„„Feleimis,

Taš

Raraliauciuje

Utarninfg

Apfakfimü

išbūbamė,

: faštoj, ant bile foFio Bufto
150 apfeliūtaė, ju Buftpinins

"

geiß

ej

Sfatimai

Meta

išbrufamotą
mataš teif

iš

rie
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Saraltaucztaus Broliamš Lietuwininkams . Zines parneßas.
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Raroliaucgiije,
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NRebčibienėje

į Res

Teimė taptoj po 2 Gar, Už
fojng, įmulfeis
Raftais
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po

Gmentojes

Li
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nfiasčis

1873.
_

Traices

arba | Mirufiujü Sžwentėje.

15. Novemberi,

Gil. | Gros
Gen atražpti:

—

it žinom, fab tie jau ir dabar Runui Žemėje be

miegant išganptingi pra fawo Duajėje, furie Miež>
patpje uumivę, - fadangi maloningafis Sžganptojis jūs

|

Gvang. Matt. 9, 18—26.. "Grom. Rolof. 1, 9—115: |Jamejpi paėmęs, jeib
jie prie jo butuvin jo Szlowe
De

i

66 Atmintis

ы

mūjū niegancgiuja Mylimuja.
Berfiffaityė:
5. Monį. 34, 1— 12.

faip greitan Gžiejaė,

0 и

т

@ т(&

Эрт

#1а8 ргабёда, о podraug ir Malonės Gžiėjas ju: mijais
Bono Dievo Malonės Srodymais, fu. Miju: jo Rans
trumu it Laufimu, fad mes jam -dangißfü- tifrü Waifiü
atneßtumbim.,
Raip. meif „bus. mifaš Gitas Gžiejas,

2

<

Dziaugtus amginaj: Ale ta>

Dėje

| tegėtu ben i

ı mum$ B bien Male Dmajėje Rapus [amo Myli“

‚| mujü.
pirm

t
gi pmentoji Diena muji Gžirbims įmutninga,
i nėjo ji pra paffutine mufü Bajnycziös Mete ir mumė
# primena,

}

atlanfyti
Tt

jiem8 pafEup werfti,

to it mito

tejie

bare.

[pg

faip tai

it

pacziam

Beje

Gymajžiės MBiežpacgiui, jam prie Udzoriaus Rapo Smers
tiės
Baijybę pajuntant, . Afys
„Sono 11,35,

YBaromis

aptefėjo.
i

@yg taipojau ir Zmones Yırael werfe fawo Wal:
bonui Wießpaties ' Tarnut Moyzeßiut paffuy, Тар оnaš Diewas ji jiems per Smertė atėmęs bumo.
is
turėjo mirti pirm neng Yaraelitenus + pagirtaję ir

beje „ir paftutine jo Diena ir paffutine
10 Adynele: pagadčtoję Zeme imebęs Bubamnė, nėja iv jis bumo prieg
fur mums tefė prie Sudo Rrajės Aufß-

pro Gzali,

4 Giaujiojo Rotiš,

Dai foft: Subo Žodi

me8 Gia Ben

„2 gaufim igirži?
Rrifaus Kraujas muš te apfaugoja,
! fa ant nep mieno mujė jafptaš ne butu taš Žodis,

" furi Rabėlo Karalius ant jamęš. jafant girdėti turėjo:
„Ewmėre tamę
Dang. 5, 27.

Sıwarczieis

it pet

lengmą

išrado.“

Ale Bi Bmentoji Diena pra it Atmintiės Diena
gė mujė miegancgiuja Mylimujė.
Smerti8 ju jamo AB; | trumu fiaucgia it jmarfauja ne paliūutinan it mi8 IB
wien ant Žemės, Dai iš Tiefos fožnaš IB mufü pra

felintąję Saitbi nd [amo Gžaliės, per pila ipgafingaji

Gmertiėė Smartamimą prapulbeš, bet fa8 žin, faip Идар
meš Dar tuš i$ mujū Mylimuja (amo Draugyjėje раг
laifyfim, furiuš mumš Mufkeziaufiojo Malone Domanos
jufi ir ift Biol iplaifiuji
To atfimenant, tai Szirbziei
J fĖaudu ir AfyS mumė aptefa Aparomis.
!
Rod3 patZ Lonas Iezu8 mujū Emangėlijoje falba
apie numirufiaję Mergaitę, fab ji mieganti, 0 it apie
numivufiji Oozoriu ji8 favo Mofitiniams fafe; „Mufa
Drietelis miegt“
Šono 11, 11. Sangi jam faip it
mimš jo Tifintiemjiens Ginertis tift Ing faip Miegas,
nėja me8 juf žinome, Фар ta Diena artinas, Turioje
„paftutine jo Triuba ir Grabe buš ipgirįta“, — Ogi

Bono Diemo Žodi
Smertiėė

fufigrießyjesS ir Bitaipo

pažojes.

Gyliu

Ant

Kalno

jam Griefas

Nebo,

fur

jis

pirma & апа Зете ižmelgti gamo, Išieppatė ji famejpi
jumale. | Dabar jo Žmones jaute, fą jie per jo Smerti

bumo prapuldę, ir fieF Brocės, fief Margo jie jam per
fetuvešbežimt Metū padarę ben jo Ggirbė fanfinę,

Dabar jiems to mijo gailu bumo, fą jie prieš ji bumo

nufideje ir Faufe Įojumui,
bumo iffates jū mieliaus.
tefie gailu, atfimenant, fab
Kartais Szirdi apjmutnyję

dare.

Dėl to tedega

Egirbyje jū farcziaus,

furi
Zaip

meš famo Mylimiemfiem
it jiem8 Gunfennbji pa=

mujū Meilę

prieš jūius mujė

ogi ir apitiimfim,

furiei8 meš Dabar bar pižion
jū mierniaus

jis fawo Bafefeju
ir mujū Szirdims

Birdinga Meilę

tunta Del to gailėtis ne teftu,

ant Žemės

tiemjtem8,

irodyti, jeib mum8

fab meš

fır

frutuliojam,

Fars

tai ne barę.

Bet labjaufiep procemofimės Tifėjime ir Meilėje, Tais
fybėje ir Szwentybe&je, Budejime ir Malboje taip 9)
mwenti, fad me8 Mujū paffutiniei Adynėlei prikartinus
fu Gmentūju ЭГраб!аГи tarti galėtumbim: „MB gerą
Romą fomamau, а8 Bėgimą pabaigia aš Tifėjimą
Zoliauš man pra pagulbntas Seijybės Эан
laifiau.
nifa8, furė man Mieppats anoje Dienoje, teijufis

Sudzia

būš;

ale

ne

ННар

man

mienam,

Bet

ir

182

wifiem8,

jo

Apreißfimg

mt)lintiemﬁenié."

Amen.

Apie Augujtę Hermang Zrantą,
45.)

(Brabjia Num.

Baffutint Syfė me8 pafafojom, faip Diemo Myraš
Grantas Halles Miefie dideli Szuilės Anftalta Warg:

bienii MBaifamė pabubamobinęs.

Baleibimo & didefnyji Swieta,
ugfiimti,

Taciau

taipjau

faip

bar ant famo

tomi

reifė8

pradėti?

Kaip toftai buš igpildoma?
Ale jam tofi jo Geibimą
faš= jin fur tift w08 iBtariuė, tap jau ir 9 Giratelios
aplinf jė jufirinfufios įtomėjo, tifždamos, fab ji8 jom
jū Wargg

atimfes.

Tafes

tajė ne fufimilfantyjė
biėš

Dumomė

gelbėti!

IB

ne

futifo.

Brabžios

Mijabo8

naują

Porą

Rurpitia

Sznuro

6, 28—30).
tape

Zranfo

paleita,

jiš

Sgirbis

ant

Mieto8

Ing

nūg fofio

wel

Driutan

tifėjo,. 0 Bagalba tifru Gžieju 1018 parėjo. —
Ber
Gzieja Granfo Staijymai per Bridraugamojimą dauge=
topū fitū frifBcgionigfu па
[abap
pafidibino,
todėl jiš primerftas bumo, miš mieną Butą po Fito
bubamoti.
Yefa prie Siratū Buto ben mijofiū Bas
mofinimo Anßtaltü prifidėjo Dar ir Knyga Barbami=
maš, Knygü Druforije, Niefarima Aptėfa ben Didele
Rnpginnežia,

fur

baiš

bibeliė

JZopotas

mijofii Knyga,

pefiufti, Galin

+ pif-

toftai fu Tranfo

Ggir:

Sr po jo Galmės tie miji taijymai per biemiBfaję Že=

о8

18

ав

fTaitpti bep mofintiš Norintiems ant Martojimo ben
Rafizyczyjimo, fuftatytas flow.
Ale ne galima greitan
Wiflab Bicgion pajafyti ben furofūti, fa8 Tranfo baus
geropūfe Angtaltūje dar Dabar matoma ben tanbama pra.

Balin

Smieta,

Metūje

zydincziu Pelijū, o tūjaus jam & Эпп parėjo Wieß=
patieš Žobiš: „Žiuvefit & Lelije8 ant Laufo 26.“
(Matt.

Ie Sranfo Meilės ben Sufimilimo pilnoji Szirbiš
bar toliauš ju Pagalba nujefti geidė. Gu didele Tuzba
8 patirti turėjo, fab prie Daugumo Rubifiū toftai,
fa8 Gznilėj jūje pabubamota bumo, jū Namūje piftu
Paweifflu wel pargrauta tape,
Ypaczieny Bėda Mars
gingüjü GSirateliū įmarfiep jam Gzirdė nutwere.
His
todel meilpjo, tobulejni iv pilnefni jū Užauginimą, ifi
Reciū

Rubifpiės

Tubėdamau gauti, fad jenofioš jau nudbėmėtos budamo;
argu DangiBfafis Tėmaš menfiauš Daryti te galėtu ? ^
Kitą Syfi bet ir jiš pat8 nuliubęs išmeizdėjo ir Spaus
bimą ant Ggirdiės jaufbamė # jamo Daršą iBčio, ne
šinobamė, Фар Dabar (G Nupejezii reifės Ipfifludoti,
Tan jo Afys nugmelgti gamo ant feletą puifiaujien

Z

jam

Biug

tare:

Tu

Margužius

turi

nubame

gnonę

bar

labap

mijoš Trobos,

augo

it didyn &jo.

prie Sranfo

Anßtaltü

Ggitam

Gžieje

priflaujancgios,

Bey ijambe prie geri nūbažnū ZŽmoniū; ale faip Siras

padaro

teliū Staitlu8
Ddidyn &0, . o iBtifimos MBieto8 jū
Bagelpimui mažyn, tap jam tof8 Aprupinimė n’uztefo
ir ne patifo.
Gzion gruntingėos Pagalbės ir twir-

feturiš Szimtu8 Žinginia ilga yra. AF Eief daugel
Šegnonės В ten per Didelė 3emės Apffritumą iBjiplas

tefniö8

Bamatės

reifėjo.

Bro

mienus Miefto Martus

išėjęs jiš ant to Bleciaus apfijtojo, fur mažūje Bus
telufüfe
‘ Pywo Szinfawimas bey Bafilinfjminojimai
Szüfimu
nufidüdawo. — Apfijwalgydams
pamiflyjo

Sranfaš, fad czion pafabni Wieta naujam Siratü Bus
tui galėtu buti, o jo neperftojancziam Batirupinimut bey
Trufamimui ir pafifefe, primalingaji Budawones Plecu

perfant igyti.

GCzion, ne toli Miejto Wartü,

Franfa8

bidyji Siratü Butg.

fawo

Tai

budamojo

pra minčtina

Bubamone, o me8 galim iš Tiefds8 fakfyti, ji pra DarБаё Tifėjimo bep Malbėš.
ranfas bubamoti pras

bėbam8 ne turėjo nep ойй tam užliefancgii Biningū,
ale jiš tift bumo Bagotas, neš 18 turėjo tifraji Nui
tifėjimą, fab Ponas Diemas jam pagelbėti nornė, jam
tift te reifiant pradėti.
O Btap, Atagalba iš Tiejos

iš mifi Pufiū

parėjo.

So

gražufis Tifėjimas

rob8

fartaiš ir atriep megintaš tape, ne tetap ir funfi
Gtofa atfirado.
Taip Spfi mien8 jo Briereliū ben

Ragalbininfū, Szmotą užmofėti veifiant, fmutnu Weidu
prie jo prigengęs tave: „ut n'iera jau пер та Ti
ningü!“
Ale Zranfaš jam Tinfjman atfiliepė: „Tai
mumė t'ejie Zenfliu, fab Diemas gelbėti ft? Mano

jau bu Gaju

arba

bi

Ulpeži, Euriū fožna po

tino! Franfo Giraitė Bute jau Dabar apie puš=
Beßta Tufitanti bčbni Sirateliū tape užauginti,
Rief
Tufitancgiū fita ЭВайй ten naudingą frifpezionijfą
Bamofinimą

pra

gamę!

įpreži, fief Naubės
bangišfojo Tėmo iß

paauga!

Suf

а8

gal

nujmerti

ben

Bybelit

Anßtalt8

jau

fentey fr Siratü Butu fuwienyta8 yra, o 6 tojo jau
dabar fone trpš Milijonai Bpbeliū, Furioš u} menku8s
SGraßeliu8 parbūtos tape, pet Smietą iBfiplatino. Dai
Druforije mijofiaš Sžuileja martojamaš Rangas ben
frifBezioniBfus ant Nūbažnnjtes paraginancgius Naptus
miš pradem
išdrufamoja ben už pigiauję Brefę par=
būba.
'Briegtam ir Liefartwü Zoles, Gallėi, Franko
Siratü Bute arba jo gruntawotoj Aptefoj futaijptos,
wifūfe Žemės Rrabtūje biDen pagirtos ir perfamos pra.
Didelis Pelnas Bit Anßtaltü tacziau pra ir taš, Рар

iš tū Myr,

furie ten Bamofinimą

ben отай а Яе

raginimą gamo, feletė ir tofiū atlirado, furie prie Pa=
gonū, butent t Nptū
< Inbiję, iBėjo, Pagonam8 Ewanz
gėliję apjafpti, ir taipo minėtinaiš, bidep garbingai
Bajuntinei8 pajtojo.

Toftai MBiflab

iBtaije Tifėjimas

ir Meile

f1
dn
tyn
R

ap=

Diemo Raralnitei per Babėjimą
168 peržegnotos mMiends Wietos

ir Kanßteino

ūmi

pries

my
ар
tafi

НЕ
%а

310
0.

šiu
jei
Wu
tn
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i ba Gen Žmones, Fure anfat nübajnafiß Wyr8 wi-

Weidelt,

39 pripilbptaš buwo. . Frankas tift 64 Metus ant
68 te patefo; jo Mirimo Diena bumo Stajiš Sus
= 18 Mete 1727, ale jo MBarbaš tanfien ir toli ap=

tą geraji Bona

ep menamas, pafilieft gymu tarp mujū. | Atfimini>
+! Bio Teijojo pra Зедпонё8 pilnė!
) | Franfo būtafis gragufis Bameifflaš ne pafilifo

=
"A

Bafefiejü.
Gžen ir ten Dar Daugiaus,
ir n'ugteftinap, tofiū Giratū Butu,

ale toli nė
ip Meilės

5

Diena bep iš Sufimilimo prieš Bednūfius grun=
) оп, atfirado.
D Diemui bėfup! jau ir mufü
` 0] Pietumoj tofjai Alnžtaltė arba Mielapirbingyftės
aš, ale regiš bar tift taš miec; Mieninteliė, ogi
jau

Tu

pirm

bmibegimi

Meti

paftojo.

ра

Mielakirbingpitės
Ar eft apie
Rriefulės?)

68%

Ar ne norėtumbei

Meiles Ramtimi

Skaitytojau,

Butą GropiBfiūje
toji girbėjes arba

it Tu Becgieis Tifėjimo

to Anftalto

paftoti, jeib jiš aug-

š ir flipryn eibamė jū apftingiauš Žegnonės ant“
ü Cietumės išplatintu? Miekpats toftai nūg Manęs

Tawes

(Matt.

25,

40,

45.)

pražo,

+

nu

Riefmienė
pi

tur

Furi me8

mumė

mentas

braugė

tpno8,

idant

faugofitėė,

fofiam RubiFiui
Me pa-

Sus Tėmai ben

fab jus jaunoje Dufioje

i Rubifiū Nemiernybės ben Melamimo Dumas piftu
i Bameifflu ne uždegtumbit. | Rubifio Atmintis pra
p ilga, bar po feturešbežimt it baugiaus Metė
mp8,

faip

šabėjimu

jis jauniaujioj

prigautas

Gngelišfaiš,

jis

famo Rubifyitėj n'iptejėtu

tape.

toli

aplinfun

pažytamajis

ben

o. Motpna ше
famo bar mažoję Dufterife
šiu Spbonu arba Kragır MBaubenė parnefti, o Ma:
lei nufibame ant Grnžfelio ta8 Regiliufis, аб #
imo,

о bene

n pareiti.
Briežaftė

Ryfą

įufulti turėjo.

it Bliegės

palibijodama

Dabar

ji ае

ne dryfo Na-

Gendrolus ję apftabbęs ir ipflaujinėję8
j08 Maubamimo ben
Alžari didžiojo

ano patirti gawo.
Meilingay ję rambybam8 fafe
aufžtajis Gendroluš:
„Rambpfis,
mano Rubifi,

Nšlojin! Agaras,

Gran aš tam fą Dūju,

bumo,

paš

priepaiš

iB=

imti

užmiršęs.

Ka czion reifia pradėti? —

barptaję Ipfadą Motnnai Dmilinfay atpildpti galėjenti,
3 jao Namus pargrpžęš, rado Gendrolus Pafwie=

timą ant Gzejniė8 prie mieno ono Minijterio, butent
attefieti

fetino.

galim8 Daiftū.

Minifterio

Ji8 pradeda

apfimifipti.

Kartu it tam patim Gzieje
ar

Rur babar

prie

reifė

[aufiancgiojo

Gzejnė

ėjaš,

ant

aplanfpti

Kitos

ne-galys.

Kudifio?

Wietö8
—

už tai tu

užufiojo Nnfo Wietoj tofiū DU galėfi nufipirfti."
18 iBfißlofcziuft pafėle
Mergaite Tinfjmap fawo

tai

eiti, ar prie Rono

Bopieru райёте8 jis paraBe Minijteriui,

pažabėjęė

Abu

arfilifti,

Buti

Szito

Oreitay

fad jis tmirtan

ir

todėl jo

garbingojo Genz

droliauš patiės Zodziei apie ši jo Driutaji VUojiėmimą
taip fPamba: „Tof Drajumą, mano anai magaijei
nepažpitamai Brietelfai Melagiu pajtoti, aš niefaip ne
bucziau
galėjęė gyti.
Si £ manę pažiurėbama taip
apfiliubyju fi Guri
fab aß būtaji Bažadėjimą ir
tifrap iBpilopjęė!
© aß tajt ir iBpilbžiau.“

pa=

afi8 Gendbroluš, Milfus Mapierė wadinam8s,
tifo Gpfi, Gajo Tafu nefurio bibžio Miejto warfßÜdams, ju maža, penfiū Metū fena Mergaitė. Pilna
о8 Tuzbds ir fFaubžiep nufiwerfes ta8 Rubifis

fuji MBanbens

jam

Ronės jei pažabėtaji Biningą parnežęs, už Furi ji pas

ne

f niefa, fą tu ne fett arba ne gali attefieti, o mėl

b ne ugmirBĖ, fa tu pažadėjęs &fi.

prapūlufi

Nanfelę

„Oirdėf, mana Rudifi“, tave Gendrofluš,
„rtišfoj
Dienoj tu Bitam pacgiam Naife wel pareif ant Bitės
MWietd8, гар ав tą Dininga Parnešu, Furi tam Dabar
pažadėjau.“ — Tofs Ruibifis, furio Sgirbele bar be Rla=
08, furiam bar ir Nief8 ne pamelamo, Rožnu ißjitik ir
MBiflab mierpja. — Taip ir Bi Mergaite Iinfjman &
Namus parbėgo ir pafitifėdama, fad taš meilingafiš

Špaiu Menu

buti.

Ufana

ant Rptojaus Diends Irgi Dar ant 168 paczid8 Adynds,
furioj Genbroluš ju ana Mergaite I įufitifti it jei jamo

nefurio Genbroliaus,

Bažabėjimė,

аат ,

mija

aufštyn,

tiejbama,
Blgai ji taip įtomėjo, ale — niefo ne fu=
faufe.
Genbroiuš mijuš fawo Delmonus рег
е о
dam8 czielay įmutnaš paftojo; ji8 norėjo Rudifiut
Džiaugimą padarpti, o Dabar ji jė wėl jo Tušboj pa=
Tifti turėjo; ji8 jam fą pažadėjęs bumo, 0 toftai ne
galėjo attefieti — jiš bumo jamo Biningi Mafptelę

Ražadą

Bažabėjims

furio

——

m

al

E

„Düng mufü dienißfaje düf mums ir Bendien!“
Karßtoj Afrifoj,
raudonujü

arba

butent

jūs NRytü

Gzmendriū

Iuriu

Bufej,
gul

Bale

Karalyfte

Abejinnije, pati, ju fure ne per fenep Englenderei
Karą turėjo.
3308 Apgywentojet podraug fu jamo Ra=
ralumi todb8 Rrifkcgionimis madina8, ale tie biedniejie

Ąmones ni Kriffczionumo tift Warda te Pažnft; tifroji
Szwiefa
retap

jiem8 1018 bar pilnan ne nor pražmiki

fur

Wyra,

tiera

tanbama.

Zomeliš

MWyfkupu

pajtojo,

Bajuntinptės

Ynjai

Gobatia,

minėtinajiš

pirmfol

tarp and Žmoneliū

Darbą

prompjo.

ir tift
Diemo

jis Ierugalės

frifkczionipfos

Miefta

Mdowa

Bromincoj Thgre jiš fam Gymenimu bumo ра уте8,
o iß czion

jiš Žodi

apjafpbamė

miš

didyn

einancgieiš
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Apffritumais aplinfup Elamo.
Mete 1830 nujibame,
tab Gobatiš dideli Sfaitlu Gentūji Nagi ben veifas
Tingojo Kelonės Maifto drauge imdamė toliauė, butent

ž gemės

Widurt

nutraufe.

Ant

pitos

Relonės

jis

tofiuš triš Menefius užtrufti fetino, dwylika . Byra,
jo Negėjai arbai Sarnai, jė palpdėti turėjo, todėl ir
wifof® drauge imtafiš Zopoftaš ne шеп 8 galėjo buti.

Ale

Gobacziui

Žemės

mwyriaufiam Miefte

Gonbar

Bodi be pranefant, pafifėle Tyres PBusfaralis Maißtu
prie tifrajė Zeme8 Wießpati, 0 meifiep fiaute tarp
Mieža UAboma bey Gonbar bjaurus Rars, furjai Pas
funtiniui Bargtyžimo Keli užfirto.
Grafeliei bumo
ipleijii, Maifto Zopojtas fentey fumartota8, ю Bajuus
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