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Nakkaille Lapsille Suomenmaassa!

Te tahdotte mielellänne luulla kertomuksia, ja sit-
ten puhua niitä muille: eikö niin ole, rakkaat lapset?
Nyt löytyy suuri, sangen suuri maakunta toisella puo-
len Itämeren, jonka nimi on Saksanmaa. Siellä
o» aiwan paljon lapsia, ja näiden lasten kesken puhu-
taan, niin monta, monta kaunista kertomusta, joista i-

käisemmätkin paljon pitciwät ja ilolla kuultclcwat, koska
usiammat niistä owat totiset. Kaikkein kaunimmat ja

totisimmat näistä kertomuksista tahdon minä teille pu-
hua, ja samassa ilmoittaa teille moniaita saksalaisia ta-
poja, joista ette koslaan ennen ole kuulleet, sen kautta
tehdäkseni teitä wähän tutummiksi sille suurelle maakun-
nalle. Mutta «iin pitää teidänkin tekemän mnille pie-
nille lapsille, joilla ci ole waraa saamaan näitä kerto-
muksia, saman pieueu palwelukseu, kuin miuä ole» teille
tehnyt, ja lukea taikka puhua heille, mitä itse olette
lukeneet.

Mutta enne» kaikkea pitää teidän muistaman, et-
tei mitään hywöä ja kaunista tapahdu mailmassa, jota



ei rakas Jumala tee. Sentähden tulewat taitki kauniit

kertomuksetkin erinomattain Häneltä, ja Häntä teidän
niistä erinomattain kiittämän pitää.

Hywästi nyt, rakkaat Lapsukaiseni! Jumala siunat-
koon teitä ja tehköön teidän omat elämän tapauksenne
oikein kauniiksi kertomuksiksi, joita, koska ne kerran ilmoite-
tuksi tulemat, kaikki huwät ihmiset ja Jumalan Enkelit
taitawat kuullella ilolla ja Jumalamme kunniaksi!

Teidän uskollinen ja rakas weljenne N. N.



Pikku Johannes
taikka

Erän turwattomlm lapsen kirjoitus
rakkaalle Vapahtajallensa,

Totinen kertomus.
~

tuwassa seisoi »vähäinen poika ja katseli it-
kei» ulos awoimesta klasista kirkkopihaan päin. Äsken
peitetty hauta ja wihanta kukkas seppele sidottuna mus-
taa» puuristiin haudan päällä osotti, että ihmisen ruu-
mis hiljattain oli »vihitty »viimeiseen lepoonsa. Ah tä-
mä ihminen oli poika rankan äiti ja ainoa tmwa elä-
mässä! Eilen oli hän hautaansa saatettu.

Äiti oli elänyt monta »vuotta leskenä, ja kättensä
töillä suurella murheella elättänyt itsensä ja ainoan rak-
kaan lapsensa, pikku lohannekseu. Mutta ei häntä kos-
kaan knulttu ualittawan, ei silloinkaan, koska ei ainoa-
takaan leiwän palaa hänelle ja rakkaalle lapsellensa hä-
nen tulvassansa löytynyt. Sillä hän oli kristitty, ja
kristityllä ei ole koskaan oikeutta »valittaa. Hän on ty-
tywäinen ja opettaa lapsensakin tytymään siihen wähään,
kuin Jumala antaa, ja tuntee lisiänsä siitä ainoasti wel-
wolliseksi kiittämään ja ylistämään. Monta kertaa oli-
wat myös naapurit kylässä luullut kiitos ja ylistys wir-



siä ulos kylän raitille köyhän »vaimon tmvasta. Se Her-
ra, joka rawitsee karncn pojat, jotka ei kehrää, ja ruok-
kii linnut, jotka ei kokoa riiheen, oli myös antanut siu-
nauksensa köyhän »vaimon työlle, niin että hän ja hänen
lapsensa eiwät kaiwanneet kaikkein tarpeellisinta elämänsä
ylöspidoksi.

Niin kuluit monta wuotta, siksi kuin Johannes
oli seitsemän wnoden »vanha. Silloin näki Herra hy-
»vaksi »viisaassa ncuwo?sansa ottaa köyhä» äidin pois ty-
könsä lyhykäisen sairauden jälkeen, Viimeisenä päiwänä
ennen kuolematansa oli äiti »vielä kerran rukoillut lap-
sensa kanssa *) ja kyyneleillä silmissään jättänyt hänen
Vapahtajansa haltuun En minä iätä teitä orwoiksi

sanoo meidän Vapahtajamme; usko se lapseni, ja
turwaa lujasti Häneeseen!" Nämät olit äidin »viimeiset
sanat; niillä nukkui hän ja hauen sielunsa eroisi ruu-
miista.

lohaunes laski polwillensa hänen »vnoteeusa »vie-
reen ja itki katkerasti; ja koska äiti jo k<iuwcm oli oNnt
kuolleena ja yö oli tullut, oli hän siinä »vielä pöllöillänsä
ja wcuknoitsl ja itki.

Samassa talossa asui wielä toinen »vaimo, jolta
köyhä äiti oli wähäisen Pimiän tupansa hyyräunyt. Tä-

') Tiedättekö lapjet! Monessa paikassa Saksanmaalla ei ole ta-
pana, niinknin meillä, eitä Wauhemmat miwasti käsfewcit lap-sensa rnkoiteniaan ja sanuwat: "Nyt, rakas Inho taikka Gret»,
pitää sini,» lukemas ehtoo- taikka a»mu°rnko»kses;" w»au
Wanhemmat rukoitewat itke lastensa kanssa yhdessä «millä
sanoitta sydämestänsä, eitä aina rulonskirjain jälkee». Niin
oli »yt Johanneksenkin äiti tehnyt »viimeisenä päinänä emien
knolenmtansa.



mä waimo tuli nyt sisälle, käski poikaa menemään le-
ivolle ja sanoi: "Et sinä taida kumminkaan enää itkul-
las saattaa äitiäs henkiin, ole sentähden tytywäincn,
Juho, mene ja pane maata!" Johannes pani «vähäiselle
»vuoteelleen; mutta ei unta tullut hänc» silmiinsä; sillä
hän olipa nyt turwatvin, oipo lapsi, ilmau isää ja äi-
tiä, ilma» sukulaisia ja ystäwiä. Ei ollut ketääu, jola
tahtoi ottaa orpo poikaa holhouksensa; jokainen luuli it-
sellänsä oleman kyllä murhetta oman elatuksensa tähden.
Mutta Johanneksella oli pstäwä, ystäwä kaikkia muita
»voimallisempi. Hänen puoleensa päätti häu nyt kään-
tyä. "En minä jätäteitä orwoiksi sanoo lesus Kris-
tus," näin sanoi hän nyt hiljaa itseksensä; "niinmuodon
et jätä minuakaan, Herra Icsu, orwolsi, sillä minä olen
oinas." Hän nousi istualle wuotecllausa ja katseli kuol-
leen äitinsä rakkaita lempeitä kaswoja, jotka »valaistiin
kuun walolta, joka täytti koko huoneen. Nyt ei hän e«
nää itkenyt. Hänelle tuntui niinkuin suuri, »voimallinen
ystäwä olis hänen ottauut omaksensa; kaikki suru oli ka-
donnut. "Hnomcno, niin pian knin päiwä tulee, tahdou
minä kirjoittaa Sinulle, ralas Herra lesukseni." Näin
sauoeu katseli hän taiwasta monilla, kullaisilla tahdeil-
laan, ja lausui: "siellä on Hänen totonsa, siellä asuu
Häu, kunniassa!" Ia nyt laski hän hiljaa taas maata
ja sulki »väsyneet, ittulta täytetyt silmänsä. Mutta Herra
Jumala autoi hänelle suloisen >a autucm unen, niiuknin
Jumalan lapset nnkkuuwat, jotka aina lcpääwät Vapah-
tajansa rinnoilla, ja joita ei pelko, eikä snrn, eikä pahat
unet uskalla lähestyä. Minä makaan ja lepään juuri



rauhassa; sillä sinä Herra yksiuäs autat minua
turmassa asumaan. Ps. 4, 9.

päiwä tuli, heräsi lahanncs ja katseli ih-
metelle» ympärinsä »vähäisessä tnwaösa. Hän oli näh-
nyt unta, ettei hän ollnt yksinänsä, wacm että rakas,
hywä äiti oli hänen tykönänsä ja muuttnncilla, kirkaste-
tuilla kaswoilla oli häntä katsellut,. Ei äiti ollut euciä
niin köyhä ja wiheliäinen, waan Isä taiwaassa oli nm-
saasti siunannut häntä maallisilla tawaroilla, niiu että
lohaunestin nyt lämpöisesti ja siiwosti waatetcttuna,
toisten lasten kanssa taisi käydä koulussa. Mutta hän
huomaisi p>an, eitä se waan oli ollnt ihana unen näkö;
sillä siinä makaispa wiclä hänen äitinsä waljehtunecna
ja kuolemalta suljetuilla silmillä. Tähän aikaan päiwässä
oli häu aiua tuonut höyrywän knpin soppaa pöydälle,
ja hän ja Johannes oliwat laskeneet kätensä ristiin ru-

koukseen ja kiittäneet Herraa rnnan ja juomau edestä.
Multa tänäpänä oli kaikki peräti toisin. Dksin seisoi
tnrwatcin poika siinä ja odotti turhaan äitiänsä nouse-
maan. Jo tuppaisi ilku silmistänsä taas puhkccmaan,
loska mainittu waimo tuli ja toi hänelle kupillisen läm-
mintä teittu-ruukaa ja leipä paiaiscn, ja sanoi ysläwäl-
liscsti: "Hywää hnomenta Juho; minun lapseni lähettä-
mät sinnlle liinastansa, tule nyt syömään, ja Jumala
siunatkoon luotas." Johannes katsoi yötäwällisesti wai-
mo» silmiin, kiitti hänm ja istui ateriallensa, jonka rak-
kaus oli hauelle suouut.

Sitteu otti hän alas suurcu Biblian, niinkuin hän
oli tottunut, ja luki yhden Dawidin Psalmeista. Ee oli



23 Psalmi*). Oi, kuinka hänen sydämensä tuli iloi-
seksi ja lohdutetuksi, koska hän luki hywäu Paimenen
armotöiötä. Hän hyppäis ylös, haki malloista paperia,
jonka hän löysikin Bibliassa, toi kirjoitus kynän ja pla-
kin ja rupeis kirjoittamaan yhtä kirjaa. Mitähän mah-
toi se pikkainen, köyhä poika raukka kirjoittaa? Lukekaam-
me mitä hän on kirjoittanut!

Nakas Wapahtaja!
Minä olen köyhä, turwatoin orpo poika, eikä mi-

nulla ole koko mailmassa ketään, paitsi Sinua ainoata,
johonka taitaisin turwata. Mutta Sinä olitkin minun
paras ystäwäni. Sentähdcn auta minua ja laita min,
että minä saan käydä koulussa, jossa minä saan oppia
»veisaamaan ja rukoilemaan ja kuulla pyhiä kertomuksia
Sinusta. Ah, armahda Sinuas, Sinä hywä Paimen,
löyhän Johanneksen ylitse!

Sitten lakkasi hän kirjan kiinni, sillä hän oli löy-
tänyt suunlakan, ja kirjoitti kirjan päälle: "Minun rak-
kaalle Wapohtajalleni Taiwaassa!"

') Sen tahdo» minä teille myöskin pnhna, että monessa paikassa
Saksanmaalla Pidetään tapana, ellä sitten tnin on syöty, niin
istutaan wielä Heikel pöydässä, ja waichemmat, lapset, palkol-
liset, wieraat ja kaikki, kuin pondän ympärillä istumat, luke-
mat wätsyn Raamatnsta, joka Isännästä altain, jonka wielessäse aina pöydällä o», kulkee ympäri kädestä käteen. Taikka myös
lukee Isäntä eli Emäntä yksin, ja lapset ja kaikki mnnt kuul-
telewot. Ia »iin lnetaan jäljestää», niin että jos eilen luet»
tiin 22 Dawidin Psalmi, niin luetaan tänäpänä seuraawaiuen,
taikka 23 Psalmi. Niin taitaisiwat lapset Suomessakiu tehdä,
joita opetetaan niualle mennessänsä lukenma» tätä kaunista

rukousta: "lesuksen nimeen kauniisi menemme pöytää», Herra»
Sana» piäll' meit' j. ». e.



Monta itku pisaraa oli pudonnut paperille; mutta
nyt Pyytäisi hän ne pois, nonsi riwakkaasti ylös, otti
pienen keppinsä ja juoksi ulos tielle, joka johdatti kau-
punkiin, josta oli nähnyt postimiehen tawallisesti tule-
wan, tuovaksensa kirjoja Nimismiehelle kylässä.

Puut seisoiwat täydessä kukoistuksessa, sillä nyt oli
kewät, ja koko paikkakunta oli Herran yrttitarhan muo-
toinen. Herra oli myös tänä wuouua awaisuut laupia»
kätensä, ja siuuannnt ja kaunistanut ihmisten asunto
paikat kaikkinaisilla hywillä lahjoilla. loS Johannes olisi
ollut iloisemmalla mielellä, niin olisi hänkin nyt loula-
nnt kewät »virtensä, jonka hän muutoin niin usein ja
mielellänsä weisaili, Mutta tänäpänä ajatteli hän ai-
«oosti, weisaamata, sen känniin »virren sisällepitoa:

Io kedot kaunistetaan
Taas juhla-puwuilla,
Ia luonto uudistetaan
Uusilla sumuilla.
He kaikki julistamat
Luojansa kuumaa,
Ia meille ilmoittamat
Herramme armoa.
Myös uusi mielissämme
Elämä wirkukoou,
Uusissa sydämemme
Awuissa kaswakoon,

Unsia hedelmiä
Uskomme kantakoon,
Etuja ijäisiä
Taiwaassa tuottakoon!

Kewätkin loppu» kerran
Ia suwen suloisuus,
Waan armolahjat Herran
Icsukscn rakkaus,
Ei muutu, puutu kotkaan,
Pysyivät ijäti.
Lujana siihen luotan
Ajassa alatt.

Jaa lujasti tahdon miuäkiu siihen luottaa, ettei
lesulsen armo-lahjat ja Hänen rattautcusa puutu minul-
lakaan koskaan, waan pysyivät ijäli, ajaltcli pikku Io-



Hannes, ja kameli lohdutettuna tietänsä eteenpäin, tuli
«iin kaupunkiin ja laski kirjansa kirja-arkkuisecu *). Ke-
wennetyllä sydämellä palaisi hän jälleen lotio, »vakuutet-
tuna, että kirja »vissiin piti kulkeman määrättyyn paik-
kaan. Me annamme hänen käwellä tietänsä; ja sillä wä-
lin kuin hän seuraawana päiwänä saattaa rakkaan äi-
tinsä rnnmiin hautaan, tahdomme katsoa kuinka kirja»
käwi, jonka hän oli laskenut kirja arkkuun.

Ehtoollä, koska posti-mestari selitteli tulleet kirjat,
löysi häu niiden seassa Johanneksenkin kirjan. Hän sil-
mäili pikaisesti sitä ja ajatteli: "se mahtaa olla mieli-
puoli ihminen, joka tämän kirjan on kirjoittanut," ja
heitti sen siwupaikkaan.

Mutta siihen ei sen pitänyt jäämän. Sillä toi-
sena ehtoona tnli hänen »vähäinen poikansa hänen työ-
huoneeseensa, kutsumaan inkasta pappaansa mamman
tykö, joka oli saannt »vieraita. Mutta isällä oli wielä
wähän kirjoittamista, ja pikku Kalle katseli sillä wälin
ympärillensä, nähdäksensä jos ci hän tapaisi jatakin uutta,
jota ci hän enne» nähnyt. Ia katso, »vähäisellä pöydällä
suvulla oli tujaincn snurclla punaisella snu-lakalla, joka
kiinnitti hänen tarkkautcnsa. Hän otit sen pieneen kä-
teensä, ja rupeisi tawaamaan päällekirjoitusta. Mutta
ei st käynyt helposti, sillä hän oli »vasta muutamia wiik-
-) saksanmaalla, »iiufnin jokapaikassa taittaa» kirjoja lähet-

tää maksamota. Joka kirja,: saa, pitää maksaman postirohau.
Torilla jakaduilla isommissa kanpnugiessa, ja jokapaikassa pos-
tikonttorein tylönä on kirja-arkkuisia nlospautuua, johonka pis-
tetään kirjat, ja sitten kuin posti tunti on tullut kanuetaan
arkku postimestarille,, joka selittää ja järjestää liljat, ja lä-
hettiä jokaisen määrättyyn paikkakuntaansa.



loja käynyt konlussa. Wihdoin oli hän tawannut lä-
pitse kirjoituksen ja lnli nyt korkialla äänellä: "Minun
rakkaalle Vapahtajalleni taiwaossa."

"Pappa, tässä on kaunis kirja, kannis kirja," huusi
lapsi ja juoksi isänsä tykö. Tämä oli nyt lopettanut
työnsä ja laski pitkän kirjoitus kynänsä pois, nosti po-
jan nauraen polioillensa ja sanoi: "Näytäs tänne, lap-
seni, mitä erinomaista sinulla on."

"Kaunis kirja, kaunis kirja!"

Isä katseli nyt wasta tarkemmin kirjoitusta ja ha-
woitsi, että se oli lapsen käsi, joka sen oli kirjoittanut.
"Me tahdomme katsoa, mitä siinä on, sanoi hän nyt
»vakaammin, ja isä ja poika luki nyt kirjan yhdessä.

Silloin putoisi iso kyynele isän silmästä hänen kä-
tensä päälle, ja hän otti lapsensa ja kirjan, sommntti
lampun ja riensi mainionsa tykö, joka istui ystäwälli-
sessä kanssapuheessa tuttawansa, yhden hurskas-mielisen
Grewinnan kanssa, ja odotti miestänsä.

"Hywää iltaa, rakastettuiin," sanoi hän rientäen;
"minun täytyy näyttää teille yhtä kirjaa, joka «n miel-
liitänyt minua enemmin, kuin kaikki muut kirjat, joita
olen lähettänyt, sitten kuin postimestarin wirkaan rupei<
sin." Samassa antoi hän paperin «aimollensa, joka lii-
kutetulla äänellä sen luki.

"Mamma, mamma, missä on se Johannes," huusi
nyt pikku Kalle, "minä tahdon juosta häntä nontannan
ole sinä hänen mammansa; hänen pitää olema» minun
hywä, rakaö weittani.



Mutta Kallella oli jo ennen »vähäinen »veikka ja
kolme sisarta, sentähden katsoi äiti surkealla, kysymällä
katsannolla miehensä päälle. Silloin nousi Grewinna ja
sanoi: "Rakkaat ystäwät, tämä tulee Herralta, minä tah-
don totisesti ottaa sen lapsi rankan omakseni, ja tahdon
sitä tehdä Herran niinessä."

Silloin iloitsiwat kaikki, ja Kallckin; sillä Orewin-
na asui lähellä, ja Kalle taisi melkeen joka päiwä käydä
hänen tykönänsä, Grewinua rakasti lapsia, ja kaikki,
jotka kerran oli hänen nähnyt, rakasti häntäkin. Se oli
ihana ilta, jota he tänäpänä yhdessä wiettiwät, sillä se
oli "linkuin Herra, joka on sanonut: "Joka hoihoo sen-
lais!.i lasta minnn nimeeni, hän bvlhoo nunna," hiljaa
vlisi astunnt heidän tykönsä ja antanut heidän tuntea
sitä autuutta, kuin lapsikin tuntee, loska se on täyttänyt
wanhempainsa tahdon. Se oli Jumalan asun o ihmisten
seassa, hiljainen Vrthauia. O, että laitti huonekunnat
olisiwat senlainen Vethcmia!

Seuraamana päiwänä kuulusteli PuSti-mestari poi-
kaa, joka ei ollut työlläs löytää, loska sen paikkakunnan
nimi, jossa hän asui, myös oli kirjassa. Hän lähetti
palweliausa tuomaan häntä, ja tämä tapaisi pojan jnuri
silloin koska hän, niinkuin alnssa on pnhutrn, seisoi ja
itkein katseli ulos tlasista kirkkopihaan päin, johonkahä-
nen äitinsä oli handattu.

Mitä ajatteli nyt se wähäincn polla, taidattelo
sitä anvala? Waimo, jonka oma se tnpa oli, oli käy-
nyt sisällä ja sanonut Johannekselle, että koska hyyry oli
jäänyt äidiltä maksamato, niin täytyi hänen »vuoteensa



nyt myytää, jola oli ainoa huone-lalu, lllin löytyi tu-
wassa, ja läski Johannesta elättämään itsiänsä kerjää-
mällä, siksi kuin hän taitaisi työtä tehdä. Sitten oli hän
lohta lähtenyt ulos, eikä sen enempätci huolinut pojan
itkusta. "Woi," huokasi nyt Johannes ja ajatteli sel-
loissansa akkunan edessä ja katsellessaan hautaus-maa-
han päin: "eiköhän minun kirjani mahtanutkaan tulla,
jonne piti?" lunri tässä hetkessä astui se maiuittu pal-
welia owcn kautta sisälle ja kysyi: "Eikö tässä asu köyhä,
turwatoi» poika, jonka nimi on Johannes?"

"Asuu; minä se olenkin" «ostaisi Johannes ys-
täwällisesti ja katsoi wieiasta kaswoin ujostelemata si-
nisillä silmillänsä.

"Niin tule siis minun kanssani, sillä Grewinna
N. tahtoo nähdä sinua!"

Johannes seuraisi häntä tyfyttäwällä sydämellä;
ja mitä siinä liikkui, se» tietämät taiwaan Engelit, jotka
kantoiwat hänen lämpimät rukoulseusa ylös Jumalan ty-
kö, ja nyt saattiwat myös hänen sydämellisen kiitoksensa
sinne. Sillä hän ticsipä sen jo kohta, eltä hän ulikuul»
tukfi tullut.

Pian seisoi hän se» ystäwällisen Grewinnan edes-
sä, ja koska tämä oli hänelle sanonut: "Linun kirjas,
rakas lapseni o» tullnt edes rakkaan Vapahtajan tykö,
ja Hän on lähettänyt minun olemaa» sinun äitinäs;"
niin seisoi poika siinä ristiin lasketuilla käsillä ja ilosta
loistawilla silmillä, mutta ei taitanut puhua mitään.
Eikä se ollut tarpeellistakaan; sillä äidin raltauö ymmär-
tää kyllä tainlaistakin kieltä.



Tistä hetkestä oli Johanneksella taaö äiti, joka ci
laimiin lyönyt mitään hänen ruumiillisessa holhouksessa
ja hengellisessä kaswatuksessa, ja Heira lesus antoi sii-
hen siunauksensa, ja hän kaswoi ijässä, wiisaudessa ja
armossa Jumalan ja ihmisten edcSsä, ja häneötä tuli
täysi mies, joka kantoi hedelmiä taiwaallise» Herransa
kunniaksi.



Tuli-Torni
Margatcclla.
Totinen kertomus.

H.

Oletteko koskaan, rakkaat Lapsukaiset, nähneet walta-mer-
ta? Te oletta tumminkin sydämestä toiwonect, kerran saa-
daksenne nähdä tätä suurta ihmettä Herran »voimallisesta
kädestä. Tnlk.iat siis ja seuratkaat nunna ajatuksissaune
Tännctin saaren rannalle! *) Tiellä le»viää Pohjan me-
ren ääretön» »vedenpinta aina Inntininaahan ja Norjan
etelä rantoihin asti, kumminkin sadau peninkulman laweus.

Mutta tämä »vedenpinta ci ole tässä hetkessä suin-
kaan tywen. Kcmbia myrsky liikuttaa seu sywiä aaltoja.
Katso tuolla kaukana, kaukana itäpohjassa päin kulkee
laiwa! Uskallatteko seurata minua sinne? Synkkä yö on,
myrsky pauhaa, ja laineet kohocnvat taiwaan korkeudelle.
Wälin »viskawat ne laiwan alas meren sywyyteen, »vä-
lin nostamat ne sen taas pilwiä kohden korkialle. Nyt

') Thanet (Tännet) «n meren lnoto erittäin hy!«ällä Hannilalla,
meren snuss', tuin tullaa,! Pohjan merestä Englanmin, t»m«
menen peniukxlnian paikolla Lundoni>t!, Kanhiat myrskyt
riehunwat niei» sen rannikoilla, j>> monct merenlnlkiat owat
siellä haalsiriktoon joutuneet, joukatähdeu moö>'tin saaren i-
täiselle rannalle on rakennetta Tuli- taitka loiste-torni, me-
rellä pinnassa knlkewi» Ivalollansa johdattamaan, ja joka
torni onki» pailfakunnaii suurin ja merimiehille ralkahin mer-
killisyys.



Mli tuulispää, joka pyörittää laiwat ympäri niinkuin pal-
loa. Jumala olkoon sille armollinen! Jos se joutuu täl-
läämään kalille, niin on se amuttomasti hukkunut. Jo
on siihen tullut pahoin wuotawa leikä, jo tekewät meri-
miehet ankarasti työtä pumpuamaan ulos sisään tunke-
maa wettä. Katso: nyt heittämät he osan laiwan-las-
tista mereen. Ei aincatakaan tähteä loista näille onnet-
tomille hätääntyneille! Kauhiata on olla merellä scnlai-
sessa myrskyssä. Murheellisella muodolla seisoo nuori
Kaptcini laiwan perällä; myrsky on repinyt purjeet rik-
ki; laiwa o» tuuli-ajolla; muutamat merimiehet haalii-
wat alas »viimeistä lewennyttä purjeliuslaa, Kapteini
lokeee tuchaan kiikari kädessä keksiä jonkun tähden taiwa-
halla taikka jotakin loiste-merkkiä kaukaiselta rannalta.
Mutta taiwaS on peitcttp paksuilta pimiöiltä piimiltä;
ei hän löydä missään mitään johtoa kulkunsa suunnalle.
Mutta yhtä äktiä »valkenee hänen makaat taswonsa, ja
omistamat iloisemman muodon. Joka hänen kanssansa
katsoo kiikari klasilla, taitaa länsi-eteleosä, tankana kai-
maan rannalla, nähdä kirkkaan walou. "Tuli-torni!" huu-
taa Kaptcini wihdoin torkialla äänellä; ja "tuli-torni!
loiste-torni!" kaiktuu merimiesten iloinen huuto laiwan
joka kulmalta. Nyt paukkahutctaan taas isolla lanuu
nalla kolme hätä ampumaa. Meren myrsky »vaikenee het-
keksi, ikänä kuin kuullaksensa jos hätä-ampumia mastot-
tais. Wähäu ajan perästä kuuluukin sclkiäöti se luhdul
linen »vastaus rannalta, kolme tykin laukausta; ja niillä
täyttää uusi toiwo olamielisten merimiesten ohbistettnja
rintoja.



Mutta myrsky,» raiwoisuus enänee; jokaisella uu-
della tuulen puuökauksella nousee myös »vaara suurem-
maksi. Liittumata seisoo Kapteini sillä paikalla, jossa
äsken hänen näimme. Sade ja tuuli, joka lalkaamata
piiskaa hänen ainoasti ohuelta »virta-takilta »verhottua
runmiiötausa, ei estä häntä taipnmata silmiänsä kään-
tämään tuli-torniin Päin, josta apu oli vdotettawa.

Silloin kosee pieni poikainen hänen pankkoon kää-
ritylle ankkuri touwiilc uojawaan polwecnsa, ja huutaa
heikolla lapseu äänellä monta kertaa: "Pappa! pappa!"
mntta wastci kolmannella huudolla käänsi isä itsensä.
Siinä seisoo hänen wähäinen poikansa ja sanoo rukoile-
walla muodolla: "Isä kulta, se mies, joka on puhunut
minulle niin paljon pakanoista, rukoilee tuolla alhalla
Alfredin ja Marian kanssa. Hän lähetti kysymään si-
nulta, jos et sinäkin tahtoisi tnlla intoilemaan."

Isä tarttui ääntämätä lapsensa käteen, »viittaisi
jotain lähellä scisowallc mcrimiehcllc, ja riensi trapuista
alas kajuttiin.

Siellä on polwillansa yksi mies, ja hänen pienet
lapsensa kädet ristissä ympärillänsä; hänen kalwca kas-
woiusa »väri, ja erinäinen kärsiwä murto hänen ylewän
auvoisissa kaswoissa osottaa, että jo lnouta katkeraa c-
lamän kohtausta on käynyt hänen päänsä ylitse, Mutta
yhdessä loistaa hänen silmistään ysläwällisyys ja tyty-
»väisyys, joka ilmoittaa ettei hän pelkää eritä mailmas-
ta, koska hänellä on asunto oikeus ijcmkailkisessa kodos-
sa taiwaassa. "Herra" näin rukoilee hän ääutcwäs-
ti. "Sinä, joka nnllnan, koskas wielä »vaelsit maa»



päällä, käskit myrskyn ja meren »valjeta ja olla ääneti
ja he owat totelleet Sinun käskyäs; tee nytkin samaa;
nouse Herra; auta meitä, Herra! ettemme hukkuisi, ettei
kukaan niistä, jotka Siuuun urkaltawat, mahtaisi häpi-
äan tulla!" - - - "Pelastus paatti on täällä!" huutaa
kiiruusti usioita ääuiä awoimcsta owesta. "Kiitetty ol-
koon lumc,la, anien," päättää Lähetys-saarnaaja rukouk-
sensa; ja aincu, amen kertoorrat Kapte ni ja kaikki nie-

limichlit hänc» kanssansa, iloisina noustessansa hartau»
dcstaa».

Usiammat matkalaisista astumat nyt paattiin, ja
pääsewät onnellisesti Margatchcu, joka on Englantilai-
nen kaupunki Tännetiu saarella I!,OUU asujainmella.
Kapteini koettaa »vielä kerran saada laiwan johdatetuksi
Haminaan, joka myös »vihdoin kowcm työn jälkeeu hänelle
onnistuu.

Nyt ymmärrätte jo, rakkaat Lapset, minkätähden
miu monessa, erinomatta iu »vaarallisissa paikoissa meren
rannoilla, niin snnrella »vauvalla ja kustannuksella ra-
kennetaan t«!i- taikka loiste-tornia. Ia pulmissamme
näistä hywistä laitoksista, tahdon minä myös teille»vä
hän puhua siitä kaikkein merkillisimmäötä ja parhaim-
masta tuli-tornista, tuin on mailmassa löytynyt, nimit-
täiu siitä tuin Egyptin Kuningas Pt>.'lc»iens Philadel-
phns rakennutti, 30(1 »vuotta ennen Kristuksei» syntymää,
Pharon saarelle ulkopuolelle pääkaupunkiansa Alexaudriaa.
Se oli »valkiasta marmori kiwcstä, kahdeksalla holwa-
tulla asunto-kerralla, wiisi sataa jalkaa korkia, ja loisti
häikäisemällä walkialla wärillään päiwälläki» meri merk-



finä, ja yöllä näkyi sen leimualva walleen loiste pari<
kyminentä peninkulmaa ulos merelle. Tätä tuli-tornia
syystä pidettiin, konstillisen rakennuksensa ja suuren kalleu-
tensa tähden, yhtenä mallman seitsemästä ihme-teoksesta.

Mutta yhtä asiata pilää teidän myöskin muistoon-
ne wetämän. Koska näette näitä suuria, lanniito jahyö-
dyllisiä joita maan »valtakuntaii» kuninkaat
rakentamat merikulkiain johdoksi myrskyissä ja pimeissä
aawalla merellä, tulee teidän myöskin muistaa toista
walo-toinia, jonka tairoaan ja maail Kuningas itse o»
rakentanut; johdattaaksensa meitä »viheliäisiä ihmislapsia
määrällisen mailina» läpitse ijankaikkiseen kotomaahamme.
Kansakunnat näkewät ja »vaeltamat tässä »valossa, mutta
»vähimmälle lapseu sybämelleki» loistaa se kirkkaasti ja
johdattaa suuria ja pieniä eläwittc» maahan. Tunnet-
teko sitä Pyhää, kallista kirjaa josta on sanottu: Sinun
Vanas on minun jalkaini kynttilä ja »valkeus mi-
nun teilläni. Tämä ou toinenlainen »valkeus, toinen-
lainm loiste-torui. Icsus on »valkeus, ja loiste-torni,
josta lämä »valkeus nii» kauniisti kohtaas loistaa, on
pyhä Raamattu. Jokaisesta lehdestä Raamatussa lois-
taa tämä »valo kirkkaasti silmiin. lesus KristuS on
sanonut: Minä olen mailman »valkeus, joka minua
seuraa, ei »vaella pimeydessä, waan hänellä on e-
lämän »valkeus. Mutta palailkaamme takaisi» ken
tomukseen!

Myrskyssä ulkona merellä johdatettiin meidän me-
likuMamme ystäwälliseltä »valolta loiste-tornista Mar<
gateella; mutta sisällä itse tornissa taistelee ihmissielu
kuoleman kanssa. Hä» tarwits« lorkiainman »valon.



kirkkaamman loiste-tornin, ettei hukkua kuoleman aal-
loissa, jotka jo rupccwat häniä peittämään. Hän tar-
witsee le'uksen Krislukftn walols.nsa, ja Raamatun
loiste-torniksensa, joihin walo ja tn!i-tor>,i Margaleella
owat aiuoasti heikot kuwat. 3e tahdotte kaiketi myös-
kin kuulla, k!,iuka tämä sielu, tältä lorliammalta «alal-
ta johdatettuna, käypi myrskyn läpitse ja pääsee sata-
mahan, ijaulaillisuuden tywenehcu Haminahan, eikö
niin rakkaat Lapset?

"Hanna," sanoi hcikkolla ja wapisewalla äänellä
mies, jota makaisi wuoteclla tuli-toruin ylikerrassa, "lä-
hetä kaupuukii» pappia tuomaan; en minä taida lnoNa,
ennen knin hän tnlce." Mutta waimo katsoi rukoilewana
hänen päällensä ja sanoi: "Nakas miebeni, meidän täy-
tyy wartoa wielä puolen tuutia, siksi kuin kowi» myrsky
asettuis; en minä usealla wielä lähctlää ulos pientä ty-
tärtämme Ma,iaa senlaiscen ilmaan."

Mutta miehelle tuli aika pitkäksi; hän kääosi it-
sensä huoaten seinää» päin. Kulma hiki otsallansa, ko-
wa hensse» weto, ja ue runsaat kyyneleet, luin wuotiwat
hciue". silmistänsä osottiwat, ettei ylsin rnumis, waau
myöskin sielu oli koirassa kamppaukscssa, ja että molem-
mat odottiwat puiö lähtöänsä.

Hanna oli jo laskenut nuorimmat lapsensa lcwollc.
Ainoaiti Maria, hänen wanhin, kahdentoista »vuotinen
tyttärensä, ei saanut nukutuksi. Hän rukoili ahkerasti:
"Äiti kulta, en miuä tahdo panna maata; antakaa mi



nun mennä kaupunkiin tuomaan pappia!" Mutta äiti
kielsi, pudisti päätänsä ja katsoi snrnllisclla muodolla u-
los synkkää» yöhön. Maria tahtoi juuri uudistaa ruko-
ustansa sillä itku täytti häneu silmänsä katsellessaan
luolewata isäänsä, kosta samassa tornin owi narisi, ja
Hanna, joka riensi kynttilällä katsomaan kuka se oli, koh-
tasi »vieraan, jonka jo tunuemmc, saman Lähetys saar-
naajan, joka lastensa, Kapteinin ja merimiesten kanssa
niin palawasii oli rukoillut pelastusta myrskyssä. Hän
tahtoi, johon hänellä ei ennen ollnt tilaisuutta, yösee»
aikaan ja läheltä nähdä tuli-tornin, joka olikin sitä hel-
pompi, koska tämä torni oli lähellä Margatcen kaupun-
kia, johon uliwat maalle pääsllcct, ja pitiwät yötä oleman.

Koska tämä hurskas Herran palwelia ystäwällisellä
terwchtämiscllä: "Jumalan siunaus tänne!" oli astunut
owesta sisälle, lankeis toiwo» säde kuoleman kanssa tais-
teleman miehen sydämeen. Eikä lauwan »viipynytkään,
ennen kuin Lähetys-saarnaaja, niinkui» Jumalalla lä-
hetetty Enkeli, istui sairaan miehen wuotceu »vieressä,
jota uskalluksella arwasi awata ahdistetun sydämensä,
ja pnhna nekin syntinsä, joiden tunnustus ei wielä kos-
kaan ollut hänen huultensa ylitse tullunuo.

Kuoleman hetki on kuitenkin jotain erinomaisesti
tallista ja painamaa, loska ihminen siihen tilaan tulee
että hänen täytyy täctä mailmasta eritä. Se luolewai-
ncn mies wapisi Herran edessä, joka tutkii sydämet ja
tuntee ihmisen salaisimmat ajatukset, ja waatii tilinteolle
jokaisesta turhasta sanasta. "Oi kuin'» taida» minä
tulla autuaksi? Kuiuka pitää minun tuomion kauhiana



päiwänä taitamani seisoivainen olla Herran edessä?"
Näin huusi hän «siampia kertoja kowassa ahdistuksessa.

Lähetys-saarnoja neuwvi häntä syntisten Wapah<
tajan tykö, joka oli wcrensä wuodattanut hänen edes-
tänsä. Hänen sononfo tuntuiivat niinkui» wirwoittowa
woide sairaan sydämessä. "Hän on ystäwä »väsyneille
ja raskautetuille," sonoi hän eteeupäin; "joko Hänen ty-
könsä tulee, sitä ei Hän heitä ulos; Hä» kantoi meidän
sairautemme ja meidän kipumme Höu sälytti päällensä,
että meillä ronho olis jo Hänen hoowoiuso kautta ulem-
ma me parotnt." Silloin asettui »vähitellen lewottomuuS
kuolewa» sielussa; hänen muotonsa tuli iloisemmaksi ja
koswot kumosi lumolon rouhoa. "lesukftn Kristukse»
Jumalan Poion weri pnhdistokoo»» »ninua kaikista syn-
nistäni!" sonoi hän »vihdoin autuollisello ilolla, ja sen
jälkeen: "Hywä Pastori antakaa minulle Herran pyhä
Ehtoollinen; minä halnan sitä; minun sieluni janoo elö-
»vätä Iumolota!"

Saarnoja ylisti Jumalala että hän tässä sai toi-
mittaa Herran työtä; ja mikä suurempi ilo taitoakaan
löytyä Jumalan lapselle! Papin lädcstä otti nyt sairas
wastaan pyhän Sakramentin ja samassa wakuutukseu
spnteinsä anteeksi saamisesta. Nyt oli miehen sydän so-
witettu Jumalansa kanssa ja autuas Hänessä; Juma-
lan Henki oli ottanut asuntonsa hänen sydämessään ja
opetti häntä rakoilemaan ja «slomaa»; ei hän peljännyt
enää, puetettuna, niinkuin häu oli, Kristulsen ijankaik.
risesti kelpaamassa »vanhurskaudessa, astua Jumalan las-
woin eteen.



Taiwas nipeisi taas kirkaktumaan, tähtiä näkyi
jälleen, >a knn lähetti säteitänsä toruin kammariin, jossa
muntamia rnklilewia sieluja seisoiwat knolewan nuoteen
ympärillä. Hänen tahtonsa mukaan weisaisiwat he hil'
jaisiNn äänillä wirrcn, ja knoleua mies knnlteli autual-
lisella riemulla sen suloisia sanoja.

Mä »mkiin haawoin Kristuksen,
Ne puhdistaa mu» synneistäni
Eill' werens i« ja kuolcmans
Mun elon, tcmneuten kans."

Sen tnnuill taidan astua
Tnomiolle» paitsi pelka,
Täält lähden ilos, rauhassa;
Ehk knole», elän sinussa;

Sää kuolio wict muu elämään
luur Herran tykö ijäisecn,
M»n Kristus puhdist synneistä»;
Siis korjaa Herra, siclniscn! ")

Viimeisen wärsyn lopulla wcti niicö spwän huo-
kauksen, kurotti ristiin lasketut kätensä toiwolliftsti kai-
masta kohden ja sanoi heikolla, taittnucclla äänellä! "Jaa,

') Te ihmettelette fufatiesi, rakkaat Lapset, että tämä kymmenen
pe»i»kulu>a» Londuiusta, yhden kuoleu,a°wuotecu wieressH wei-
sattu Psalmi, löntyy Suomalaisessa Wirsi<irjassa. Kaitli
kauniit Psolmit mailniassa «wat samanlaiset, niinkuin
kaikkein ihmistenkin sydäinet, ja Jumala, jota parantaa ja
lohduttaa »ittä, o» joka paikassa sama. Sen siaau että Sno?
meksi muuttaa sitä Psaiuua, kuin maiuituu kuolema wnotccu
wieresiä weisatlii», olen miuä parcinpaua pitänyt, sekä sisäl-
lepitonsa ja uuottiusa tähden, ottaa toisen samauiaise» ja h»«
win tnnuetim Psaln,in meitä» Wiisitii!astanmie. Ia «ii»
»» tapahtu»»t monessa paikassa näissä kertomuksissa.



Herra lesu, korjaa minnn fielnni: armahda minua, ««

men, amen!" ja niin nnkkui hän.

Joku aika oli kulunut. Suuri muutos oli tapah-
tunnt Hannassa. Neisawalftt, jotka tuliwot katsomaan
tuli-tornia, soiwat paitsi sen kirkasta waloa Hannankin,
hiljaiselta rcmhalta ia tytywäisyydeltä loiskuvassa sil-
mässä, oppia tuntemaan sitä korkiampata ja parempaa
waloa, jota ilman koko mailma ja kailki sen kansat oli»
siwat paksulta läpitunkemattomalta pimeydeltä peitetyt.
Sillä Hanna oli hawainnut, mitä moni waSta kuolin
murteella oppii tuntemaan, ja monet walitettawasti ei
silloinkaan wiclä täydellisesti tiedä, että "ihmisen sydä-
men oiwoitus on paha hamoaöta lapsuudesta." Hän oli
katsellut clämätcinsä, ajatuksiansa, sanojansa ja töitänsä
jumalallisen sanan walossa, ja hämmästyksellä huoman-
nut, että »e kokonaa» saastaiset ja tahratut; et<
tci ainoatakaan niin kutsuttua hywää työtä taitanut häntä
lohdnttaa, sillä että ne oliwat kaikki enemmin tai »vä-
hemmin synnin myrkyltä saastutetut, eikä tehdyt Juma-
lan »vaan ihmisten tähden, ja oliwat niinmuodon jo
saaneet palkansa.

Mutta hän oli myöskin saanut hawoita, minks-
tähden Jumala lähetti ainoan Poikansa mailinaan ih-
misten lunastukseksi, ja minkätähden Hän tahtoi meidän
edestämme wuodattaa »verensä. Hänen tykönsä oli Han-
na ottanut pakonsa, ja saanut kaikki oman tunnon kan-
teet Hänen kauttansa »vaikenemaan. Hän oli löytänyt
lewo» sielullensa.



Puhbistaaksensa Hannan sydäntä ja taigaksensa
sillä wihdoin ilmoittaa itsensä oikein kunniallisesti, olei
Jumalan armo johdattanut häntä monen murheen lä»
pitse. Monen kuwan kamppanksen jälkeen oli hän muut
luuut Herran uskolliseksi opetuslapseksi, ja ahkeroitsi not
wiettää Jumalalle otollista wacllusta salaisessa lanssa-
käymiscssä Herran kanssa.

Mutta ihmisen sydän on ihmeellinen kappale, irä-
lin ynsistclewä, wälin kaino; ja jos ej Jumalan Henki
olis niin uskollinen työssänsä, niin täytyis meidän
monasti haaksi rikkoon joutua uskottamme!

Hanna piti johdatcttaman askele askeleelta uskosta
uskoon; hänen piti, niinkuin kulta sulattiimsta, käycä
ulos puhdistettuna murheen pätsistä, j>,ta myös kc,to-

muksemme jatlanto osottaa.
Hän oli saanut muutamia kristillisiä ystäwiä. siä-

mät harrastcliwat lähetys-toimen menestystä, taikka kiis
lin opin lcwiämistä pakanaan seassa. Ztiiden kautta o!i
Hannastakin tnllnt lämini» yötäwä köyhäin pakanain
kääntymiselle, jotka cläroät pimeydessä, ja joille mailman
walkcuS ei ole wielä koittanut. Cnsi silmäilyksellä kam-
mariin, jossa hänen miehensä oli kuollut, nähtiin jo se
muntoö, kuin oli köyhän lesken kanösa tapahtunut. Vä-
häisellä kirja hyllyllä oli Biblia, ja scu alle oli »vähän
aikaa sitten ulööpantn säästöpossu lahjain kokoamista
roarten pakanoille.

Mutta kuinka taisi köyhä waimo, jolla ei mnuta
ollnt elannoksensa, kuin mitä hän lahjaksi sai reisaawai-
silta, jitla tnliwat tuli-tornia latelemaan, kuinka taisi



hänellä olla jotakin annettaman M)etystoimcnkin awuksi?
Hän oli itse tullut autetuksi ja lchdutetuksi Vwangcliu-
min walolta; hän oli oppinut tuulenaan syntisten Wa
pahlajaa ja sitä suloista wclwoMsimtta että kiitollisuu-
desta Häntä kohtaan olla awullioen Ewangeliumin le
»vittämiseksi pakanain seassa. Mutta kuinka taisi hän
tätä haluansa tydyttää? Herra oli armollisesti »varjellut
bäntä löyhässä Lesken tilassaan, kuinka piti hänen nyt
saattaman Herralle kiitos-uhrin siitä?

Juuri tätä ajatteli hän nyt. Rukouksen alla täns
aamuna oli hänelle tullut sclkiätsi, että hänkin taitoiö
wähäu awittaa lähctystointa sillä tawalla, että hän tä-
hän kristilliseen työhön antoi osan »iistä rahoista, kuin
tornissa läywäisct »vieraat hänelle lahjoittiwat. Nyt lu>
vasi l?än Jumalan läsnä ollessa, että mitä hän saisi joka
maanantai ennen kello 12, sen hän »vähäiseksi lahjaksi
Herralle panisi sääStö-pyssyyn.

Maanantai tuli. Aamulla, loska äiti puli pienten
lastensa päälle ja Maria piti menemän kuuluun, ha-
vaitsi hä-i hämmästyksellä, että lapsi tarwitsi uudet ken
gät. Parhaillausa ajatcllessansa millä tawalla tämän
tarpeen täyttäisi, tolkutti joku owclla, ja sisälle astni
»ksi palivclia, joka toi rätningin lääkäriltä, jossa «ai-
molta »vaadittiin 36 Niksiä, hänen mies »vainajansa hol-
houksesta sairautensa alla ja hauelle annetuista laakeista.
Totta ei Tohtori tuntenut löyhän lesken tyhjää tilaa,
koska hän waati häneltä näin ison makson. "Woi,"
»mokaisi Hanna palwelian poismentyä, mistä pitää mi»
nnn kaikkiin näihin saamani rahoja?"



MiSsä ajatuksissa meni hän aamu askareihinsa.
Kello löi kymmenen. Ia loska hä» oli istunut rukil-
lensa ja liiemmin ajatteli räkmnkiä, painoi hänen köyhä
tlllwatoi» tilansa niinkuin raskas kiwi liäncn sydämmel-
länsä. Mntta lapset leikiiscliwät lattialla ja oliwat i-
loiset, niinkuin ei mitään hätää olisi löytynyt. Wihdoin
lopettiwat he leikin, jätliwät nukkensa ylsin makaamaan
permannolle, otmrat Wirsi-kirja», iotuiwat lattialle ja
rupeisiwat weisaamaan yhtä wirttä, aiwan samasta si-
sälle pidosta kuin tämä meidän »virsikirjassamme lovtowä:

Katsos tninka kukkainen kaö»vaa
Kauniisi kedolla lakiall,
Ei kehrää eik itsiäns waiwaa,
Työll ja w.liwallo waikia»;
Ei kuitenkaan kunniassansa,
Eankar Salomo aikanansa,
Niin korjasi ollut »vaatetettu.

loS Inmal näin waatcttaa ledoll'
Rnoho» jalall poljetta»van,
Taitk rawinnoks joutuivan pedoll,
Taikk pätsis »viel poltcttawan,
Mahtaisko Hän «nhottaa teitä?
Tnikt ei teidän tarpeita» tietää?
Miks mnrhehditt, wähä-ustoiset.

Lasten tätä »veisatessa lasti äiti ehdottomasti lari-
gan kädestään, ja ietui siinä suulcsti häpeewäuä
tumuuttansa lumalata kohtaan, ja juuri kuin lapset taa»
oliwat alkamassa seuraawaista wärsuä:



Mciät olko siis surulliset täällä
Waattcist rit clatuksestaun,
Mitä syötte taikka juotte »vielä,
Mill waatetatte rnnmistann;
Palauat, jotka paits owat uskoo,
Ia Jumalan ciutuat tuntoo,
Ne murheell itscus murtawat.

niin kolkutettiin taas owella ja sisälle astui »vieras Hcrr,i,
jola tahtoi katsella tuli-toruia. Hanna saattoi häntä ylös.

Kuin »vieras oli poismenossa paiuoihäukulta tulaatin Han-
nan käteen. Tästä suuresta lahjaöta näytti, niinknin olisi
wieras nähnyt alas sywästi murheellisen ja ahdistetun
lesken sydämen pohjaan. Hän lähti pois, ja juurikuin
hän oli astunut ulos owesta, löi kello toruissa kaksitoista.

Mutta miltä näytti nyt Hannan sydämessä? Kau-
wan piti hän ncnwottomana kulta rahan kädessään. Kaksi
riitaista ajatusta täytit hänen sielunsa. Toinen sanoi:
"Gikö Jumala itse ole lähettänyt tämän »vieraan minua
auttamaa»? Eikö tämä ole merkki, että minnn rukoukseni
ja kyyneleeni owat tulleet Jumalan eteen?" Mutta toi-
nen ajatus sauoi yhtä selkiästi: Syyrachi sanoo: "Pa-
rempi on olla lupaamata, luin täyttämätä mitäs olet
lnwannnt; ja Assaphi: "Minä tahdon maksaa Herralle
miuuu lupaukseni." Jumala taitaa kyllä löytä muita wä-
lilappalcita awukscni: uskalla ainoasti Häneescen, sinä
heitko-uskoiuc» sydän!"

Hannan riitaiset ajatukset ciwcit antaneet hänell»
lepoa kolo pälwanä. Mutta ehtoolla, loska lapset jo
oliwat nnkkuneet, astui hän hiljaa ja yksin ylös toruin



ylimmäiseen osaan. Hän tahtoi Herran edessä saattaa
sydämensä lewottomuutta asettumaan. Meren lawia pinta
«li kuin awettu lirja, jossa jokainen riwi saarnasi woi-
maliiscsti Herran kunniata, lewitetty hänen silmäiusä e-
teen; tuhannen tuhansia tähtiä loistit sinisellä tcuwaalla
ja katselit ihmeellisessä kauneudessa lumiansa meren ty-
wcnessä pnlisfä; sywä hiljaisuus hallitsi joka paikassa,
ehkä laineet wähän läiskyttcliwät ranualla. Hanna ym-
märsi mitä nämät luonnon luwat hänelle saarnaisiwat:
"eikö kristityn sydän pidä oleman lewolliuen Jumalas-
saan, ja oppia kailtmaisessa tuskassa uskalluksella huu-
tamaan: minun sieluni pysy hiljaa Jumalassa; Hän aut-
taa sinua?

Monenlaista »vesilintuja lenteli ympäri, ja jokainen
heistä äänteli eri tawalla: siellä täällä onnistui heille saa-
da tiini kalaisen: he etsiwät ja löysiwät rawintoosa het-
ken ajaksi, ja lenteliwät taaS iloisin» kastelle» siipeinsä
terät wetee». Sitten käänsi Hanna silmänsä maata koh-
den: sunri synkkä metsä lewisi hänen aliansa, hieno tuuli
liikutteli puitten latwoja, jotka taipuiwat hiljaisella su-
hinalla; kauniimmin kuin »vesilintujen äänet tunkesi yö-
rastaan ihana soitto hänen torwiinsa. "O Jumala,"
sanoi hän, "kuinka monta eläwätä olentoa eikö Sinun
kailtiwaltias kateS ole henkiin saattanut; ja kaikki liikkuivat
Sinussa! Kuinka monta olentoa eikö meri ja metsä sulje
helmassaan, kuinka monta eikö elä maan päällä! Kiille-
kin heistä annat Sinä, mitä he tarwitsewat! Ia sinä
wihcliäinen sydän, joka olet asetettu kaiken tämän Her-
raksi, joka olet luotu Jumalan omaksi kuwatsi, ja olet



Häneltä niin korliasti rakastettu että Hän sinun tähtcS
antoi aiuoan Poikansa, sinä walitat ja suret yhtä hy»
win, sinä kysyt tuskallisesti: mistä pitää saamani ra-
hoja?"

Hanna oli nähnyt ja kuullut tarpeeksi; hän laski
alas polwillcnsa ja sanoi sywästi liikutettuna: "Herra,
Herra, armollinen, laupias, pitkämielinen ja suuresta
armosta! Anna anteeksi, anna anteeksi köyhän piikas hcit-
to-uökoismitta ja epäuskoa!" Kyyneleet tukahutlt hänen
äänensä; hän itki Herran edessä; ja nämät kyyneleet pu-
huiwat kortiammin Jumalalle, kuin sanat.

Hän, joka kerran Wanwu Testameiltin aikana
kuuli toisen Hannan hiljaisen rukous huudon, puhui nyt,
tin yStäwälliscsti meidän Hannamme, sen löyhän tm-
wattomcm lesken kanssa. Hän ei ollut euää köyhä, mur-
heellinen, taikka tmwatoiu, sen tnnsi lian nyt sclkiäöti;
hän nousi ylös rikkaana, iloisena jarikkaista rikkaimmal-
la, taiwaan ja maan Herralla ystäwänä ja suojeliana,
otti hän pikaisesti knlta rahan, laski se» lähetys-toimen
säästö-pyssyyn, meni lewolle makawain lastensa wierce»,
ja nukkui rauhassa.

Mutta ei H«ra nukkunut.
Toisena päiwänä tuli lorkia säätyinen 3touwas ih-

minen palwcliansa lanssa, ja tahtoi nähdä tuli-tuima.
Nouwa» silmä lepäisi kauwan sydämellisellä helleydcllä
»vaimon päälle lesken waattcisso, ja hän antausi ystä-
mallisiin lansfapuheisiin hänen kanssansa, niin että se
teki hywää Hannan sydämessä. Hämmästyksellä, mutta
suurella ilolla ja kiitollisuudella otti hän sen kulta ra-



l,an wastaan, kuin Rcnwa poismenncssään hänelle au-
toi. Hän ylisti Herraa, että bän oli pitänyt lupauk-
sen, eikä myöntänyt kiusaukselle sitä rikkomaan.

Seuraamana päiwänä tuli palwelia takasin Hau>
nan tykö ja toi hänelle sangen rakkaan ja hellän kirjoi
tukscn ystäwälliseltä Nouwalta. Kirjassa oli: "Minä
ajattelen sydämellisellä myötä-tuntoisuudclla teitä
niinkuin myös tyttäreni; ja mc toiwoisimme mielelläni
me, että taitaisimme tehdä jotakin licwittääkscmme teidän
tilaanne. Jos teillä on poikaa, niin antakaa hänen mi-
nulle; minä tahdon häntä holhoa ja pitää murhetta hä-
ueu kaswatuksesta," j. n. e. Mutta Hannalla oli aino-
asti tyttäriä, ja sitä pyysi hän palwclian nöyrästi kor-
lialle Nouwallensa ilmoittaa.

Mutta kuinka suuresti eilö Hanna nyt ihmetellyt,
koska kolmantena päiwcinä palwelia wielä kerran tuli
laisin, ja laski koko läjäise» rahoja Haiman eteen pöy-
dälle, 300 Niksiä, ja sanoi: "Nämät 2W Niksiä lähettää
teille sydämellisellä tcrwehdyksellä Kentin Herttuatar, ja
»ämät 60 Niksiä lähettää hänen tyttärensä Viktoria"

se nykyinen Englantin maakunnan Kuningatar.

In nyt, rakkaat lapset, mitä pitää minun enem-
pcitä puhuman? Pitääkö minun teille sanoman, kuinka se
köyhä lesti ei »voinut löytää sanoja kiitollisuuttansa u-
lospuhumaan Jumalala ja ihmisiäkohtaa»; kuinka hänen
uskonsa tuli wahwcmn-aksi, häuc» rakkautensa palawam-
malsi; luinka hän siitä päiwästä wielä uskollisemmin wa-
clsi sitä tietä, lnin Biblian jumalallinen walo-torni o°



sottaa; kuinka hän sydämellisesti rakasti onnettomia paka-
noita ja myöskin lastensa sydämmibin wuodatti rakka-
utta heitä kehtaan? Pikemmin tahdon minä kysyä teiltä:
Mitä pitää meidän oppia köyhän Hannan esimerkistä?
O, minun rakkaani, meidän tnlce oppia: että ehkä knin-
ka monet meistä olemme, niinkuin hänkin, köyhiä, niin
el me däu pidä kuitenkaan sulkea sMmemme ja pienet
»varamme sille kurjalle kausalle, joka istuu pimeydessä ja
tuollon näissä; meidän tnlec oppia uskaltamaan Hcr«
ra» päälle ja täyttämään Hänelle lupauksiamme; meidän
tulee oppia, että saamme paljon hywää, jos pelkäämme
Jumalala ja kaikessa hädässämme pidämme itsiämme
liinliäöti Häneeseeu, ja että joS ensin etsimme Jumalan
waltatuntaa ja Hänen »vanhurskauttansa, niin kaikki muut
meille annetaan.



Sotkettu Kukkasmaa
Totinen kertomus

Jumalan Sanan waikutnksesta
Köyhässä, tiirmeltmiecssa Perhefunnassa

Työrnen säädystä.

N 3.

Vlunipallo-leikkien aika cli jo loppunut siltä »vuodella.
Aurinko oli lähettänyt säteitänsä poiöottamaan lumen, ja
»ämät oliwat oNcet niin ahkerat sitä kuluttamaan, ettei
missään, ei korkeilla Wuorilla, eikä sywissä laaksoissa-
kaan, enää walkoista paikkaa näkynyt. Mutta rakas lu<
mala on hywä Isä, joka, joS ottaakin yhden ilon »vä-
häisiltä larsilta, antaa heille sadettaisin toisia takasin.
Palkinnoksi lähteneen lumen ja lumipalloin heiton huwi-
tukscn siaan, oli Hän itse tehnyt lumipalloja, ehkä toisen-
laisia kuin ne, joita pojat käsin litistcliwät. Hän oli
nimittäin tehnyt walkosia palloja kirsikka ja omena pui-
hin, jotka tuhansilla kukkaisillansa seisoiwat ja katscliwat
sinertäwää talwasta, ja oliwat niin kauniit, että taiwaan
linnutkin siitä iloitsiwat, jota he osottiwat lentämällä
»visertäen puiden ympäri, hyppimällä oksasta oksaan ja
nokkimalla niiden »valkoisia kultaisia. Kirsikka puiden »vä-
lissä nähtiin siellä täällä pimiä, hentoisia persikka- ja
mantelipuita ruusu» puuaisilla kilkillänsä; ja päärona
puut seisoit »vieressä ja lewitteliwät suuria lchtewiä lat
«ojansa muiden puiden ylitse.



Mutta kuola tuuli jo inpcis kajottelemoan suu-
rimman osan kirsikka puiden kultaisista kedolle ja pitkin
teitä *), joita myöden lapset iloisina käwiwät kouluun,
tuli wasta omena puiden oikea lukoistus-aika, ja pikku
Dorothea piti tämän wielä rakkaampana. Ei hän taita-
nut fylliksi katsella ja ihmetellä niitä suuria, kauniita kun-
toisia, ja seisoi usein iloiten ja laulaen puutarhassa.

"Dorothea!" huusi äiti kerran »vähäiselle kym°
men »vuoriselle tyttärellensä, koska hän ihcmtellen kaikkea
tätä kauneutta läweli puutarhassa "tule, niin saat
oman kukkasinaan, ja uämät kukausiemenet ja lukta-sivu-
lit pitää sinun siihen kylwämän ja istuttaman." Iloa
täynnänsä otti Dorothea pienen lapionsa ja rupeis lai-
wamaan. Nyt näki hän kukka-sipuli», josta waalian-
wihcriä sydänlehti jo werewänä pisti. "Woi, äitini," sa-
noi hän, kuinka taitaa niin rumasta ja mustasta sipulista
jotakin miu kaunista tulla?" Äiti wasiasi: "niin tele»
rakas tauvaallincn Isä: rumista siemenistä autaa Hän
kauuihimmat kaswnt tulla."

"Niin; se ou tosi," sanoi Dorothea katsasta,n o-
mcnapuita, "en koskaan olis talwella uskonut, niin kau-
niita kukkaisia puhkecwan noista harmaista oksasista pu«
ista. Ia uämät siemcuct owat myöskin harmaat ja ru«

') Sitä lapset kukallesi «i tietäne, että monessa paikassa Sat»
sa» maalla maantiet owat kuin puutarhan kontit eli käytäwät
Peltomaat, ennomattain pitkin teitä, owat niinittä!» istute»
tut omenaa päärona-, kirsikka- ja plnmmoni-puill». Keskelle
potaati-, ruis- ja «hro-maita on monasti hedelmä puit» istu»
tettn. Grinomattain on niin tehty Wmtcmperi», Badenin ja
Schweiisin maakunnissa. Dhtä hywi» on suurella sakolla
kielletty ottaa lu«a>» jotakin näistä puista, kuin hedelmin
aita lähest!'».



mat, kuin minä kätken ne maahan, ja yhtä hywin kos-
ivaa niistä niin moni suuri ja kaunis kaöwu monella,
monella kauniilla takaisella." "Niin, lapseni, sanot
äiti ystäwällisesti, "mn!t, kaunihiitta Herran ihmettä et
ole wielä maininnut; mitä pitää tuleman tästä meidän
ruumiistamme, joka «sein tässä mailmassa kärsii niin
paljon, ja »vihdoin laekctaan hautaan?" Dorothea ajat»
teli hetken ja sanoi sitten: "Nunmis lakastun, mutta ra-
kas Jumala antaa sielulle Engelin pnwn», ja me saamme
silmillämme nähdä Vapahtajan." "Niin, lapseni,"
»vastaisi äiti "Jumala auttakoon meitä, että saisimme
nähdä Hänen niinkuin Hän on, kaswoista niin koöwoihin."

Ccnlaisilla kanssapuheilla wictettiiu monet hetket;
sillä Dorothcalla oli hywät, uskolliset »vanhemmat, jotka
pitiwät huolta lapsensa totisesta onnesta. He rnkuiliwat
«sein hänen kanssa ja hänen edestä ja puhuiwat Hänelle
Pyhästä Raamatusta monta kaunista kertomusta. Her-
ra kuuli heidän rukouksiansa ja antoi sinnankscnsa heidän
puheisiinsa.

Mutta ryytimaassa kaswoiwat ja menestyiwät kaikki
kukkaiset hywin; rakas Jumala antoi sateen ja päimäpnis-
teen aikanansa, ja Doruthcakin oli l)y>rin ahkera ottamaan
pois kaiken rikkaruohon, kastelemaan, ja pitämään kas-
wuistansa wäsymätöiutä hoitoa.

Jo oli monenlaisia kukkaisia puhjennut, jaihastutti
la«neudcllansa silmää, toisia oli nupilla ja puhkuniaisil-
laan. Iloitellen käweli pikku Durothea ryytimaassa ja
huwitteli joka päiwä itsiänsä sen kanneudella. "Woi," a-
jatteli hän, "mitä eikö nyt ole tullut niistä sipulista,



luin tähän istutin! Kuinka launiit ja ihanat eikö noi
kukkaiset ole, luin niistä an Kuinka hywä eilö
Jumala ole, joka laitti niin kauniisti asettaa!" Ia kosla
hän hetken oli seisonut ja katsellut kaikkea tätä ihanuutta,
huusi hän: "hywää yötä! rattaat kukkaiseni," ja hyppäisi
iloisesti ulos ryytimaasta.

Kohta nukkui hän suloisesti jaheräsi aamulla loöla
auringon säteet hänen silmiinsä pisti. Koska hän tänä-
p.inä, kuin tawallisesti, lunlccli äitinsä lukemista Py-
hästä Naaratusta, nähtiin hän »leivän kolvin alakuloi-
nen ja surullinen. Ilkupisarat, joita hän turhaan loli
salata, wicriwät pitkin hänen poskiansa. Mitä oli hä-
nelle tapahtunut tänä aamuna, niin iloisen päiwän pe-
rästä? Eangen »varhain oli hän nousnut, ja rientä-
nyt kukkaisiansa katsomaa», joita hän ehtoolla oli hywästi
jättänyt. Mutta missä tilassa näki hän nyt kauniin
tultasmaansa? Ncwityt ja sotketut oliirat hänen kukkan-
sa, nupit ja kellot oliwat sinne tänne wiskatut pitkin
maata, ja monta jalan jälkeä osotti, että pahanelklncn
ihminen oli tämän tehnyt! Dorothca seisoi sinä luin li-
wettynecnä, ei saanut yhtään ääntä annetuksi, roaan sil-
mänä seisoiwat liitkumata katsellen tätä häwitystä. Yhtä
äkkiä kajahti pilkallinen nauru; hän katsoi ryytimaan
muurin ylitse ja näki lerjäläis pojan, jok» kädet täynnä
puhjenneita kukkia ja nuppia, uhkapäiftsti katseli hänen
päällensä. Dorothca juoksi kohden ja huusi itkein: "Oi,
minkätähden olet hciwittänyt minun kukkani, sinä paha
poika?" Mutta tämä heitti kukat maan päälle, sotki niitä
jaloillansa ja juvlsi sitten irwistellcn tiehensä.

2*



Dorothea oli katkerasti itlein »vaipunut tunve pen-
kille, ja olis lukatiesi kauwan siinä ollut, jos ei kello
juuri nyt olis lyönyt kahdeksan, jona tuntina äiti joka

aamu luki Jumalan Sanaa tyttärellensä.
Murheellisena ja alaspainetulla päällä istui hän

äitinsä »vieressä. Tämä alkoi lyhyellä rukouksella, mutta
ei Dorothea taitanut rukoilla sydämessänsä hänen kans-
sa, sillä hänen ajatulsensa oliwat kiini hciwitetyissä luk'

kaifissaan ja pahassa kcrjäläis pojassa. Mutta äiti luki
tänä päiwänä sitä osaa W'pahtajan »vuorisaarnasta,
jossa hä» sanoo,- "Rakastakaat wihollisianne, siunatkaat
niitä, jotka teitä sadattelnvat, että te olisitte teidän
Isänne lapset, joka on taiwaassa" j. n. e., kuiu taidatte
lxkea Math. 5: 39—^0.

Jota enemmin äiti luki, sitä tarkemmin rupeis Do-
rothea kuultelcmaau: hänen sydämensä näytti tulcwan
lcwolliscmmaksi. Hän istui siinä hiljaa alaspainetuilla
silmillä, ja hänen kätensä liittyiwät ehdottomasti yhteen
niinkuin hiljaiseen rukoukseen.

Mutta raskasta, sangen raskasta on rakastaa »vi-
hollisiansa, ajatteli Dorothea; kuinka taidan häntä rakas-
taa, joka tekee minnlle pahaa? Sitä en taida, totisesti
m! Kuitenkin ymmärsi hän niin olewan tarpeellinen teh-
dä, jos tahdotaan olla Jumalan lapsi.

Dorothean sielu oli «vaipunut yksiwakaisimpaan ti-
laan. Hänen kaswonsa kuivasi selliästi sisällistä sotaa.
Silloin tääntyiwat hänen silmänsä yhteen tauluun, joka
riippui kammarin seinällä. Se tuwasi Saulia ja Da-
widia siinä hetkessä, kosla tämä onnetoin kuningas ma-



tosi sywään uneen uupuneena, ja se häneltä kowin wai-
nottu paimen poika oli laskenut polwillensä hänen eteen-
sä, ja leikkasi kappaleen hänen knnin'a!lisesta manttelis-
tansa. Dawidin lempiä silmä oli sywäci surumielisyyttä
osottaen kunnioituksella kääntynyt kuninkaan kaswoin päin.
Hän antoi sydämessänsä hänelle anteeksi, ja otti sen lei-
katun waate tilkan osoitukseksi sydämellisestä anteeksi an-
nostaan, ja ettei hän tahtonut tehdä wainojaNensa mi-
tään pahaa.

Hämmästyneenä istni Dorothca ja katseli taulun
äänetöintä kuwa kieltä. Herran sanat: Rakastakaa!
Vihollisianne! tuliwat taas hänen mnistoonsa; "Da-
widi on tämän tehnyt," sanoi hän hihaa. "Laupias Wa-
pahtaja! Auta minua, että minäkin taitaisin tehdä sa
maa!"

Nut lopetti äiti lukunsa. Sywä äänettömyys
seurasi.

Silloin kolkutti joku kowasti owella ja köyhä mies
pitäen rääsyistä, noin 12 wuoden wanhaa, poikaa kä-
destä, astui äidin ja häneu wähäiseu tyttärensä eteen.
Mies sanoi: "Ettekö taitaisi käyttää tätä poikaani edes
taNipojaksi? minä olen niin köyhä, enkä woi mokkia häntä
kotona." Dorothean isä oli nimittäin kartanon haltia ja
hänellä oli monta hewosta.

Tyttö nosti silmänsä; mutta mitä näki hän? Sii-
nä oli juuri sama poika, joka aamulla oli hciwittänyt
hänen sunr.mman ilonsa. Uusi ftta nousi hänen sielus-saan. Ei hän tietänyt mitä hä,,en piti sanoman taiNa
tekemän. Mutta hän muisti Dawidia ja Saulia ja sitä,



luin äiti oli Raamatusta lukenut: "rnkoillaat niiden e-
bestä, jotka teitä wainowat ja wahingoittawat," ja niin
sanoi hän: "Mamma tulta, ota se köyhä poika ja anna
hänen saada totonsa meillä; minä tahdo» häntä rakastaa
tuin weljeä, enkä koskaan enää muistaa, mitä hän mi-
nulle tehnyt on; sillä niin on lesus opettanut ja min
on Dawibi tehnyt."

"Mitä meinaat sinä, lapseni," sanoi äiti: "oletkos
nähnyt tätä poikaa ennen ja onko hän sinulle mitään
pahan tehnyt?"

Silloin wei Dorothea äidin erillensä ja puhuikaikki
luin oli tapahtunut, ja kuinka hän oli äidin lukeissa tul-
lut liikut tuksi; ja kuinka ihmeellisesti taulu, joka kuwasi
Dawidin lempiätä anteeksi antoa Saulin julmuudelle,
oli hänessä »vaikuttanut, Samassa tuli myös Dorothe-
an isä sisälle, ja nyt uudisti hän rnkoukseusa molemmille
wanhcmmille ja lisäsi: "Katso, vappa kulta, kuinka rää-
syinen ja surkiassa tilassa poika on, janälkä hänen myös
mahtaa olla." Tällä tawalla rukoili hän ahkerasti, sitsi
kuin isä wchdoin ei woinut kieltää hänen pyyntöänsä,
waan meni ulos ja sanoi köyhän pajan isälle: "Tyttä-
reni ei laske minua ennen kuin otan poikanne; jääköön
siis tänne koetu'sen päälle; Jumala on kyllä edeltäpäin
nähnyt mitä hänestä taidamme tehdä."

Isä tuli suurin iloiselsi, että hänen pyyntönsä täy-
tettiin. Mntta poika seisoi siinä häpeän-alaisena; sillä
hänkin oli tuntenut Dorothean ja oma tuntu soimasi
häntä pahuudestaan.

Mutta kosla hän oli häjy, illiä poila, niin
dutti hän sydäntänsä ja teeskenteli itsensä niinluin ei,
hän koslaan olis Dorotheaa nähnyt.



Iss, joka tiesi että polla oli paha, niinkuin hän
itsekin, meni kiittäen vois ja jätti pojan jälkeensä, iloi
sena että l,än oli pääönyt hänestä ja kustannuksesta
häutä ruukkia. Pojan nimi uli Antti.

Mutta koska kaikki muut oliwat huoneesta nlos
menneet, käwi Dorothea ilosta loistamilla silmillä nntta
palwclia poikaa kohden ja sanoi: "Älä luule Autti, e!tä
minä olen suuttunut sinulle; sinä olet tehnyt minulle
paljon tiywää; nyt tunnen minä kuinka suluista on an-
taa anteeksi; n>« tahdomme yhdessä oppia tuntemaan sitä
Wapahtaaa, joka on opettanut minua antamaan sinulle
anteeksi; kuules kuinka tässä un!" ja samassa otti hän
wielä awoinna olcwan Biblian ia luki Aulille, mitä äi'
tinsä hiljattain oli hänelle lukenut, ja sitten «äytti hän
hänelle taulun, juka tippui seinällä, ja puhui hänelle
koko kertomuksen Dawidista ja Saulista. Ia tämän
tehtyänsä syleili hän köyhää kcrjäläis puikaa ja sanoi:
"rakas Antti, etkös tahdo olla minun weljeni ja emme-
köS yhdessä tahdo ruweta lesukscn Opetuslapsiksi?"

Antti, jolla ei loskaan mailmassa ollut ketään,
jrka olis pitänyt hänen hywänä - sillä hänen oma äi-
tinsä kuoli koska Antti syntyi, ja isällänsä oli enemmin
iloa lrouw.ssa, luin lastensa seurassa ei taitanut
wastata sanaakaan. Mutta toöka Dorothea »vielä sydä<
mellisemmin syleili häntä, niin raukcis hänen kauwan
lowettunut sydämensä nmsllisii» kyyueleihi»; h>w walnutti
lawmustansa ja pyysi anteeksi, jota Dorothea jo ailaa
vli hänelle antanutkin. Waitka hitaisesti ja wähitellen,
niin parani kuitenkin Antti päiwä päiwältä, pani pois



»onhat pahat tapansa ja tuli muutamain wuosicn pe-
rästä sangen rakaStetlawaksi ja kuuliaiseksi pojaksi, jo-
honka setä Jumala ja ihmiset hywin mielistyit.

Mutta Antin isä jatkoi jonkun ajan eteenpäin huo-
noa elämätänsä.

Kerran sai Antti luwan mennä katsomaan isäänsä
ja nuorempia sisaruksiaan. Koska hän tuli kotio, ma<
laiS isä juopuneena sängyssä, ja lapset istniroat itlein
ja pelkääwinä ilta hämärässä.

Antti otti tulitikun ja wiritti walkian pesään. Muttn
minkä surkeuden ja roiheliäisyyde» eikö hän nyt saanut
Nähdä löyhän isänsä asunnossa! ?apset oliwat nältaytty-
neet ja likaisissa rääsyissä; usiammat huone kalut pois
lannctut; ej ruokaa löytynyt hyllyillä eitä kaapissa; per-
manto oli rnototoln kuin tallissa, ja Näsit monessa pm»
lossa tuohilla ja päretikuilla turatut; fängyesä malaiS
isä ja kuorsasi lowasti julman muotoisilla kaöwoilla.

Antin mieli oli Jumalan Sanan kautta muuttu-
nut, ja kanssakäymisen lautta hywäin ihmisten kanssa
fiwistyuyt. Vi hän taitanut ilman suurta mielen mur»
hetta katsella laille» täti »viheliäisyyttä.

Wanhin sisar oli puhunut koulussa saaneensa Uu-
den Testamentin lahjaksi. Tämän pyysi Antti häntä ot»
tamaon käsille; ja niin aukaisi hän Matheulscn Ewan-
geliumi» smen luwun, luki sen sisarnkfillrnsa, ja pnhui
sitten teko tapauksen, luinka hän oli tuUnt otetuksi ylös
ensi» lapseksi Dorothean »vanhemmilta, ja sitten myös
lapseksi rakkaalta Isältä toiwaassa. Koska lapset par-
haillaan ilvitstwat Antin onnesta ja lulin erittäin toi-



woi olemansa hänen siassa, heräsi isä kirouksella hnm
lillansa.

Antti astui edes häuen tykönsä; ja kosla isä hä-
nen tunsi ja näli häneu niin muuttune.lsi waatteitensa
ja käytöksensä puolesta sillä neliää» wuotcen ei hän
ollenkaan ollnt poikansa perään kysynyt; «iin waiteni
hän kohta ja kcoseli häntä ihmcttelewillä silmillä. Het-
ken perästä, jonka poika käytti pulmaksensa, luinta hä-
nen oli käynyt, siitä asti kuin hän neljä-wuotta takape»
rin oli isästä erinnyt, sanoi isä lcmpiämmällä äänellä:
"rakas Antti, sinä olet onnellisempi kuin minä ja kaikki
sisarutses. Jumala armahtakoon minua syntistä!"

Niinkuin »vähäinen pappi rupeis nyt Antti puhu»
maan isällensä Jumalan Sanasta, uiiu hywiu kuin hän
ymmärsi ja itse oli bawainnut. ja sanoi: "Isä kulta;
wielä taitaa kaikki muuttua hywäkfi sekä sinulle ja sisä»
ruksilleni, jos waan aunaite sydämenne Jumalalle ja
päästätte rakkaan Vapahtaja» sisälle, jota seisoo owe»
edessä ja koltuttaa. Ei Hän tahdo, että jolu hukkuisi
taikka tulis niin onnettomalsi kuin sinä olet, Isä hywä!
Tee luin Dorothea o» minua opettanut, rukoile rakasta
Wapahtajaa, niin Hau kyllä armahtaa sinua, anteeksi
antaa kaikki syntis ja tekee siuua outuaisi," Een sanottua
otti Antti esiin kaikki ne pienet lataat, niinkuin lakkoja,
leipiä, waattcita sulkia ja kenkiä, rnnä muuta, km» hän
oli saanut rikkaalta herraSwäcltänsä jakaakscnsaköyhässä
kodossaan. Koota lapset niistä parhaillaan »loitsimat,
lähti Antti koti», pantuansa rukoilemalla ja nöyrällä kat-
sannolla anwetun Undcn Testamentin Isänsä käteen.



Sillä wälin kuin nälkäyttyneet lapset rawitsiwat it-
siänsä saaduista lahjoista, luli isä auki olewasta Math.
5 luwusta.

"Jos sinun silmäs pahentaa sinun, niin puhkaise
se ulos, ja heitä pois tyköäs; sillä parempi on sinulle,
että yksi sinun jäseuistäs hukutetaan, kuin että koko si-
uiin ruuniiis pitäiS heitettämän helwettiin. Minä sanon
teille, älkäät ensinkään wannoko; ei talwaan kautta, silläse on Jumalan istuin; eitä maan lautta, sillä se un hä-
nen astinlautansa; ei myös Jerusalemin lautta, sillä se
on suuren kuninkaan kaupunki; ti sinun myös pidä wan-
noman pääs kautta, sillä et sinä woi yhtään hiusta wal-
lialsi eli mustaksi tehdä. Wa<nr teidän puheenne pitää
oleman: o», on; ei, ei; mitä siihen lisätään se on pa-
hasta."

Silloin käwi mies sywäst, murheelliseksi ja kolo
hänen entinen syutincu elämänsä lankeis niinkuin raskas
kuorma hauen sydämelleusä. Mutta hän luki eteenpäin
ja tuli wihdoin Lmessa luwuösa siihen paikkaan, jossa
kuuluu:

"Ei kengän woi palwella kahta Herraa; sillä taikka
hän tätä wihaa ja toista rakastaa; taikka hän tähän suos-
tuu ja toisen ylönkatsoo. Etle woi palwella Jumalat»
ja Mammonata. Eeutähden sanon minä teille: älkäät
murhehtiko teidän henkenne tähde», mitä te syötte ja mitä
te juotte; eitä teidän ruumiinne tähden, millä te tei-
tänne »verhotta. Eilö henki enempi ole kuin ruoka,
ja ruumis parempi knin waate? Katsokaat taiwaan lin-
tuja, ei he tylwä, eitä niitä, ei myös kokoa riiheen, ja



teidän taiwaaNinen Isänne ruokkii heidät; ettekö te pal-
jon enempi ole kuin lie? Kuka teistä woi surullansa li-
sätä yhden kyynärän hänen pituudellensa? Ia mitä t<
surette »vaatteista? Katsokaat kukkaisia kedolla, kuinka he
rasrvawat, ei he työtä tee, eikä kehrää. Kuitenkin sano»
minä teille, etlci Salomo kaikessa kunniassansa ollut uiin
»vaatetettu, kuin ylsi heistä. Jos Jumala näin >vaatet<
taa pcllou ruoho», joka tänäpänä seisoo ja huomena pät-
siin heitetään, eikö Hän paljon enemmin teille sitä tee,
te lvätMskoisct. Ällaät siis surulliset olko, sauoden: mitä
me syömme, taikka mitä me juomme? eli millä me mei-
tämme »verholtamme? Sila kaikkia näitä pakanat etsiwät:
Teidän taiwaallimn Isänne kyllä tietää teidän kaikkia
näitä tarwitsewan. Waan etsikäät ensin Jumalan »val-
takuntaa ja Hänen »vanhurskauttansa, niin koitti nämät
annetaan."

Silloin ajatteli mies: "tässä ei kelpaa nyt surra
maallista köchoyltäxi, waan minun pitää suremani mo-
nia syntiäni, joilla olen köyhyyden päälleni »vetänyt;" ja
niin nousi hän ylös »vuoteetta, jossa hän aina tähän
asti oli istunut, meni ulos ja itki katkerasti.

Lapset iloitsiwot wielä lahjoistansa, mutta isä oli
laskenut ulkona pimeessä puun alla, pihalla rolwillensa,
ja rukoili ja taisteli kowaa katumuksen ja uskon kamp-
pausta.

Samassa kuului «kkoinen kaukaa hiljaa jylise»vä»,
ja salamat inpeifiwat walaisemaan taiwaanrantaa. Ihtä
älliä kuului kauhia täiäys, ja ukon nuoli pirstoi,! tu»
hansiin palaisi,» sen luiwan puun, joko seisoi juuri ha>



nen »vieressään, niin että muutamia oksia lensi hänen
silmiinsä. Silloin kä»vi wapistus läpi koko hänen ruu-
miinsa, ja hän tnnsi hämmästyksenä, että juuri hän itse
oli se kuiwa puu, joka, maikka ei se mitään hedelmätä
kantanut, kuitenkin oli saanut seisoa mm monta wnotta
Jumalan odotuksen tähden. "Jumala," huusi hän,
"Sinun suuri armos on antanut minun elää; Sinä olet
lutsnnut miuua niin »vataasli ja »voimallisesti-, en tah-
do lauwcmmin seisoa Si»un knlsuwaa ääntäs wastaan;
ininä tahdon kokonaan tulla Sinun omakses, Sinun kuu-
liaiseksi ja uskollisiksi lapsekses."

Niinkuin ihmeen kautta lakkaiS ukkoincn, ilma käwi
selliäkst ja kirkkaaksi, ja tähdet rupeisiwat loistamaa» tai-
waan kannella. Iloisena riensi hän tupaa» sillä tieto
että tahdotaan jättää itsiänsä Inmalalle ja tehdä Hänen
tahtoansa, tuopi aiua ilon myötänsä ja puhui ystä<
ivallisesti pclkääwille lapsille ja sanoi: "hywät, rakkaat
lapseni; Jumala on antanut minulle mo»et ja suuret syn-
tini anteeksi; tullaat täune minun tyköni, ja ininä tah-
don teille puhua Hänestä, joka kaivelee tuulen siioei»
päällä, ja leimahtelee liekitsewällä tnlella ilmassa."

Lapset, jotka ei koskaan ennen olleet niin ystäiväl-
lisesti isältä kohdellut, riensiwät hauen syliinsä ja kunl-
tcliwat tarkasti mitä hän sanoi.

Siitä päiwästä alkoi toinen elämä köyhässä tu<
wassa. Isä otti »vanhan Jumalala pelkääwäisen
mon lapsia hoitamaa», itse täytti hä» kaikki joutilaat

hetket heitä opettamaan; ja työn ja ahkernden kautta,
jonka Inmala sinnaisi, taisi hän tarpeellisesi! elättää it-
siänsä ja omaisiansa.



Ajatelkoni, rakkaat Lapset, Antin ja wielä enem-
min Dorothean iloa, kuin tämän kuuluvat! Ia mistä
oli kaikki tämä ilo tullut? Jumalan Sanasta, joka oli
puhunut taulun kautta seinällä j« Kristuksen »vuorisaar-
nan lautta Mathcuksen smessä ja «:nessa luwuissa.

Opetuksia.
Tästä taidamme oppia, I:st että Jumalan sana

on eläwä, ja »voimallinen, ja tcräwämpi kuin joku lal-
siteräineu miekka, ja tunkee lävitse, siihen asti kuin se
sielun ja hengen eloiltaa, ja jäsenet ja ytimet, ja on
ajatusten ja sydämen aidoitusten tuomari;

3:ksi että paha sangen usein on wälikappale Ju-
malan kädessä meidän koikiampaan onneemme; sillä jos
ei paha Antti olisi sotkenut kukkaiset Dorothean kukkas-
maassa, niin ci olis koskaan Dvlothea tullut saatetuksi
koetukseen, ja se lakkaus, kuin Jumalan sanassa »vaikut-
tawan Hengen kautta sen alla muodatettiin hänen sydä-
mehensä, ei olis koskaan taiwuttanut Antin mieltä, ja
sitten pakottanut häntäkin olema »välikappaleena onnetto-
man isänsä ja lapsi lauklain kääntymiseen.

3:lsi että »vähäiset lapsetkin, joS he antamat tai-
wuttaa sydämensä Jumalan Hengeltä, taitawat tulla
»välikappaleiksi Jumalan kädessä Hänen »valtakuntansa
lewittämiseksi, ja matkaan saattaa paljon hywää ruumiil»
lisessalin päällekatsannossa;

4:ksi että synti ja tottelemattomuus Jumalala »vas-
taan on erinomaisin syy löyhän lausan suureen wiheliäi-



syyteen tähän aikaan. Sitten luin Antin isä oli muut-
tunut Jumalala peMäwäisekst ja taiwaalliselle Isällensä
kuuliaiseksi, muuttui hänen maallinenkin tilansa paljon
palemmaksi;

s:ksi että maallisen ja katoowaisen hywän siaan,
usein meiltä häwiää, antaa taiwaallinen Isämme

latoomattoman ja ijankaikkisen hywän, joka on paljon
parempi.

Kukkaiset sotkettiin Dolothean kulfasmaassa, mutta
w«lä lauuiimpia ja ihanampia kukkaisia uskosta, toi<
wusta ja lattaudesta laswoit sen siaan hänen ja monen
sydämessä!

Niin ihmeellisesti johdattaa ja ohjaa Jumala ih-
misten elämä» waihect, ja tahtoo kaiusta tuin heille
tapahtuu, tehdä jotakinkuin tulee heidän totiseksi parhaaksi.
Tätä, lakkaat lapset, tulee teidä» uppia ja tunnustaa,
joko sitten kukkaiset elämänne lctkcllä tulemat mailmalta
tallalutsi, taikka saawat kaöwaa lauhassa, ja iloitta» teitä
kauneudellansa.



Lapsen ihana unelma.

Totinen kertomus,

4.

Hvlinun täytyy tänäpäiwänä, rakkaat Lapset, saattaa
teitä yhlee» kotoon, jossa o» suuri köyhyys. Mutta äl»
läat peljästykö! Icsus asuu siellä sisällä; ja kussa Hän
asuu, siellä on aina hywä olla.

Vähäisessä tumassa makaa huonolla wuoteella ki-
piä leski; pieni poika, hänen ainoa lapsensa, seisoo mur-
heellisena hänen edessään.

"Äiti kulta," sanoi hän, "kaikki on tyhjää, mitä
taitaisin antaa sinulle wirivuitulseksi?"

Silloiu nousee ciiii istualle, panee kätensä ristiin
ja sanoo: "Herra wirwuittatoon minun sieluni; rulcil-
kaamme, lapseul!"

Poika laötee polwillensa ja itkee, sen alla luin
äiti rukoilee uskollisen rukouksen, jossa hän wuodattaa
ahdistelu» sydämensä leskcin ja Orpolasten Isän edes-
ss; hän «alittaa Herralle hätänsä; hän oli ollut sairaa-
na neljä wiilloa, ja moneen päiwääu ei rahaa eikä lei-
pää löytynyt heidän tnwassa.

Ette ole kukatiesi koslaa» hawaiuneet, ralkaat lap-
sulaiseni, kuin!» autuota se o», kosla Herra roastaa



jaa ja amen meidän rukoukseemme? Mutta tätä sai
nyt köyhä leskemme hawaita. Hänen poikansa Pietari
nousi iloisesti ylös rukouksesta, suuteli sydämellisesti
rakkaan äitinsä kättä ja huusi: "Äitini, nyt tiedän minä
jotakin, ja sen sanottua juoksi hän ulos wähäisccu ryy-
limaahan, jossa monta kukkaista hiljattain oli puhjen-
nut. Pikaisesti käwi hän kastu kiinni työhön, leikkaisi
kanniimmat kukkaiset ja rupcisi mitä sitomaan seppeleiksi.
Sitten laski hän ne huolellisesti puhtaaseen koriin ja
katseli niitä mielisuosiolla. Kukkaisista tuoksui niin <-

hana haju, ja ne näpttiwät hänelle ikänä kuin olisiwat
tahtoueet sanoa: "Katsokaat meitä, emme kylwä, eikä
kehrää; mutta taiwaallincn isämme waatettaa meitä kui-
tenkin," Ia poika ymmärsi heidän äänetöintä kieltänsä
ja iloitsi. Hän juoksi sisälle äitinsä tykö täytetyllä ko-
rilla ja sanoi: "Jumala »varjelkoon sinua, rakas äiti,
pian olen minä taas tykönäs takaisin."

"Mihin aikoot mennä, lapseni?" kysyi äiti.
"Äiti kulta, antakaa minun mennä; minnn täy-

tyy rientää." Ia niin nosti hänkukka korin pääusä päälle
ja riensi iloisena kaupunkiin.

Hänen tiensä johdatti fauniin metsän läpitse. Koko
äidin sairauden aitana oli poika melkeen lattaamata is<
tnnut sisällä; tämä metsä näkyi hänelle sentähden kau-
niiksi kuin paraliisi. Mutta se olikin ihana kewät päi-
wä, ja rakas hywä Isä taiwaassa oli iloittanut ihmi-
siänsä maan päällä ja sinnaunut heitä kauniilla lcwääl-



Icl. Ia missä onkaan kewät kauniimpi knin metsässä?
TaiwaS kiilui synkkä siuiseuä pienten wiheriäisten koi-
wulehtien wälistä, joihin tuhausittai» wälkkywiä wcsi»
pisaroita oli istunut; hiljattain puhjenneet kukkaiset sei-
soiwat ensimmäisessä kanneudessaan, ja auringon säteet
lepäsiwät siunaamana kaswujcu päällä, joita Jumala
oli luonut.

Kaikki oli hiljaa yli ympäri; lintujen wisertelcmi-
«en, ja aamu.kelloje» kaukainen soitto lähisistä kylistä *)

oli melkeen ainoat äänet, kuin kuuluiwat.
Mutta Pietari ci näuttänyt mitään kuulewan eikä

näkcwän kaikesta tästä, sillä hänen sielunsa puhui Her-
ran kanssa. Metsän kauneus vli saattanut hqne» su-
rulliseksi. "Woi," ajatteli hän, "jos äiti raukkani tai-
tais olla täällä kanssani! Mutta nyt on hän kipiä, ja
kuka tietää jos rakas Herra tahtoo temmata hänen pois
minulta? Mutta rakas Vapahtaja, älä sitä tee, jätä
hänen minulle, anna minun wiclci, jos se on Sinnn
tahtos, saada pitää hpwän, rakkaan äitini!"

Näin puhui Pietari tutullisesti Herransa Juma-
lan kanssa. Hän oli hywä lapsi, joka pienestä isäs-
tään «li oppinut tytywäisypdellä ja uskalluksella pitä-
mään kanssakäymistä Vapahtajansa kanssa-

') Iolame» kulä Safsaumnalla o» »sei» eri senraluuta onwllci
kirkolla jo papilla. Ia »ämät t»lät owat usei» «ii» liki
toinen toistansa, etts mo»esta tohdi» yhtä hoawaa kirko»
kellojen Hänet taitaa timlna.



Kirkas wesi puro lirisi metsän läpitse. Sen leu»

nalle istahti poika hetken lewätäkscnsä, ja lostuttaak-
seusa klitkaisiausa raikkaalla medellä. Silloin tuN tai-
waan lintuja joka taholta, ja joiwatkirkkaasta purosta.
Pietari näki tätä ilolla ja riemuitsi, että hywä Juma-
la niin isälliscsti suree kaikkein pienten elitkojensa tar-
peista.

Sontiaiuen surisi siwuitse ja mcttiäiset lensiwät
kukasta kukkaan. Ojassa kukoisti walkouen west kukka,
joka hiljattain oli awaunut kupunsa, ja hänen suloinen
hajunsa lemusi hiliaa ylöspäin. Tässä tahtoi yksi met-
tiläineu syödä aamiaisensa, nosti wielä kerran pienet
siipensä; mutta ei ue kannattanut oikein, waan hän »vai-
pui ja putois wetceu. Qi kuiuka surkiasti hän päris<
teli ja yritti turhaan päästäksensä nousemaan kukalle!
Silloin kurotti Pietari hänelle ruowo» ojaan ja sanoi:
"Ei sinu» pidä huklumas, elukka parka!" Mettiäiucu
konttaisi ylös pitkin tarjottua siltaa, puristi siipiänsä
auringon paisteessa, ja lensi wähä» ajan prrästä iloi-
sena ilmaan.

Pietari katsoi tytywäiscnä hänen peräänsä. "Jos
köyhä Pietari," ajatteli hän, "un taitanut auttaa wä-
haisen mettiäiscn hutiumaSta, kuinka paljon enemmin
eikö rikas Jumala taida meitä auttaa!" Sitten otti hän
lohdutettua korinsa ja riensi kaupunkiin.

Siellä näytti wiclä sangen aikaselta, sillä usiam»
mat pnodit isoissa kauniissa huoneissa oliwat wielä



kiinni. Ei Pietari siitä kuitenkaan huolinut, waau lä>
wcli wilppaaSti pitkin katuja ja huusi koikiaNa äänel-
lä: "Kuka tahtoo ostaa kultaisia, kauniita kukkaisia!"

Hän käweli juuri suuren kiwihuoneen ohitse, jossa
ylsi rouwa ankasi pnodin owea, samassa kuin Pietari
tuli; ja kuin hsn kuuli vojau huntawan, kutsni hän hä-
nen tykönsä ja katseli mieli suosiolla kauniita werewiä

kukkaisia. "Mitä tahdot siuä koko korillisesta?" kysyi

hän ystäwällisesti, tänäpä on pikku tyttäreni synty-
mä päiwä, nämät kukkaiset tulemat juuri sopiwciisesti!

"3tiin paljon kuin tahdotte antaa," sanoi poika,
ja katsoi häntä ystäwällisesti silmiin.

"Sinä näytät olewan köyhä lapsi," sanoi romua.

"Köyhä kyllä olen," sanoi poika, "ja mikä wielä
pahempi on, äitini on kowasti kipiäuä.''

Samassa kurkisti kihara tukkainen tyttö toisesta
oweöta porstuwoa», ja huusi: "Hywää huomeuta! hy-
wää huomeuta!"

"Mitä, joko sinä jo olet uousnut, Mathilda?"
sanoi äiti, pikaisesti heittäen liinan kulkas korin päälle.

"Jo, Mamma, minä olen jo sanonut hywaä huo-
men kukkaisille j« linnulle," wastasi se kuuden wuotine»
lapsi.

Mutta Pietari katseli ihmetellen sitä wähäistä tyt-
töä, sillä niin kaunista lasta ci hän koskaan enneu näh-
nyt. Ei Mathildakoan t.iitannt mennä pois pnoli a-



woimeöta owesta, »vaan seisoi wielä kauwau siinä, ja
katseli ihmetellen sitä »vähäistä, hywää ja kuuliaista
poikaa.

Mutta äiti antoi pojalle ison hopia rahan. Tämä
katsoi kysyen hänen päällensä ja kyyneleet nousi hänen
silmiinsä. "Ota se, lapseni," sanoi rouwa ystävälli-

sellä äänellä, "ja anna se kipicille äidilles.''
"Kiitos, kiitos! Jumala siunatkoon teitä!" sanoi

poika ja riensi ilo mielin totio äitinsä tupaan.
Koska hän sinne tuli, nousi ilo korkialle; huone

täytettiin liitokselta ja ylistykseltä; tämän lesken ilo tnli
samanlaiseksi kuin sen lesken, jonka tykö propheta Elisa
tuli ja siunasi hänen öljy-astiansa, josta taidatte lnkea
2 Kuninkan kirjan 4 luwun I—7 wärspissä.

Mutta pikku Mathilda kaupungissa ei taitanut
koskaan enää unhottaa sitä köyhää poikaa, jonka surku-
mielinen muoto oli tunkenut sywään hänen lapselliseen
sieluunsa. Hän ajatteli alinomaa, kuinka häu taitais
tehdä hänelle jotakin hywää. "Mamma," hunsi hän
täynänsä iloa, "nyt tiedän minä jotakin; niinä saa»
aina äidin isältä syntymä päiwäncini kulta rahan; sillä
minä ostan löyhälle pojalle uudet waattcct, sillä hänen
»vaatteensa oliwat jo niin huonot."

Äiti katsoi hymyillen »vähäistä tytärtänsä ja sa-
noi: "IoS wielä niin ajattelet wiikon perästä, niin men-
nään sitten yhdessä ostamaan." Mutta sydämessänsä
iloitsi hän tyttärensä anteliaisuudesta ja hänen sielunsa



huusi Jumala» tykö: "O Herra, anna hänellä aina olla
awulias sydän köyhäin puutteelle!"

Mutta koska wiikto oli kulunut, hyppäis pikkn
Mathilda äidin kammariin ja hunsi täyunänsä iloa:
"Mamma, nyt menemme ostamaan köyhälle pojalle nu-
det waatteet." Ia äiti lähti lapsen kanssa. >

Mutta kahden päiwä» perästä, kosla aurinko yh-
tenä aamuna kirkkaasti paistoi, käweli äiti tyttärensä
kanssa siihen »vähäiseen maakylään, jossa poika äitinensä
asui, ja tättö kantoi esiliinassansa pari wähäistä pak-
kaa, johon «udct waatteet pojalle oli sidotut.

Tuwassa nousi heidän tulostansa suuri ilo ja
ihme. Äiti, joka jo oli parantunut, nosti silmänsä su-
kasta, jota hän parsi, ja poika kurotti kätensä osottaak-
scnsa, että hän tunsi sisälle tulewaiset. Mutta ncimät-
kin iloitsiwat, koska he tapaisiwat pojan äidin parantu-
miseen päin, ja jo käsityötä tekemänä, "Te olette kuka-
llesi," sanoi hän, "se hywä ronroa, joka antoi Pieta-
rilleni niin ison hopiarahan?"

"Niin," huusi Pietari, joka seisoi siinä ilosta
loistawilla silmillä, "hän se on," ja osotti wielä ker-
ran kädellänsä sisään tnlewia.

"Niin sallikaa minun wiclä kerran kiittää teitä,
ratas hywä rouwa, niinkuin myös teidän rakasta tytär-
tänne! Katsokaa, sitten tuin meitä hädän aikana autoitte,
niin on meidän käynyt päiwä päiwältä aina paremmin.
Pietari on rahoilla ostanut leipää ja lihaa, ja Jumala



laski siihen siunauksensa, niinkuin lesken öljy-astiaan
larpatissa. Kuin se, minkä ostimme, rupeisi loppumaan
niin on aina joku hywä naapuri »vaimo tullut ja täyt-
tänyt puutteen."

Min puhui köyhä leski, jakyyneleet wuotiwat hä-
nen silmistänsä.

Pik knMathilda kurotti »yt Pietarille waate-pa-
tat ja sanoi: "Pietari! tässä on sinulle uudet »vaatteet;
finu» wanha pukus ei ole enää kaunis!"

Pietari seisoi »varsin hämmästyneenä ihmeestä,
niinkuin hänen äitinsäkin. Hän tahtoi kiittää, mutta
ei taitanut; ja kosla »vihdoin se oikia sana oli tullut
hänen mieleensä, niin ci he enää nähneet sitä ystäwäl-
listä äitiänsä. Molemmat vliwat jo lähteneet koti mat-
kalle; sillä he ticsiwät, ettei kiitos tullut heille, waon
Herralle, jolta kaikkinaiset hywät lahjat tulewat.

Pitkä aika kului, ennen kuin nämät molemmat
perhekunnat taas kuuliwat mitään toinen toisistansa,
sillä Mathilda »vietti kesän »vanhempansa kanssa yh-
dessä maakartauossa, joksikin kaukana siitä kylästä, jossa
Pietari asui.

Mutta koska he syys puoleen palaisiwat takasi»
kaupunkiin, »li Mathildalla «ui, jola antoi hänelle pal-
jon ajateltawaa. Hän näki nimittäin unessa, että hän
seisoi Inmalan istuimen edessä monen tuhannen Enge-
lein seassa, jotka kaikki »valkeaissa wcatteissa seisoiwat
kokoontuneina armo istuimen ympärillä. Istuimella



istui Vapahtaja, loistamana ja hcnalliscna, ystäwälli»
sillä kaswoilla, ja oli. puetettu yhdessä osassa niistä
»vaatteista, kuin Mathilda kerran oli lahjoittanut köy-
hälle pojalle. Tällä taas, taikka Pietarilla, oli toinen
puoli samasta puwnsta. Hän katseli taiwaallisella au-
tuudella meidän Herraamme, ja hänkin näytti olewan
»valaistu siltä kirkkaudelta, luin käwi ulos Vapahta-
jasta.

"Kuka on antanut sinulle tämän puwun?" kysyi
Vapahtaja ystäwällisellä äänellä.

"Mathilda o» minulle sen antanut," oli pojau
lyhy »vastaus.

"Totisesti, totisesti sauon minä teille," jatkoi

Herra korkialla ja juhlallisella, mutta yhtä hywin lem-
piällä äänellä, "sen kuin te oletta tehneet yhdelle näis-
tä »vähemmistä minun »veljistäni, sen te teitte minulle."

Silloin yhdistyi engcleitten kolo jollkku sangen
»neelliscllä yUstys->vcisulla Vapahtajan sanoin, «iinkor-
liasti ja fauuiisti, että koko taiwas siitä »vastaa» la-
jahteli. Mathilda tunsi itsensä ihastuneeksi, hän lewitti
kätensä ja täytettiin scisomattomalla halnlla
yhdistymään pyhään ylistys »virteen. Silloin heräsi hän.

Nonsew-in auringon säteet tnnkovat klasin kantta
sisälle, ja loistiivat häncu puuertawiiu kasivoiusa. Ul-
kona kiilsi aamu-rusko kauniissa kullan »värissä. Ma»
thilda luuli »vielä olewansa taiwaassa, sillä hänen kor-
ninsa olit wielä täytetyt taiwaalliselta »veisulta. Miltta



eipä hän enää nähnyt Vapahtajaa, Alakuloisena kat-
seli hän ympärillensä huoneessa, ja huomasi surulla,
että se waan oli ollut ihana unen-näkö.

Koko päiwän oli tyttö hiljainen ja itseheensä sul-
jettu, eikä taitanut kääntää ajatuksensa ihanasta unel-
mastansa.

Muutamia pälwiä jälkeenpäin osaiö olemaan kau-
nis syys päiwä. Silloin meni Mathilda äitinsä kanssa
ulos jalwoittclemaan siihen wähäiscen kylään, jossa Pie-
tari asui.

Syys auringolta walaistu metsä kiilsi monenlai-
sissa »värissä ja jo alkoiwat lehdet putoamaan puista.
Mathilda iloitsi paljon punaisista jakeltaisista lehdistä,
ja hänen äitinsä sanoi hänelle monta ijankailkisuuden
sanaa, niin että tyttö tuli kokonaan »vakaasti mieltyneeksi,
ja asetti äidille kaikenlaisia kalliita kysymyksiä sydämensä
sywyydestä.

Koska he lähestyiwät kylää, kuuliwat he kirkon-
kellot soiwan ja ruumiin suattowäcn tnlewan hiljaa ka-
ivellen heitä wastaan.

"Ketä tässä haudataan?" kysyi äiti yhdeltä ohitse
käywäiseltä.

"Pietari niminen poika," wastaisi mies, "yhden
köyhän hurskaan lesken ainoa lapsi tästä kylästä."

Silloin äidin ja hänen tyttärensä mieli muuttui
surulliseksi; he yhdistyiwät ruumiin-snatto wäen joukkoon
ja seuraisiwot niin »vähäisen ystäwänsä maallisia jäännök-



siä »viimeiseen leposiaansa. Pappi rukoili »vakaasti ja
sydämellisesti, osuttaen, täyliuänsä usloa, surewia lesuk-
sen tykö, joka un ylösnousemus ja elämä; kiitti puikaa
autuaksi, joka jo niin aikaisin oli löptty »valmiiksi kap-
inaan sisälle Hclransa iluu», ja nikoili lohdutusta ja
»vahwistusta haawoitctulle äidin sydämelle niin hartaas-
ti, että leski raukan kyyneleet »vähittäin kuiwniwat. Hil-
jaisesti, ristiin lasketuilla käsillä ja sydämellä täynnänfä
uskallnsta, seisoi bän nyt siinä, ja taisi ilman katkeraa
surua nähdä rakkaan lapsensa ruumiin arkun lasketta-
man hautaa», ja tytywäisnydcllä ja uskalluksella huutacu
"Herra antoi ja Herra otti; Herran nimi olkoon kiitetty!"



Paawali ja Vihtori
Totinen tapaus

Viimeisestä Ranskalaisesta kapinan sodasta
5.

lämpimänä kcwä iltana istui nuori upsjeri
kansallis-kartiista sypressi pensaston warjoösa lähellä
Keisarillista linnaa Pariisin kaupungissa, ja näytti o-
lewan niin sywcutynyt yhden kirjan lukemiseen, ettei
hän taitanut kääntää silmiänsä siitä mnalle. Linnut wi-
serteliwät turhaan ihania ilolaulujansa el hän niitä
kuullut) ihmisiä käweli ylös ja alas yäueu ohitseusa i-
loisissa kanssapnheissa, tuliwat ja katoisiwat taas mut-
kaisissa lehto-käytäwiösä ei hä» niitä huomannut.

Silloin kuului kaupungista kiito» kellojen juhlal-
linen soitto, sillä samana päiwäuä alkoi Warahtajan
pyhä paaston wiitto. Lukewa nnorukainen sulki liljan-
sa, antoi listii» lasketut kätensä lcwätä kirjan kannen
päällä ja katsoi ylöspäin. Samassa hetkessä tuli joukko
nuoria hurjia weitikoita, äänellisellä reuhowalla laululla
läwellen liki hänen ohitsensa, ja heidän silmänsä kään-
tyiwät nuoreen upsierii», joka myös wakaalla muodolla
katseli heitä. Laulamien seassa oli yksi, jola ei näyttä-
nyt olla «varsin lnmppaneinsa kaltainen. Ehkä turme-



lus oli painanut kmvansa hänen kaswoinsa, niill loisti
siitä tuitenii joku parempaakin osottawa mnoto. Hänen
suuret, sywät mclkeen alakuloiset silalänscr uäyttiwät o-

sottawan peräti.toista, knin hänen hurjamaiset raiwot
laillunsa.

Upsicri, jonka nimi oli Vihtori, kalsoi surkutellen
häncu päällensä. "Sinä onnetoiu nuurnkaiucn," ajat-
teli hän, "tuskin on lapsuuden wuodet sinulta jäänyt,
ja täyt yhtä hywin jo niin sidottuna syntisen ma lman
himoissa." Joukko riensi äänellisessä lähinässään hänen
ohitsensa. Silloin katsoi se nuori turmcltnnnt mies
wielä kerran taaksensa, ja kohtasi Vihtorin silmäyksen,
joka wielä seisoi ja surulla katsoi hänen jälkeensä. Sit-

ten katoisiwat he lehto-taytäwissä, ja Vihtori kimli
wihdoi» ainoasti kaukaa nuorten weitiktain hnrjan lan-
lannou.

Vihtori lähti kälvclemään kotiopäin, sillä ilta ru»
peis jo' hämärtämään. Hänen sielunsa ci ollut kauwem-
miu maan pääilä. Hän ajatteli Vapahtajan, joka näinä
päiwinä oli käynyt kowao tärsimistäilsä uloöseisomaan,
ja rukoili nöyrästi «valaistusta Jumalisuuden suuressa
salaisuudessa. Hän tunsi oman synnillisyytcnsä, ja a-
jatteli niitä moninaisia rikoksia, joilla Vapahtaja taas
tänäkin päiwänä oli tuhansilta tullut uudesti ristiin nau-
lituksi. Hän ajatteli sitä nuorukaista, jonka hän äsken
oli nähnyt, ja joka hänessä oli nostanut niin sydämelli-
sen sulkuttclcmisc») ja kaikella tällä surullansa täwi ha»
Jumalansa eteen, niinkuin Abrahami muinoin Sodoman
ja Gomorran synneillä. Harras huokauö: "Herra or«



mahtakoon!" uonst hänen sydämensä sywästä tuuuosta,
ja senlaiset huokaukset tunkccwatpa ylös Herran tykö!
Mitä nämät salaiset sanan saattajat wailuttawat, se»
ijanfaittisuuS wasta o» sclliästi ilmoittama.

Me tahdomme antaa Vihtorin, seit nuoren upsie-
rin, ylsin käydä tietänsä ctccichäiu. Hän käwelcc Ju-
malan turwissa ja ou uiinmnodon h)win suojeltu. Seu-
ratkaamme sen siaan lankaa nuorukaista, joka on puo-
leensa wctänyt tarkkautcmme.

Döu tilllessa meui se lystilline» seura yhteen krou-
wii», että he, uiinkuiu sanoiwat, kerran oilcin aika lailla
huwittelistwat ja itsiänsä kesiittäisiwät. asct-
tuiwat he yhden pöydän ympärille, ja rupcisiwat juo-
niaan, tupakkia polttamaan ja korttia lyömään.

"Paawali, mikä sinun on," huusi yhtä äkkiä ylsi
raiwommiöta ja loi olaalle nuorukaistamme, jola istui
siiuä sowissä ajatuksissa; "mikä niin äkillisesti nyt on
tullut miclees?"

"Vi mikään," sanoi Paawali, pyhkäisi kerran kä-
dellänsä otsaansa, ja näytti kohta taas woittawnn enti-
sen iloisuutensa. -

Mutta yhtä hywin vli Paawali» jotakiu hiiolet-
tawaa mielessä.' Nuoren upsierin yksiwakainen katsanto
oli niinkuin tarttunut hänen siclunusa, ja hän luuli nä-
kemänsä hänen kokonaan läpikatsoneen itsensä ja sen-
tähden hän peljästyi. Mutta minkätähdcn peljästytti
tämä häntä siis? SentähdM että sywässä hänen sie-
lussansa löytyi kipmä, jota ei mailina» himo wielä woi-



nut warsi» sammutlaa. Tästä kipmästä syttyi yhtä
älliä tuli ja rupcis hänen omassa tunnossaan pala-
maa».

Sillä Paawali oli lapsi hurskaista »vanhemmista.
Hänen pois erinnyt äitinsä oli »viimeisillä hcttinänsä
kiinnittänyt sammumat silmänsä häneesccn ja kyyneleillä
waioittannt häntä waeltamaan Jumalan pclwon teitä;
sitten oli hän laskmnt käicnsä häue» päänsä päälle,
uannut häntä kolmeyhteistn Inmalan nimessä, ja kohta
senjälkcc» snlleniit silmänsä, meunäkftnsä ijankaikkiseen
lepoon, johonka hänen michcilfä jo wnotta ennen oli läh-
tenyt. Paawali jätettiiu kaswatettaa litimäiscllc sukulai-
seNensa, joka oli liäncn setänsä ja asui lähellä Pariisia
yhdessä kylässä, joss,, hän oli marallinc» rawinto huo-
neen isäntä. Ehkä tämä tosi» piti murhetta pojan rnu-
miillisesta onnesta, niin ci häu kuitenkaan taitaunt, niin-
kuin itse olewa outo sille elämälle, jok., >j,iukattkincn on,
pitää huolta häucn hengcliiseötä hywäötä.

Setänsä tyköä tuli hän Pariisiin ovpiakscnsa kaup-
paa. Multa siellä joutui häu huonoin seuroin. Ia koska
ei kukaan huolta pitänyt Paawali rankasta, niin, anto<
hän wastnstclemata johdattaa itseänsä huonoilta kump-
paniltansa, laimiinlöi työn isäntänsä tykönä, rnpcis juo-
maan ja korttia lyömään, ja wietti aikansa ainoasti ke-
wiämiclisissä nautinnoissa.

> Tanäpänä koöla upsieriu yksiwakaii e» kaisanto oli
häntä kosewasti kohdannut, nousi yhtä äkkiä äidin muisto
hänen sielunsa eteeu — bäncn, jonka päälle hän nyt niin
pitkää» aikaan ei laisinkaan ajatellut, ja tämä muisto



tarkoitti hänestä muutamaksi hetkeksi halun siihen hur-
jaan elämään, kuin hän nyt oli micttänyt. Mutta hän
waipni pian siiheu jälleen. Ei hänen kuitenkaan aina
pitänyt jäämän turmelukseensa. Mintuin Wapahtaja»
pyhä katsanto kerran kosi Apostoli Pietaria, niin että
sydän tahtoi hänessä raumeta, ja hän täytyi mennä «-

los ja itkeä katkerasti syutiäusä; niin piti myös silmäil-
lys Vihtorin «Slowaisesta sydämestä olla se sanoma,
joka yhdcu tuhlaja pojan takaisin saattoi Isänsä huo-
neeseen.

Tästä päiwästä ei ollut Paawalilla enää rauhan.
Jos hän tahtoi upottaa itsiänsä panhamiin juoma huwi-
tuksiinsa, uiin asettui tämä silmäillys uhkaamana hauen
eteensä ja näytti »varoittaman häntä kaikilla ijaukaikki-
sen turmelujen kauhistuksilla. Jos hä» tahtoi tydytlää
syntisen sydämensä salaisempia himoja ja haluja, niin
oli taas tämä silmäillys hänen edessään ja katsoi sur-
kutelle!! rukoilemana aina hänen sydämensä pohjaan. Hän
teki kaikki mitä hän laisi itsiänsä tästä
waiwalloiseöta muistosta, mutta ei se hauelle onnistu-
nut. Hän jatkoi raiwotoiuta elämätäusä, «potti itsiänsä
hillitsemättömiltä nuoruuden hurja-päisyydellä kaikkinai-
siin mailman humitutsiiu, ja soti kaikin woimin mastoin
sydämensä salaisia »varoituksia. Tosin tuli hänelle ajoit-
tain joku parempi hetki, jolloiu hän kauhistuksella tunsi
harhaukscnsa. Näissä hellissä päätti hän ahkcroita sii-
wompaa elämätä wiettämään, mntta ei se hänelle on-
nistunut. Ci hän tnllut woittoon, eikä rauhaan, sillä
eipä «ma woima woi jotakin senlaista aitoin saada, ja



Hä», joka yksin taitaa sydämen muutoksen ja »udistnt-
seu matkaa,l saattaa, oli Paawalille mielä tuntcmatoin.

Nuotta jälkeenpäin tapaamme tämän «nornkai-
seinine taas niinä onnettomina, »verisin!» kapinan päiwi-
nä Pariisissa mnouua 1348, katusodan kuumimmassa
metelissä.

Yhdellä puolen yhtä kadu» poikki tehtyä warus-
tusta seisoo talsi komppaniaa hallitukseil sotawäkcä. Nas-
toin heitä toisella puolen marustusta ja itse »varustuk-
sen päällä seisoo kapinoitsiat, kowaöti puollustaeu itsiän-
lä. Ankaraa tappelua tässä taistellaan; taaja limäärin
mallia leimahtelee molemmin puolin. Nuutin sawu nou-
see niiukuin kostoa huutaen tanvaasem. Paljon merta
»vuotaa. Moni puhaltaa tässä »viimeisen hengen wetonsa.
Wielä on warustus lapiuoitsiain hallussa.

Yhtä äkkiä rynnähtäwät kaksi uskollista sotamiestä
eteenpäin, yksi kummastakin komppaniasta; toinen heistä
on wielä nuori poika. Molemmat tiipeewät samalla roh-
keudella, samalla onnella »varustusta ylöspäin; nnolet
jotka wiiifmnvat hcidä» korwaiusa ympäri ci heihin sa-
tn, eikä heitä peljätä. Mellee» uiiukuiu makuutettuina
»voitosta pyrtiimät he ylöspäin ja pääsccwät nouftmaan
»varustuksen päälle lumppauit seuraamat heitä
»varustus ou »valloitettu »vastut ajain täytyy paeta

moitto un saatu. Mutta ylsi pakenemista kääntyy
»vielä kerran, ja ampun »vielä lankanksen se vii ma-
litettamasti hy»vin tähdätty ja wcuchempi näistä us-
kollisista sotamiehistä waipui luvlewana nuoren kump-
paninsa syliin. Siiloin katsoiwat he molemmin ensi ler-



ra» toinen toisensa silmiin. "Ah, sinäkö olet? Si-
näkö oletkin?" hunsiwat molemmat yhdessä äänessä. He
tuusiwat toinen toisensa. Kuolcwaine» oli Wihtori, ja
toinen oli Paawali.

"Minä kuolen," sanoi haawoitettu heikolla äänellä;
"minä saan kuolla aukaise reppuni ota se pieni
kirja, jonka siellä löydät se on Ewangeliumi lue
sitä rukoile lumalata rukoile Häneltä siihen siu-
nausta."

Sitten tarttui hän sen onnettomaisnnorukaiscn kä-
teen, Paawalin käteen, ja katsoi häntä wiclä kerran niin-
knin ensi kerrankin, mutta paljun sydämellisemmin, kas-
woin sywillä puoli ranweunylla silmillään, usotti kädel-
länsä taiwasta ja kuoli.

Silloin kohtaisi nuorta uroamme sauomatoin ah-
distus; hän näkee wiclä runtin sawun, knulee wielä
sota pauhinan; äkkiä ottaa hän sylin käsin rakkaa» run-
miin, astnu alaspäin warusluksesta uiiu piau kuiu häu
taitaa, rientää lähimmäiseen huoneeseen, laskee sielläruu-
miin sopiwaan palkkani ja ottaa kuollee» ystäwäusä re-
pusta periutönsä Uuden Testamentin.

Kyyneleitä, runsaita kyyneleitä wuotaa «uorukaisen
silmistä, että hän „iitä hapee. "Jää hywästi, sinä us-
kollinen sydän!" huutaa hän. "Sinä olet minun hywänä
engelinäui seurannut minua elämänsä, ja siuä ajattelet
nnnua wiclä tuolemassas. Oi, että minun loppuni tu-
lis senlaiselsi kuiu sinun." Silloin, kuuluu taas sota-
asctten soh» ja rumnnin lyömiä ladnlta. Paawalin täy»
tyy eritä ystäwästänsä; ha» siintelee hänen kylmää ot<
saansa, rientää ulos ja sekaantuu sotiwain joukkoon.



Nnorukaisc» salainen oli nyt täytetty: hän
oli wielä kerran saanut nähdä sen ysiäwän, jonka sil-
mäillys oli niin sywäöti kiintynyt hänen sydämeensä;
mutta se olitiu wiimciseu terran, "O, että minä ijan-
kaittisnndessa saisin hänc» jällceu nähdä!" huokaisi hän.
Jumalalle olkoo» liitos, hänellä oli tieu oftttaja ijau-
laikkneen e'ämääu kädessään! Mutta mabtaneko hau,
joka niin kauwcm ja kauwas oli waeltauut lawiata ka-
dotuksen tietä ja niin moninaisella taivalla oli saastut-
tamia itsicmsä synnillä, mahtaneko h'n nyt tahtoa ja tai-
taa ahtaan portin kautta käydä sisälle? Helpompi on so-
tavarustusta »valloittaa, lnin »voittaa ihmis sydämen
perkeleen »vallan alta. Mutta Herra olkoon ylietelty!
Meillä on »voiton Ruhtinas, joka tnli mailinaan sata-
na» warustulsia häwittämääm jos Hän on meidän puo-
lellamme, kuka siis taitaa olla meitä »vastaan? Sillä
senpätähdcn Jumalan Poika ilmaantui että Hän perke-
leen töitä kukiötais.

Tämä »voiton Nuhtinas oli myös Paawalimme
kanssa. Hän oli etsinyt ja scurauuut häntä, niinkuin
paimen eksynyttä lammastausa, aina katu waiustuksceu
asti. Ha» oli lutsnnnt, johdattanut ja sangen nähtä-
västi suurella uskollisuudella ja kärsiwällisyydcllä wetä-
nyt ja kantanut häntä siksi kuin hän »vaipui Hauen jal-
kaiusa juurecu ja tiinuuoti: "Linä olet minulle ylön
»väkewä; O Herra, ole minullekin syntiselle armollinen!"

Joka päiwä luki nyt Paa»vali Uutta Testament-
tiansa, joka päiwä hawaitsi hän ettei Jumalan sana ole
turha; »vaan että se synnyttää sydämessä sen autuuden,



johonka Jumala se» antanutkin on. Pian kyllä taisi
hän myös tunnustaa, että Nwangeliumi lesukscsta Kris-
tuksesta on Jumalan woima antuudetsi kaikille niille,
jotka uskowat.

Hänen ulkonaisessa elämässä oli scuraawaiset muu-
tokset tapahtuneet: hän oli muutamia kuukausia takape-
rin salaisesti jättäuyt isäntänsä palweluksen, ja antoi
sitten itsensä sotamieheksi mobili-kartiin. Kukalirsi, ajat-
teli hän, on uskolliselle sotamiehelle paremmin omiiZtu-
wa, kuin huonolle opvilaiselle, että tukahuttaa setä sisäl-
listä lewottomuutta, kuin joka päiwä aiua cucmmin ja
enemmin häntä waiwaisi. Hänen oimnaisensa ciwät tie-
täneet mitään tästä hänen eteenottamiftötaan, ja setä sai
luulla että hän oli kadonnut, eikä ollut missään löytty
koko suuressa Pariisissa. Hän peljästyi siitä ja ajatteli
ennakolta jonakin päiwäuä saamansa sen kanhiötawaism
tiedon, että hänen weljensä poika jossakin istuis kiini
pahan elämänsä taikka jonkun rilokstn tähden.

Silloin tapahtui myöhän yhtenä iltana, ettäposti-
käiryt Pariisista pyfähtyiwät rawinto huoneen eteen e-
rässä läsnä olemassa kylässä. Nuori mies astui niistä
alas ja kärryt pyöriwät eteenpäin. Isäntä tuli ulos,
loisti »vierasta kaöwoihin, säikähti ja huusi liiwaasti:
"Mitä sinä täällä tahdot, sinä onnetuin tuhlaja poika?
Kuin olet pahuudessa ja rikoksissa hywin hurjannut,
pakenet sinä tänne ja saatat höplän perheeni ylitse!"

Se oli Poawali. Suoraan ja ystäwälliststi kat-
soi hän setänsä' kowiiu kaswoin, osotti sotapukuansa ja
sanoi hiljaisesti: "Setä kulta, en ole minä saattanut hä-



piätä sille komppanialle, jossa palwelin; minulla o» kyllä
todistuksia sitä osottaatscni. Kiwulloisuuteni tähde» täy-
dy!» ottaa eron sotavalwellukscsta, mntta e» o!e pahaa
nimeä jälteeni jättänyt. Mitä taas erhetyksistäni sanotte,
niin ette taida ni.stä snuiemmalla tauhistiitsella puhun,
kuiu itse sitä tceu."

"Niin, niin," sanoi setä, noustessaan hänenkans-
sansa rapuista ylös, "sen kyllä taisin ajatella; hnrjamai»
sen elämäs kautta olet tullut kipiäksi, ja rahan ja ela-
tuksen puutteessa sopii sinun hywin tnlla setäs tykö pa»
rantumaan, ja sitten taas uudestaan samaa elämätä al-
kamaan.

Paawali painoi murheellisena päänsä alas ja sa-
noi lempiällä äänellä: "Minä ota» tosiu pakoni rakkaa»
setäui apnn»; mutta en tahdo etsiä »voittaa setäui mieli-
suosiota ja hywyyttä sanoilla. Minussa o« tapahtunut
suuri muutos; rakas Jumala tie ää sen, ettm enää ole
sama jumalatoin, uppiniskainen ja hurjamainen ihminen
kuin enucu.

"Noh, kyllä st» pian näen," sanoi setä ynscästi.
Mutta ei hän cnä saanut nähdä samaa luin ennen,
niinkuin luuli, waan juuri wasta kohdan siitä.

Pciawali oli kieltämättä omituisella tawalla muut-
tunut seu täytyi sedän itseksensä myönnyttää. Nanha,
nöyryys, ja pyhä, tywcn lepo osolti itsensä nnornkaisen
koko olennossa, joka saattoi stkä sedän ja hänen >voi-
monsa suureen ihmeseen..

Ainoasti koska häneltä kysyttiin, pnbui han lyhy-
käisesti elämänsä tapaukset »viimeisinä aikoina, mntta ei



hänessä hamaittn mitään halua itsiänsä kehumaan, taikka
omaa armoansa korottamaan, ja, wasta silloin, koska
hän uudistetuilla kysymyksillä pahoitettiin selittämään mitä
siinä cli siinä tappeluussa oli tapahtunut, niin maikka
hän koetti malttaa puhua omista töisjäusä, taittiin kui-
tenkin ymmärtää hänen olleen yksi nrhollisimmista.

Hänen snknlaiscnsa katseliwat häntä aina enemmin
lisääntymällä ihmettelemisellä: toisen äänen, toisen pnhe
tawan, toisen olcnuon ja peräti toisen täytöksen oli hän
vmistannt ja kaikki etnisnndckseusa.

Mutta marsin läsittämätöintä oli sedälle se, luin
hän wielci samana iltana sai knnlla. Hän oli nimittäin
antanut »valmistaa meljcn pojalle sian omassa huonees-saan, oikein pitääkftnsä häntä silmäinsä alla. Ennen
knin hän nyt pani maata, pyysi hän sedältänsä luwan
saadakscusa tehdä chtoorukouksensa. Setä puhkcis äänel-
liseen nanrnnn: "Si»nn ehtoornkoulses!" huusi hän;
"sotamiehen, Pariisilaisen tatupojau rnkons, se mahtaa
olla kummallinen asia! Mutta olkoon niin, pane pian
alkuun, anna minun knnlla rukonkscs."

Wähäincn punehtuminen lensi nnornkaisc» kaswoin
ylitse ja nnnluin wälähyö loisti hänen silmistänsä. Mut-
ta ainoasti hetkeksi; sitten sanoi hän niin wakaalla ja
koskemalla tawalla että se kämi stdän sydämen: "Jos
minussa on tarwe rukoilla, »iin äMä, hywä Setä, sitä
pillaiko. Ci se tarpeellista, että niinä korkiassa ää-
nessä käännyn Jumalan puoleen, sillä Hän näkee meidän
ajatuksemme lankaa. Ia kohta toiwnr minä teidän huo-
maaman, ettei rukous ole minulle tyhjä, mitätöin, ulko-
nainen asia."



Sitten laski hän wnotcensa wieree» polwillensa,
ja pani »vihdoin maata ystäwälliscsti sanottuansa: "Hy-

»vää yötä, rakas Setäni!"
TäM ajasta katseli isäntä wcliensä poikaa tyys-

timmällä tartkaudclla. Häu epäili wiclä aina haiun
»vilpittömyyttään, eikä taitanut kartoittaa sitä ajatusta
että koko hänen käytöksensä oli aiuoasti
jouka alla hän salais ,'onkun pahan tarloitukseu. Mutta
se aika tuli, jolloin setä katkerasti katui epäluuloansa.

Paawali» terwcydcn tila huonontui. Se kowa
rinnan kipu, jota hän sairasti, eneni peljättä»västi. Kohta
ci hän enää nousta »vuoteestansa,,ja makais u-
sciil pitkät päiwä kaidat sanomattomissa waiwoissa;
mutta ei walitus ääntä'knu!tn häncn huntiltansa. Näi-
nä kowimman kärsimisen hetkillä, koska hän taisteli nmi-
»vojcnsa kanssa, katsoi hän usein ylös taiwaascen, ja
lniokasi: "O Herra, armahda minua! ci kuitenkaan mi-
nun tahtoni,- waan Sinun tcchtos tapahtukoon;
minä tiedän, rakas laiwaallincn Isä minä »ston
kaikki tulcwan niille hywäksi, jotka Sinna rakastamat—
O Herra, opeta minua rakastamaan Sinna!" Tus-
kin oliwat kowimmat waiwat ohitse, niin omisti hänen
kaswonsa entisen lempiän ystäwällisyytensä. Sen alla
loisti kuitenkin »välittäiu hiljainen surumielisyys, niin»
knin olis bän ikäwöinuyt eritä täältä. Silloin sanoi
hän hiljaa: "O Jonathan, wcljcni Jonathan" sillä
ei hänellä ollut munta nimeä Vihtori »vainajalle



"minä suren suuresti sinua, »veljeni Jonathan! Kuinka
taida» minä fi»ulle vallita, mitä sinä sielulleni tehnyt
olet! Koska pitää minnn siihen tnlcman, että minä jäl-
leen saan laswos nähdä!"

Lisäntywällä snrkuttclemiscllä «äki setä ja hänen
»vaimonsa tämän nuoren miehen laswawaa kärsimistä,
ja päiwä päiwältä tuli hän heille aina rakkaammaksi; sillä
hän oli niiu tytywäineu, niin kiitollinen wähimmästäkin
palwcllnlscsta, niin rakastawaincn ja lempiä kaikkia
lohtaan,' jotka häntä lähcstyuvät.

Haucu tätinsä Saara wietti muuta hetkeä «vuo-
teensa »vieressä, ja latseli ihmeellä hänen kärsimystä o
sottawia) mutta rauhoitettuja lasivojansa jakuulteli hä-
nen hurskaita sanojansa, jotka kuuluuvat hauen korwis
sausa sangen oudolta, m«tta kuitcnlin miclislyttiwät häntä
sanomattomasti.

Hän lähti aina syirämietteisenä Paawalin huo-
neesta. Joulun ajan perästä lcweni yli koko hänen o
lcntonsa lempeys, jota hänen palkollisensa ciwät ennen
hänessä uähncet. "Mistä taitaa Paawali saada seulaa
sen lärsiwällisyyden?" kysyi hän nsein ilscllänsä. "Jos
mieheni wacm päiwciuki» sairastaa, niin o» hän niin
uäreä ja nulo, että o» työlläö hänen tykönänsä toimeen
tulla; ja tässä ci luulla towimpaiukaa» tuskain alla ai-
noatakaan walitns ääntä."

Uhteuä päiwäuä istui hän Paawalin sängyn wie-
«ssä, jmiri kili» lowci kohtaus tulehtumisesta tuli hä«



nm päälleilla. Hänen tätinsä nostatti häntä käsiwar-
sillansa, si'si kuin kohtaus oli ohitse. Sitten pudisti
hän päänalnista ja laski »valjchtnneen nnorukaisen hil-
jaa siihen alas. "Kiitos, kiitos!" sanoi hän hiljaa, ja
pusersi sydämellisesti tätinsä kättä. Silloin putoisi pieni
tirja pääna!niscn alta permannolle. Ihmetelle» otti hän
sen ylös, katseli sitä hetken ja pani mitään

sen taas paikallensa.
Mutta kosta Paawali ilta puoleen oli »vähän pa-

rempi, kysyi täti häneltä: "Sanos minulle Paawali,
mikä pieni kirja sc on, kuin sinulla oi» pääaluises alla?"

Silloin loisti taiwaallincn ilo hä«cn fasirois-
sansa. Hän esiin otti sm »vähäisen kirjan ja sanoi sy-
dämellisesti: "Rakas tätä, st on kallihin tawara, kuin
minulla on. Sitten kuin opin tämän kirjan tuntemaan,
on minulla rnnha sydämessä ja lohdutus kaikessa tus-
kassa" Hän puhui sitten, että kirja oli ollut hänen
lecn sotaknnippaniusa oma; että sc oli perintö taikka
testamentti bänen jälkeensä; ja että hän iloitsi pian sa«»
dalsensa nähdä hänen taas kunnia» »valtakunnassa.
"Tämän kalliin kirjan hä» minulle antoi, että minulla
vlis rauha, koska »viimeinen lMcni tulee; ja ininä rie-
muitsen jo, että pian pääsen menemään rakkaan Wa-
pcchtajani tykö."

Täti katsoi ihmetellen ja omituisella liikutuksella
»välin häntä ja »välin Testamenttia. Paawali
luuli arwaawansa tätinsä ajatuksia ja kysyi häneltä, eh-



kä »vähän epäilewänci: "Kukatiesi tätini sallii minun lu.
kea teille muutaman sana» tästä wähäiscstä kirjasta?"

Täti myönnytti kohta hänen kysymyksensä, ja Paa<
wali luti Johanneksen liwangeliumista 3:ncn luwni,.
Tämä luk» sisältää lemkscn kanssaplihecn 3tikodcmuk-
scn kanssa uudesta syntymisestä, jossa paitsi mniita on
myös sanottu: "Älä ihmetlele, että minä sanoin si»»l!c:
teidän pitää uudesti syntymän. Mitä lihasta synwnyt
on, se o» liha, ja mitä Hengestä syntynyt on, se o»
Henti. Mci joku wast»»dcsta ei hän taida Ju-
malan waltaknntaa näbdä,"

Hetken lcwättyänsä nousi hän istualle ja sanoin
"Rakas täti, kosta minä ensi kerran tämän kalliin kir-
jan awasin, osais juuri tämä luku minun eteeni tulla,
ja nämät sanat käwi läpi minun sydämeni niinkuin kak-
siteräinen miekka. Ei minulla ollut enää lepoa yöllä
eitä päiwällä; minä huusin Jumalani tykö: Gn minä
laske Sinua, ennen kuin siunaat minna; en minä pyydä
muuta, luin päästä wapaatsi wanhasla pahasta sydä-
mestäni, ja saada uuden sydämen. Herra olkoon ylis-
tetty! Hän on minua kuullut."

Saara kurotti hänelle kätensä li kutuisella ja meni
«>°s, sillä sairas oli puhunut liian paljon. Mutta sit-
ten istui hän wielä useimmin kuin ennen hänen wuo-

teensä wieressä; ja joka kerta luki Paawali hänelle ly-
hyen kappaleen Uudesta Testamentista, ja puhui sitten
hänen kanssansa luetusta sclwästi ja yksinkertaisesti,



mutta niinkuin se, joka itse sydämessänsä o» hawainnut,
mitä häu puhui. Heira itse oli naiden kahden seassa,
jotka oliwat kokoontuneet Hänen nimessään. Hän alkoi
siitä Hetasta armo työtänsä Saara» sydäimssä. Hän
tuli Herralta kutsutuksi, ja oli kutsumukselle kuuliainen.

Oi, kuinka Paawali iloitsi, kuinka hän kiitti ja
ylisti Inmalata tätinsä muutoksesta; kuiuka hän häpesi
ja tunsi yhtä haawaa Engelin ilon, koska täti moninai-
sista toimista ja askarestansa tuli rientäen hänen ty-

könsä ja sanoi: "Rakas Paawali, sano minulle huwä
sana!" Ia hauella olikiu joka kerta jotakin sanottamaa,
joka tatille sopi, sillä hän huokaili näissä taloissa sydä-
mellisesti: "Herra, minä olen saanut »vieraan; minä ru-
koilen Sinua, anna minnlle leipää!"

Aiuoasti yksi kallis asia oli Paawalilla wielä m-
loiltawa, ennen kuin hän toirvoi täältä eritä. Hänen
setäusälin sielun autuus oli raskaalla painolla hänen sy-
dämclläusä, ja mouta yötä täytyi hänm taistella ia ni-

loilla hänen pelastustansa. Hän päätu silloin, että niin
pian kuin hä»e» setänsä taas tuli hänen tykönsä, ru-
meta sydämellistä ja wakaota kanssapuhctta hänenkans-
sansa ijankaikkisuudeöta. Alutta toeta setä tuli häueu
wuoteensa wicrcen, ja kumminkin ulkonaisella ystäwälli-
sellä hywyydcllä kysyi, kuinka hän jaksoi? ja puhui il-
masta ja kaikenlaisia kuulumisia; «iin kuoli aiwottu sa«
na nuoiukaisen huulilla. Waikka häueu tuntonsa kowin
soimasi häntä siitä, niinkuin uskottomuudesta kanssaih



mistä lohtaan, niin ei hän knitcnkaan woinnt, ehkä hy-
wää halnansatin, asettaa jotakin kysymystä sielun asiassa
sedällensä. Tämä saattoi hänen «sein murheelliseksi, ja
hän kantoi tämä» huolensa Herransa eteen, ja rnkoili
rohkeutta Vapahtajasta todistanmau, ja pyysi että Hän
itse awais siiheu tien. Ia itse tekikin Hän se» myös,
tämä ijanknitkisesti hywä Paimen, joka uskollisella pai-
me» rakkaudellansa aina tulee meidän heikkoutemme a-
wulsi.

Isäntäwäellä oli, paitsi täysiikäinen poika ja ty-
tär, myöskin kaksi »vähäistä lasta, tytär neljän ja poika
»viiden wnodcn ijässä. 3>ämät lapset oliwat Paawalin
lemmittyisiä, jotta saattoiwat hänelle monen suloisen het-
ken. He lakastuvat häntä enempi kuiu kaikkea muuta
ja mitä he saiwat, niinkuin kukkia, hedelmiä ja muita
lahjoja, weiwät he aina rakkaalle Paawalillcnsa. Sil-
loin tapahtui yhtenä päiivänä, että se wähäincn tyttö
tuli kipiäksi; hän makaisi koko päiwän pilkaiscssa sän-
gyssänsä ja itki, ehkä itseksensä ja hiljaa. Mutta koska
se päiwäu aika tuli, joua hän tawalliseöti sai menua
Paawalin tykö, nonsi hän sängyssä istualle ja rukoili
isäänsä, joka jnuri silloin sisälle tnli, kantamaan itsiänsä
Paawalin kammariin.

"Ei täuäpänä, lapseni," sanoi hän, "sinä olet niin
palawasti lnuma; lukatiesi pääset huomena,"

Silloin puhkeis pikkn Toni kyyncleihin kowasti
»yhkyttäen; eikä hänen itluusa asettunut, ennen tuin isä



fautoi hant» Paawali» tykö peittoon kiedottuna. Jo o-
wclla kurotti hän pienet kätensä nuorukaista kohden; ja
koska isä laski häne» Paawalin sängylle, sulki hän kä-
tensä hänen kaulansa ympäri, nojasi palamat kaswousa
hänen poskeansa waste», ja sanoi luiskaten: "Paawali
kulta, rukoile minuu kanssani!" Nuorukainen pusersi
lasta wasten sydäutänsä ja kyyneleet wieriwät pitkin
hänen waljehtnncita poskiansa. Hän ojensi itsiänsä wai-
walloiscsti, laski ristiin kätensä, joilla hän syleili lasta,
ja rnkoili lapsen tawalla. Hän rukoili siunausta pikku
Tonille, hänen »vanhemmille; »veljille, sisarelle ja itsel-
lensä, rukoili Pyhän Hengen armoa, kiitti ja ylisti Ju-
malala kaikkein Hänen hywäiu tekoinsa edestä, ja ru-
koili Häntä rakkaan pillu Tonin parantumisesta.

Lapsi senraisi häntä rnkonkseösa koko sydämellänsä.
Palawa hartaus loisti hänen mustan sinisistä silmis-
tänsä, jotka taa tymätä katseliwat rukoilcwaa Paawalin,

Rukouksen jälteen totsoi lapsi hänen päällensä ra-
lastettawimmalla ystävällisyydellä ja sanoi: "Paawali,
oletko wi-lä kipiä?"

"Olen, lapseni," wastaisi hän, "mutta l-
sraeliu lääkäri ja kaiken mailman Tuomari on yhtä hy-
wi» tykönäni."

"Multa ouhäu se totta," jatkoi lapsi, ettei Herra
kutsu siu»a pois, ennen kuin minä taas olen tullut
terwtelsi?"

"Rukoile Häntä siitä, tyttöseni, niin ei Hän sitä
t«," sanoi Paawali.



"Ei, rukoile sinä Häntä siitäkin, Paawali lnlta,''
sanoi hän, kurotti hänelle molemmat pienet kätensä; ja
pyysi sitten isää kantamaan häntä takasin sänkyynsä.

Isä otti lapsensa, syleili sitä sydämellisellä rakka-
udella ja riensi mitään sanomata huoneesta, sillä hänen
sielunsa oli fywästi liikutettu.

Mutta ilta-hämärässä tuli hän taaS Paawalin
tykö ja kysyi häneltä, kuka oli opettanut häntä niin ru-
koilemaan, ja mistä hän sai fenlaisen kärsiwällisyyden,
ja mikä se oli, kuin teki häntä niin muuttnmattomasti
tytywäiseksi?

3ämä ok ensi kerran kuin setä näin kysyi. Sil-
loin aukeni nuorukaisen sydän ja suu, «iin että hän taisi
iloisella ralkandclla setänsä edessä tunnustaa ja todistaa
siitä salaisesta tmvarasta sydämessään ja siitä ylönpalt-
tisesta armosta, kuin hänen Herransa ja Vapahtajansa
joka pänvä hänelle osotti.

Mies, joka oli warsin outo senlaisclle puheelle,
näytti siitä kohdatuksi. Aina suuremmalla tarkkaudella
kuulteli hän weljensä poikaa, pusersi sitten sydämellisesti
hänen kättänsä, ja lähti huoneesta.

Mutta kosta hän seuraawana päiwänä oli kahden-
kesken »vaimonsa kanssa, sanoi hän: "Kuule Saara, tääl-
lä on tapahtunut kummallisia asioita; Paawaliöta on
tullut peräti toinen ihminen, ja hänessä on tapahtunut
muutos, joka on minulle warsin kärsittämätöi». Hän
ylistää lattaamata Vapahtajansa hywyyttä jarakkautta,



kowimpainkin tuökain alla, ja iloitsikuolemastansa, niin.
knin lapsi loiiln juhlasta senlaista en ole wielä kos-
kaan kuullut enkä nähnyt."

"Niin, se on tosi," sanoi hänen waimonsa
laasti, "ja minun täytyy sinulle sanoa, jota nyt tiedän:
"Paawali on kristitty, totinen kristitty."*)

"Mitä sinä sillä meinaat, Saara? Enpä luule si-
nun, enkä minunkaan pakanoita olewan!"

"Ah ystäwäui! ei niin! mntta meidän täytyy yhtä
hywin tunnustaa, ettei Jumala ja sielumme autuus tä-
hän asti ole ollut sääasianamme, ajatustcmme pääai-
neena. lesukftn nimen tuikin tunsimme, ja jos sitä
mainitsimmekin, niin se ainoasti vli ajattelcmatoin
huulten liikutus, muistamata että Hän o» meidät lu-
nastanut, ja että me outuaksi tulemme nimen
kautta. Mutta Paawalilta olen minä kuullut ja käsit-
tänyt asioita, joista en loskaan ennen tietänyt, ja jotka
nyt owat minulle kallihimmat toko mailmaösa."

Eitten puhui hän tapaukscn Unden Testamentin
kanssa, ja lninka monta autuata hetkeä hänellä jo oli
ollut Paawalin tykönä, ja kuinka hän Paawalin kautta

") Kristityllä meinataan ihminen, jolla on Kristus sydämes-
sänsä, eitä oi,«osti pnhe Hänestä snnssansa ja päässänsä.
Sana tu»!u«» o» tähän lisätty, kosta olemme niin walmiit
itsellemme omistamaan tätä tnnniallista kristityn nimeä, jos
«aan olemme knnllnt rnhnttawan laitta itse taidamme pu-
hua Kristuksesta, ilman että Hänen Henkensä o» saanut muut-
taa pahaa sydäntämme, taltta >vä» itse on tollnt asuaksensa
meidän tykönämme, loh, N, 23,



oli saanut »valoa Pyhässä Raamatussa, ja tullut tun-
temaan oman sydämensä turmeluksen. "Nyt tiedän mi-
nä," lopetti hän, "nyt taidan minä «stoa ja rauhassa
sen päälle kuolla, että Jumala on ulosantanut ainoan
Poikansa, että jokainen kuin uckoo Hänen päällensä, ei
pidä hukkuman, mutta ijanksikkiscn elämän saaman."

Tämä saattoi miehen sydämmessä sywälliscn lii-
kutuksc», joka pia» osctli »vaikutuksen koko hänen olen»
ilossaan ja käytöksessään, ja myös terweelliscsti »vaikut-
taa koko pcrhckuunassa.

TäysikaSwuisctkin lapset lähcstyiwät rakkaan Paa-
»valin siunattua sairaus wuodctlaa, kunlteliwat haluisesti
hänen sanojansa ja antoiwat hsnen puhua itselleusä ijan-
kaikkisen elälnän sanaa.

Tämä Icsukscn neu>vo ja lupaus oli täytetty. Kos-
ka te huoneeseen sisälle menette, »iin tenorhtäkäät
sitä ja sanokaat: rauha olkoon tälle huoneelle. Ia
jos huone ou mahdollinen, niin tulee teidän rau-
hanne hänelle Math. 10, !2-i3. Nauhan lapsi oli
tullut tähän huoneeseen, rauha wuoti hänestä ia jäi e-
lämätä antawalla tawnlla asmuaan kaiken wäen tykönä
tässä huonekunnassa.

Taas alkoi Wapahtaja» paaston wiikku, ja Paa-
wali ajatteli kuinka tänäpänä kaksi wuotta takaperin Her-
ran silmä ensi kerran oli häntä W I>tonn kautta kohdan-
nut. Hän ajatteli nöyrällä kiitollisuudella kuinka ihmeet-
>iseSti Herra aina tähän aeti oli hänen elämä waihei-



tansa johdattanut. Wielä ttrran kohtasi sywä mnrhe
hänen sieluansa, pitkällistä harhailemis-
tansa turmcllnlsen retkillä, pitkällistä nökottomuuttansa
rakasta Vapahtajaa lohtaan. Kauhistus täwi hänen
läpi luitte» ja ydintcn Hän ajatteli entistä elämätäusä
ja nuoruutensa syntejä. Hän itki katkerasti. Silloin
tapaisi häntä toinen silmäillys Herralta, sama silmäil-
lys, jolla ryöwäri ristin pnussa armoitettiin: Hänen
oli, ikänä luin Herra itse olisi pannut pyhän kätensä
hänen haawoitctulle sydämelle ja parantanut polttawan
haawan hänen tuuuossaan, ja niinkuin olisi lesuksen
uskollinen laupias silmä lcwännyt hänen päällensä koko
armonsa täydellisyydellä, ja niinkuin hän olisi kuullut
Wapahtajausa sanowan: "Tänäpänä pitää sinnn oleman
minun kanssani paradiisissä!"

Ia niinpä käwikin. Koska auiinko läheni lasku-
ansa ja koko perhekunta isästä pikku Toniin asti, joka
nyt oli parantunut, seisoi sywässä liikutuksessa rakkaan
nuorukaisen wnotcen ympärillä, niin tnusi hän crimisen-
sä hetken tulleen. Sitten kuin hän oli kurottanut kä-
tensä jokaiselle, ja liittänyt jokaista erittäin, ja antanut
sedällensä sen »vähäisen kirjan ainoin omaisuutensa,
Uuden Testamentin, testamentiksi, ikuisena perintönä
perhekunnassa käymään lapsista lastenlapsiin; niin pani
hän kätensä ristiin ja huotasi: "Herra, ajattele minua!"
ja meni niin Herransa iloon.

Uusi Testamentti kantoi hedclmätä: Sedälle jakoto
Hsnen huomlunnalle on autuus tapahtunut.



Tämä rawinto hiwne lähellä Pariisin kaupunkia
ci ollut tästä lähin enää syntein ja pahain himoin suoja
paikka, waau tuli aina enemmin rauhan asnnnolsi, Py-
hän Hengen »vaikutus asemaksi, herätykseksi monelle, jotta
siihen tuliwat.

Nutuasti nuktnncen nuorukaisen muisto elää siu-
nauksessa koko paikkakunnassa. Inmalair Sana ja se
elämä, kuin tämä sana »vaikuttaa, on lewinnyt lawialle
tämä» rauhallisen »vieras majan ympäri. Wielä on tä-
mä pyhä ja kallis kirja aina eiu-siaösa pöydällä »vieras
tnwassa.

Niin näki »)ksi reisaawainen asian olewan, jokahy-
wan tahtoisesti on tämän »vähäisen kertomuksen Plös
pannut.

Monta kallista opetusta taidamme tästä itsellemme
tuottaa, niinkuin esimerkiksi! Kosla yksi jo kuollettawaöti
haawoitettu sotamies sota-kähyn keskellä, taitaa wielä e-

lämänsä »viimeisenä hetkenä »vaikuttaa »veljensä autuu-
deksi, kuka meistä eikö siis myös taitaisi jotakin tehdä
»vcljein edestä? la koska yksi »vallatoiu nuorukaineu
taisi kanhiassa Pariisin kapinassa, sota pauhinan ja wäl-
lian keskellä wastaan-ottaa siemenen ijankaitkisecn elä-
mään, kuka siis pitäisi suru-lastansa ijäti hukkuneena,
ja surisi niinkuin ne, joilla ei toiwoa ole? Emme tiedä
missä mailmassa Herra taitaa kadonneet lapsensa ta-
wata, la eikö tämäkin merkillinen tapaus pitäisi te-



hoittaman meitä ilomielellä latseleinaan, ihmettelemään
ja ylistämään Jumalan täsi tämcitöiutä woimaa ja us-
kollisuutta ihmisten lapsia kohtaan! Nähdessämme nuo-

mkaisen ensin sota-metelin keskellä wastacm ottaman Uu-
den Testamentin, ja sitten wnotta jälkeen, oltuansa sai-
raus-wuoteellausa monelle sielulle siunaukseksi, rauhallisen
kuoleman kautta mcncwän sisälle Herransa lepoon, niin
täytyy tosin kysyä näillä Herran sanoilla: Eikö tämä
ole kekäle, joka tulesta temmattu on?












