 918 fako, 
fab Runigė ne tur dwiem Liežumiam  Ealbėti, о К 
Merjmė iš mienos Sfylės ne tur faldız ir fartų IB- 

Sof. 3, 11. 

Jint to Babarimo af turiu atfilėpti, fab ano Brolio 

Gromatoj Diemo Žobiš berodbė Yra mylima, ale ne fu 
НЕ Sgmanpmu ißguldytas. Unė Brolis išgulbo 
mano Keleiwjo Bleibimą, but a5 tarp Žmėrii bubamė 
braug ju Žmėrimis faufiu it išmano Ralbėjimą apie 
zemißfus Daiftuė, but tajai nebiemiBfas, o todėl ties 
fiog griefingaš ėją8 ir grießngje Trigimti Gelpjas. 
Ggirbingap mplims Brolau, jen teipo Butu, jen Rriff> 
tgioniui ne A8ale butu, apie žemiBtus Daiftus falbėti, tan 
frifßczioniffam Gajpadorini ne Male butu apie {awo @а- 
fpadorpftę falbėti, o juf fol meš ant Žemės frutam meš“ 
turim ir apie žemigfus Dalpfus, apie mufū pacziū arba it 
Kiutū Pafielgimą ir fituš MBeifalus falbėti. Senoji Tejtas 
mentą (Eaitpoami cžion vanbam fPaubingan baug Pajafo= 
jimū to, fa8 Swiete nujibamę; ar bene Brarafai ir В 
Diemo Žmonės butu fufigriešyję, mums tūfius furašųs 
bami? Ogi ir patš Bonė Jėzus norint Tlabjaujep apie
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famę ir jao bangipfąję Raralpjtę Ealbžbamė, tacgiau 
Rartai8 Samūfius nurobo it ant Paufgegiė po Dans 

" gumi, ant Lelijü, ant Rauto augancgiū; jiš mofin Фар 
- Ąmoguė tur pafielgti, Heno pafmieftaš budams, Iėpja 

"jao Mofitiniamė  ijfirti & Gilumą ir Zintlus ant 

MBalfjmo išmefti, ogi jis ir Tėpja Gamiemjiemė Dda- 

boti ant Smieto Nufidamimu, faip ant Zenflė Dies 

wißfojo Waldymo ir Diewo Sudü Beifimo it faš tam 
Ingu. . Berfiffaityf Gmangelijės Matt. miją 24taji 

Berfžyrimą ic mijus. Darbus arba Nufidawimus Apa- 

Gralū, cgia tu rafi it apie žemipfūfius Dalytus bide) 

baug falbėta.  BerfiffaityĖ ir а8 Gromatoš mens 

tuja Apažtalė афр antap it Nom. nü 12. Эег )- 

vimo  prabėdamė, o ir fitūfe apaptališfūfe Gromatūje. 

Kief cia Bamofinimi ir Įagraubenimū apie НЕВ ср 

nišfą Bafielgimą! Beje miflab tai galiaujie> miš nus 

тобо ant to, 108 ant Dangaus Karalyftes pareitiš. 
Ale mano Releimjo Rufibamūje juk, ir ne Iūfas 

mimai arba Gzutos, jeib Sfaitptojei tift jū greicziaus 
Ggieją galčiu praleifti, bet furjai afnlai pafibabobai8 
fRaito, ta8 tame ranba nū Brabgiės ii Galo ne tift 
žemigtū, bet ir-bmafišta naudinga Bamofinimė ir niefė 
ne galės man irodyti, buf a6 podraug fu Zwčrimiė faufiu, 

Seib mano Brolei mifją mano Relcimjo Darbą 
18 geriauš išmanptu, tap ab popajafojiu, faip taš pafi 
dares. Mete 1849, faip Maigta it Dufimė Wilnys 
bar it Rietumoj macnen uže;. faip jau Miekpatiės Das 
madai pomijam į Baniefinimą parėjo ir Petlės Tar- 

nai mijofiuė Bluznyjimo ir Apjükfo Ben IBwadziojimo 

Maßtu8 Ir per Lietuwa iBlrėtę, tah paš manę autti, 
Diemo biją, £ Pong Эб tifi, Diemo Karalyfte, o ir 
mufü Rietumininfus Zmoneė mplė Bonai, tarp Euriu 
aß Bong ® епого!: Вр нра Sartorijų ben Gendrolių 
von Blebme faip DM: Bmiecgiancgias Žmaiggdeė IB 
fenuja Gzieja ju Meile ir Bagarbinimu paminėti galių. 
Sie Bonai atėję paš mane man fafe: „Zu efi Pietus 
wininfė ar tu ne gailieė įamo Broliū, fad tie Dabar 

4 Afmabziotoji Žabangus tur šflinti? Ar tu ne nori 
ayfiimti, famo Broliū Wadown ir Relrobjiu per fifG- 

Gionigtu Geitungi Zleibimą paftoti?“ Pagal įamo 
ne drafe Brigimtė aB iš Brabzids Dijojauji tą Dalnfą 
+ Nantas imtiš, ne šinobamė, ar man pafifefė, 14 
Darbą ir norė fofė Bertainė Metė ilgan išmefti. Ale 
MWießpat8 Tu manim bumo. Ateijentijė Metą 1879 

pirmaji Suliju, je) manę Miekpata if tol iflaikfys, 
» ir Beip ifi t0[ gelbės, tai buš jau 30 Meta, faip 
ab fawo Releimi per mujū mielaję Lietuvą iffiunti- 
nėju, o MBiešpat$ man jau ir felintą Rartą tg Dziaug- 

įmą futefę8, patirti, fad mano Darbaš ne nūprojuas 
buvęs. Daug Broliū man pra jamo Defamonę Bro- 
matomiš atraße, 0 a6 tifiu, ad fartunta anoj Dienoj 
man BWießpatZ to Džiaugjmo bat baugiaus futef3!   

Ale af turiu ant Galo dar it Mažumelė to Džiaugs 
fmo pafijafyti, furė a6 ne įenep Dėl fawo Releiwjo 
tur&je8. Bernap Nubenpį a5 t Tilžę nufeliamęs apfi> 
Tanfiau prie ienė Bonū, pas furius aß Lietuminintę jauną 
Mergaitę Blužyjant radau. Man 16 tū Namü atftojant, 
man Gita Mergaite Mažumėli paßluzyti gawo. Tonai 
įeijai pajafe, faš it 16 fur aß ėjąš. Tan Mergaite 
dywnay Ewiecziancziomig Afimis ė manę žiurėbama pa= 
Hauję: „Ac tai bene tu taš, furė mumš Releimi ju 
ta mielaje Gmangėlija išleidę?“ D faip aß pafijafiau, 
fad ав taš čią8, tay ji fu Afimis, pilnomis Dziaug- 
įmo mano Ranfaš bucgiamo ir man jamo Meile, fief 
tift įmanydama išrode teip, fab man Brarafo Ifzai= 
įokiauš о018 pripulti turėjo, teip falbancgio: „Raip 
mieloš pra ant Kulnd айй Rojos, Bafajų apiafan= 
cziujü, Beto pranegancziujė, JBganymg apfakancziujü, 

fafancziujü Zionut: tawo Diewas yra Karalius.“ Amen. 
6. 52,:7. 

Karo Neganbos it Bjaurefezei, 
(Bradzia Num. 11.) 

Rofia Bjaurpbe Blemnos Miefte po j08 ėmimo 
rados me8š jau anbap pajafoti pradėjom. Szendien 
pajafofim toliauš: Del wieno Фопд8 Rainio warzefi tie 
Biebnėje fopulūdami fır Fit8& fitu. Bet TZulajis ne be 
turėjo tief Gylės, ji nurpti, it tai be barybamė fawo 
Dmaję iBleibo; о taba mienė Gale jo Bulincgujė I5= 
griebe Donos Siutelė IB jo įuftingujos Nantos, о ir 
tam ка bumo а8 ра шн8 KafnySs. Tift 50 Zal- 
nierū te bumo ant jū Aprupinimo ir ant Palaidojimo 
Затопй paffirti; 0 tie tift triš fu Iaucgeis ttaufiamus 
Dwiraczus tai Briemolei te turėjo. Bo dwejü Dieni 
bumo 20 Bulgarei primerjti, Zalnierus nufeijti. Bet 
Ggirbis Eratė8, tan regint, faip baijep tie Rietpirdgei 
prie to jiemė nūbobingo Darbo pafielga. Už Rojas 
nutmerę wilfo jie Lamonus Trepais žempn, taip ар 
Galma ant fožno Gtraipjno mugėji, taba per Ulpez08 
Burmus £ Dmirati, nu furo Lamonü Galmos It Ga 
narei jemyn fabejo. D fofiuš bjaurey negbanfiuė 
Kalbefu8 ir Keifefczu8 ‚galejei cze iß jü Burnds8 gir- 
deti! „Te trauf ji Giltine! mirti ji8 wienokf tut; Galin 
ju jūm!“ Zaip fafydami Bulgarei Pusgywit Iu £a> 
wonu £ fg pacgę Dūbę imete ir apkafe, San a patė 
famo Alfimiš mMaczau; о Ggion ant Priweizdejimo а7 
tptafis Urėbininfs man fafe, fad tap pet Dieną Ne mieną 
Kartą nufibida. Bet Bito8 nejmogißfo8 Baifybes а1а 
tinfa ant Ulyczö8 po Afkiü Daug Žmoniū, i6 furü ale 
ney wiens 1В to nefidnmija; nėja jiemė toftay Pradem 
regint pra jū Bajntimė Iyg :atßipes. Tofie IBgaftingi 
Daiftai ale ne tift mibuje, bet ir Taufe Miejto nujis 

būda. Ne gerauš ifweizd Dauboje MBib-Upėš, Eur


