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Matkalle lähtenyt Purooni.

kauan sitten, silloin kun ritarit
ja paroonit (wapaaherrat) elcliwät kuten
kuninkaat kukin wahwassa linnassaan
muutamat ryömineinä, ryöstäen maata,
polttaen kyliä ja ryöwäten karjaa, muu-
tamat taas kansan ystäwinä ja suojeli-
joina peninkulmien laajuudelta silloin
oli suuren Reini-wirran rannalla Sak-
sassa linna, nimeltä Heiligstein (Pyhä
kiwi). Siinä asui maan rikkain ja mah-
tawin wapaaherra. Joka päiwä teuras-
tettiin syötetty härkä hänen wäkcnsä
ruoaksi. Joka päiwä kestittiin sata täy-
sissä aseissa olewall miestä hänen pöy-
dältään ja sata köyhää wcmhoja les-
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kiä ja sokeita saiwat ruokaa hänen
portillaan. Ei yhdeltäkään matkustajal-
ta kielletty yösijaa eikä rciwintoa, sillä
Ruhtinas (tämä mahtawa parooni) oli
yhtä wieraswarainen kuin rikaskin ja
yhtä hywä kuin suurikin. Kaikki kiitti-
wät häntä ja tuhannet siunasiwat hänen
hywyyttääu. Eikä kukaan uskaltanut
hänen läheisyydessään tehdä mitään pa-
haa eikä wääryyttä.

Ellei Ruhtinas, samoin kuin moni
muu hywä ja urhoollinen mies siihen
aikaan, olisi uskonut hywäksi työksi risti-
retkien tekemistä Pyhään Maahan, niin
olisi hän koko ijäkseen woinut saattaa
tauscmsa onnelliseksi, mutta kun silloin
juuri koottiin suurta laumaa waeltamaan
Jerusalemiin muhamedilaisia karkoitta-
maan, päätti hän itse ottaa osaa retkeen
ja wiedä suureu osan »väestään muka-
naan. Me tiedämme nyt, että ihmiset
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tekiwät suuren erehdyksen koettaessaan
edistää kristillisyyden asiaa tappamalla
sen wastustajia, kun heidän olisi pitä-
nyt kääntää niitä, mutta siihen aikaan
ei tunnettu eikä luettu raamattua niin
kuin, kaikeksi onneksi, nyt, ja hurskaat
ihmiset uskoiwat todella laupiaan Wa-
pahtajan iloitsema» siitä, että he jätti-
wät huoneensa ja kotonsa lähteäkseen
tuhansien peninkulmien päähän taistele-
maan, kärsimään ja mahdollisesti kuole-
maankin Hänen nimensä tähden.

Laajalle ympäri lähetettiin torwilla
warustettuja airueita kokoomaan kaikkia,
jotka tahtoiwat seurata Parounin lippua,
hänen linnaansa. Satoja ja tuhansia
tuli, sillä Parooni oli rakastettu ja mon-
ta, wcnkk'eiwät olleet hänen omia ala-
mmsiansaklllln, tahtoiwat seurata hänen
lippuaan. Suuria kansajoukkoja kokoon-
tui katsomaan ristiretkeläistcn lähtöä.
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Perustuksista tornin huippuun asti oli
Heiligsteinin linna täytetty katsojilla ja
tämä suuri Parooni kestitsi heitä kaikkia.

Paroonilla oli muuan nuori »vaalea
nimeltään Liebe (rakkaus). Hän

katseli tätä komeaa näytelmää surullisin
katsein. Hän kuulteli murheellisena tör-
mien korahduksia, airojen loisketta ja
kansan kowaa huutoa, sillä Nnen täy-
tyisi jäädä kotiin. Wähää ennen her-ransa laiwaan astumista päätti Liebe
wiclä kerran koettaa muuttaa herransa
mielen saadakseen lnpaa seurata häntä
Pyhään Maahan. Naimalla tunkeutui
hän kansanjoukkojen lämitse ja pääsi
wihdoin herransa läheisyyteen. Kiinnit-
täen katseensa hänen komeaan martaloon-
sa, odotti hän kunnes herransa, joka

*) Paageilsi kutsuttiin nuorukaisia, jotka yl»
haisten ritarein luona oliwat oppimassa kaikkea,
mitä senaikuiseen hienoon kaswatutseen kuului.
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juuri jakoi wiimcisiä käskyjänsä matkas-
ta, huomaisi hänet ja hän siis saisi ti-
laisuuden rukoillakseen itselleen tätä suo-
siota, jota hän niin hartaasti toiwoi.

Waikka kuinkakin monta tärkeätä huol-
ta painoi Ruhtinasta, ei hän kuitenkaan
koskaan jättänyt huomaamatta halwinta-
täcm kansastaan, hänen tarkka silmänsä
hciwaitsi kohta pojan.

„No, uskollinen Liebeni", sanoi Pa-
rooni, „onko sinulla jotakin erityistä,
jota tahtoisit pyytää minulta ennen läh-
töäni?"

Liebc saattoi, pannen kätensä ristiin,
ainoastaan änkytetyksi: „AH, anna mi-
nun seurata mukana, rakas herrani,"

„En", oli paroonin wastaus, „onhan
tämä asia jo kerran päätetty. Sinä olet
warsin liian nuori ja heikko kestämään
niitä kärsimyksiä, jotka siellä meitä koh-
taamat. Sinä saat jäädä tänne ja pal-
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wella minua poissa ollessani, poikaseni,
ja rakoilla minulle onnellista takaisin
tuloa."

Liebe kumarsi alammaisesti päätään,
mutta hänen sydämmensä oli liian täyn-
nä woidakseen puhua.

Ruhtinas kokosi sitte ympärilleen ne
palwelijausa, joiden piti wartioimcm lin-
naa hänen poissa ollessaan, antaakseen
heille wiimeiset määräyksensä.

Gewiszcn, (omatunto) Heiligsteinin
kartanon wouti oli johtawa kaikki ja hä-
nelle kuuliaisena oli kymmenen woutici,
joilla kullakin oli määrätty toimensa.
Hän malitsi myöskin kolme almujen ja-
kajaa, joiden huolena oli pitää huolta
köyhien tarpeesta ja anttcm heitä hänen
tawarastacm.

„Muistakaa minun tahtoni olewcm",
sanoi wapaaherra, että pidätte yhtä tark-
kaa järjestystä ja wartiota poissa ol-
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lessani kuin läsnä ollessanikin. Älkää
ruwetko mihinkään yhteyteen Der Feindin
(mihollisen) tahi hänen seuralaistensa
kanssa, jotka asnwat Mustan lärwen ran-
noilla ja omat minun ja kansani wihul-
lisia, älkää koskaan päästäkö yhtään
heistä muurien sisäpuolelle, ja pitäkää
erittäin huoli köyhistä, minun tähteni.
Ia nyt, uskolliset palwelijani, jääkää
hywästi, Jumala suokoon meille iloisen
jälleennäkemisen!

Korkealla äänellä luwattiin ja wan-
nottiin jalolle Paroonille, että, maikkapa
hänen poissa-olonsa kestäisi kymmenen
muotia, olisi hän palatessaan löytämä
kaikki toiwomukscnsa täytetyiksi ja käs-
kynsä seuratuiksi. Korkealle kaikuiwat
hurraahuudot, Ruhtinaan astuessa ko-
meaan mcneesensä ja jättäessä linnansa,
jonka harjalla hänen lippunsa liehui,
Licbe ei saattanut ottaa osaa huutoon.
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Hän katseli weneen jälkeen kirweltelewin
silmin, kunnes hän ei enää eroittanut
herransa rakasta wartaloa, ja kääntyi
sitte takaisin sywästi huomisten, sillä
maailma tuntui pimeältä ilman häntä.

„Sinä rakastat herraasi hywin pal-
jon", sanoi muuan wieras, jonka huo-
miota Pojan hiljainen suru oli herättä-
nyt.

„Eiko minulla olisi syytä siihen?"
ivastasi Liebe. „Oletko milloinkaan kuul-
lut kerrottaman pienestä löyhästä orpo-
pojasta, joka oli eksynyt siellä snuressa
metsässä Mustan lärwen luona ja har-
haili sinne tänne, kunnes oli nälästä
ja wäsymyksestä puolikuollut?"

„En, keiroppa se minulle", sanoi
wieras.

„ Uupunut lapsi laskeutui lewolle puun
alle ja nukkui, mutta wähän ajan ku-
luttua heräsi hän läheltään kuuluwasta
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hiljaisesta mörinästä ja awnttuaan sil-
mänsä, näki hän kauhistuen suuren har-
maan karhun juosta hölköttäwän häntä
kohden siepataksccn awuttomcm saaliinsa
hirwittäwään kitaansa. En milloinkaan
saata unohtaa tuota hirmuista silmän-
räpäystä. "

„Sinä olit siis lähellä?" kysäsi wieras.
„Minä itse ulin tuo lapsi-raukka",

huudahti' Licbe, „en woinut paeta
tunsin lliwankuin tarttuneeni maahan
kiinni. Saatoin ainoastaan kauhistu-
neena odottaa karhun hyökkäystä, mutta
samassa kuulin kowan huudon takanani.
Pensaiden taajat oksat wäistyiwät kah-
den puolen jonkun tunkeutuessa niiden
läwitse ja seuraamassa tuokiossa hyp-
päsi muuan nuori mies esiiu luokseni.
Hän oli puettu ylhäisen miehen tawoin,
mutta aseena oli hänellä ainoastaan ly-
hyt jahtiweitsi. Purooni, se oli hän,
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tuli niin yksinään kuin olikin
pelastamaan tuota wierasta lasta sen
raiwociwasta wiholliscsta.

„Hirweä taistelu seurasi, taistelu eläi-
mellisen woiman ja miehekkään rohkeu-
den wälillä. Nain puolustajani werm
wnotawan. Olin liian pieni woidakseni
auttaa häntä, näin hänen keikahtaman
maahan hirmuisen wihollisensa kämme-
nien puristamana ja sitten woi
kuinka keweästi Hentilin, kun mies hy-
pähti ylös weren punaamasta maasta,
Maikka hänen »vaatteensa oliwat rikki re-
wityt ja liatut ja wcri Wuori useasta
haawasta. Tuo pörheä peto oli kuollut.
Niin hengästynyt ja wcrta wuotawa
kuin Parooni olikin, muisti hän kuiten-
kin kaikkein ensiksi pelästynyttä lasta.
Hän tuli luokseni, kumartui, otti minun
ylös, hymyili YZtäwällisesti ja puhutteli
minua rauhoittaakseen minna pelästyk-
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sestäni. En ollut silloin wielä neljän
wuoden wanha. Siitä Päiwästä asti
on hän pitänyt minua kotonaan, hoita-
nut, kaswattanut ja kohdellut minua,
kuten olisin hänen oma lapsensa. Eikö
minulla siis ole syytä rakastaa ja Pal-
mella häntä? Toiwoisin woiwani kuolla
herrani edestä!" nyyhkytti Liebe,.

„Siihen sinulla onkin kylliksi syytä",
sanoi wieras.

Lyhyen ajan Paroonin lähdön jälkeen
käwi kaikki linnassa melkein niinkuin
silloinkin kun hän oli kotona. Hänen
wäkensä wartioitsi linnaa uskollisesti,
köyhät saiwat ruokaa portilla ja linnan
kirkkoon johon kellot joka Päiwä oli-
wat kutsuneet Paroonin ja hänen wä-
kensä rukoukseen kokoontui monta,
kuten Purooni oli toiwonut, rukoilemaan
Jumalalta hänen onnellistapalaamistaan.
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Mutta yhdeksäntenä päiwänä Paroo-
nin lähdettyä sairastui hänen ylimmäi-
nen Moutiusa ja waikka hän sitten taas
parani, ci ollut Gcwitzen kuitenkaan
koskaan enää sama kuin ennen sairaut-
tansa. Hän ei woinnt enää pitää tark-
kaa järjestystä eikä walwoa tuliwatko
herransa käskyt täytetyksi. Vähitellen
tapahtui surullinen muutos Heiligstcinis-
sä. Siihen aikaan ei ollut säännöllistä
postinkulkua eikä sanomalehtiä, harwoin,
hywin harwoin saatiin mitään uutisia
kaukaisilta mailta. Usean wuoden ajalla
saiwllt Heiligstcmin asukkaat ainoastaan
taksi kertaa tietoa herrastansa. He alkoi-
wat ajatella ettei Parooni kenties enää
koskaan tule takaisin, ja rupesiwat käyt-
tämään itseään niin kuin olisiwat sitä
toiwoneetlin ja pitäneet sen totena. Pal-
jon pahoja tapoja ilmaantui heidän seas-saan. Ensin alkoiwat wartijat nukkua
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wartiopaikoillann ja sitten jättiwät he ne
kokonaan tyhjiksi, meniwät linnantupaan
juomaan, sillä täällä oli rumettu pitä-
mään meluisia juominkcja, joissa mel-
lastettiin myöhään yöhön.

tzalweksien herransa käskyä, alkoiwat
Heiligsteinin asukkaat seurustella ahke-
rasti Der Feindin alamaisten kanssa.
Mustan lärwen rannoilla asumilla mie-
hillä oli, suuri wamsto wäkewää wiiniä
ja Paroonin petolliset woudit wmhtoi-
wat sitä itselleen muutamilla herransa
eläimillä ja lampailla, ja kun Der Fein-
din wäki oliwat puheliaita ja iloisia ih-
misiä, lauloiwllt kewytmielisia lauluja,
tekiwät pilkkaa kaikesta mikä pyhää on,
saiwat he nyt kaikki, sekä miehet että
naiset, wapaan pääsyn linnaan.

Nyt tuhlattiin ja elettiin ylellisesti
Heiligsteinissä, tuskinpa Paroonin suuri
omaisuus enää riittikään kaikkeen tähän
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ja köyhät oliwat ensimmäiset, jotka sai-
wat kärsiä tästä.

„Kuinka", huudahti yksi noista petol-
lisista woudeista, „pitääkö meidäu ruok-
kia kustannuksellamme koko jonon tuol-
laisia »viheliäisiä nälkäisiä rankkoja ja
antaa heidän häiritä huwituksiamme, ai-
noastaan sentähdcn, että he owat liicm
wanhoja tahi sairaita työtä tekcmääu?
Määrätkäämme niiden luku »viideksikym-
meneksi."

„Ia miksikä syötettäisiin nämät wiisi-
kymmcntä hyödytöntä suuta parhaalla,
mitä meillä on?", huudahti toinen, joka
oli ylellisestä syömisestä ja juomisesta
liikkumaan kykenemätön. „Heitetään heille
luut ja murut niistä saamat he olla
kyllä kiitolliset."

Lopuksi jätettiin nekin antamatta ja
kowanll aikana, kun köyhät kärsimät lo-
maa nälänhätää, heitettiin murut ja pa-
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lat, jotka olisiwat woineet pelastaa usean
ihmishengen, koirille.

Tuskinpa tarwinnen mainitakaan, että
jumalanpalwelus laiminlyötiin. Päiwä
toisensa perään kutsui kello ihmisiä kap-
peliin, missä Ruhtinas joka päiwä oli
rukoillut ja kiittänyt Jumalaa; wanha
pappi oli aina paikallaan, mutta häu
näki seurakuntansa äkisti katoawan. Hän
katseli huokaillen tyhjiä penkkejä, sillä
lopuksi tuli sunnuntaisinkin kirkkoon ai-
noastaan muutamia köyhiä henkilöitä.
Mutta olenpa sentään Määrässä. Löytyi
wielä yksi nuorukainen, joka ei koskaan
laimiinlyönyt rukoushetkeä, joka rohkeni
erota pahoista ja uskottomista kump-
paneistaan. Hän oli nuori paagi Liebe.

„Poikaseni", sanoi wanha pappi hä-
nelle eräänä päiwänä, kiitän Jumalaa,
ettet sinä kumminkaan ole unohtanut
herraasi."



18

„Unohtanut häntä!" puhkesi Liebc
sanomaan. „En milloinkaan niin kauan
kuin elän; hän on ollut enemmän kuin
isä eli äiti minulle ja hartahin toiwoni
on saada taas häntä nähdä."

„Et siis ole mielii kadottanut toiwoasi
hänen takaisin tulemisestaan?"

„Minä rukoilen sitä Jumalalta ja
odotan sitä", Masiasi Liebe, „ja uskon
näkemäni sen päimän. Siihen asti tah-
don koettaa Palmella poissaolewaa her-
raani, aiwan niin kuin tekisin, jos hä-
nen katseensa aina olisi minuun luotuna."

Elköön kukaan luulko tämän olleen
minkään keweän asian tälle nuorelle po-
jalle. Hän tuli pian jumalattomain
kumppaniensa pistämän pilkan ja Mihan
esineeksi.

Hän ei koskaan tahtonut rumeta Der
Feindin miehistön ystäwäksi, kuten toi-
set, waikkll hän, linnassa asuen, ei woi-
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nnt wälttää usein tapaamasta heitä.
Liebe ci koskaan tahtonut maistaa hei-
dän wäkewää pnnaista wiiniänsä, waikka
kninkatin häntä siihen kiusattiin.

Niiden puhuessa tewytmielisesti hänen
herrastaan, uskalsi Liebe, niin yksinään
kuin olikin, puolustaa poissa-olewan
kunniaa. He eiwät säästäneet mitään
wietelläkseen häntä ja saattaakseen häntä
rikkomaan welwollisuutensa, ja knn he
näkiwät ponnistuksensa turhiksi, wainosi-
wat, nanroiwat ja kiusasiwat he häntä,
ja tämä ei ollut mitään keweätä hä-
nelle. Raskaalta tuntui nuorukaiselle
kärsiä pilkkaa ja wääryyttä herransa
tähden, ja wielä raskaammaksi tuli hä-
nen taakkansa, kun muuan pyhissäwcicl-
taja kertoi, että Purooni olisi joutunut
wihollistensa käsiin ja kuihtuisi nyt pa-
kanallisessa wankeudessa. Tämän sanoi
pyhissa-waeltajll woiwan olla totta,
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Maikka itse toki toiwoi sen oleman Mää-
rän huhun.

Tämmöiset tiedot ilahuttiwat uskotto-
mia heidän petollisuudessaan ja murhe-
tuttiwat Lienen sydäntä. Mutta hänen
rakkautensa ja uskollisuutensa eiwät »väis-
tyneet. „Olkoon herrani wapaana tahi
wankina, elossa tahi kuolleena", ajatteli
hän, „ tahdon kuitenkin tehdä hänen tah-
tonsa ja totella hänen käskyjänsä kuole-
maani asti, hänen tähtensä."

Lieben muistellessa herransa köyhiä,
tulistui hänen sydämmensä harmista,
kun hän näki heiltä ryöstcttäwän sitä,
mitä Purooni oli jättänyt heidän ela-
tukseksensa.

„Woi kuinka eikö hän tulisi murheel-
liseksi saadessaan tietää heidän kärsimän
niin kowin", mietti Liebe. .Mitäpä mi-
nä woin tehdä cmttaakseni heitä? Hy-
win wähän, mutta minä piiloitan kum-
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minkin puolen omasta jokapäiwäisestä
osastani ja annan sen jollekin köyhim-
mistä. Woinhan kernaasti kieltää itsel-
täni kaiken ylellisyyden herrani ja hänen
köyhicnsä tähden."

Liebe piti jalomielisen lupauksensa.
Puolen elatuksestaan antoi hän eräälle
»vanhalle sairaalle leskelle. Kääriytynee-
nä mittaansa, suojatakseen itseään kyl-
mältä .tuulelta, wei nuorukainen pienen
apunsa tuou waimoraukan kurjaan ko-
tiin. Palatessaan takaisin linnaan, sei-
sahtui hän usein tirkistelemään »virralle,
missä hän wiimeksi oli nähnyt rakkaan
herransa, ja lähetti taiwaasen hiljaisen
rukouksen hänen onnellisesta takaisin tu-
lostaan.

Eräänä myrskyisenä ja pimeänä yö-
nä tuulen ulwotcssa tornissa ja kowien
ukkosjyrinäin käristyttäessä seiniä, etsi
muuan »väsynyt ja ahllwoittunut pyhis-
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sämatkustaja suojaa linnassa. Wierasta
ci mitään estänyt tulemasta, sillä iso
portti ei ollut suljettukaan. Hnn astui huo-
maamatta sisään linnantupaan, jossaRuh-
tinaan ja Der Feindin pnlwelijat parhail-
laan pitiwät hälinäistä seuraa keskenään.

Hän esiintyi wiiwytellcn ja epäillen,
kuten olisi Peljännyt, ettei hän ollut
terwetullut. Ei kukaan tarjonut hänelle
paikkaa pöydässä eikä sijaa lämpimän
tulisijan ääressä, kuten sen ajan wieraan-
waraisuus olisi »vaatinut, ainakin pyhis-
säwaeltajia kohtaan. Hänen »vaatteensa
oliwat myrskyn repiminä, nianttelinsa ja
hattunsa wuosiwat wettä, ja minne hän
meni, jättiwät hänen paljaat jalkansa
märkiä jälkiä lattialle.

„Me emme huoli mistään rasituksis-
ta", kirkui yksi Der Feindin Mäestä,
„me emme huoli wiheliäisistä kerjäläi-
sistä seuraamme."
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„Parooni käski meidän suojata mat-
kustamia", huudahti Liebe.

„Kuka huolii Paroonin käskyistä",
ruyhkeili eräs toinen, puoli-humalassa.
„Pois näkymistä! Ulos kerjäläinen, ta-
hi hän saa tämän pullon kalloonsa, jot-
ta oppii wähän nopeammaksi!"

„Ei kukaan saa loukata wierasta tä-
män katon alla", huudahti Liebe, nousi
nopeasti ja kiiruhti suojelemaan wieras-
ta. „Hän ottakoon miuun paikkani pöy-
dässä, poissaolewan herrani tähden."

„Läsnäolewa herrasi kiittää sinua!"
huudahti wieras, heitti päältään pyhis-
säwaeltaja-pukunsa ja seisoi tuon kauhis-
tuneen juopposeuran edessä wihaisin sil-
mäyksin heitä katsellen.

Suuri owi aukesi samassa äkisti selkise-
lalleen, wlllo heijastui wasten kiiltäwiä ky-
päriä ja kilpiä ja satoja aseellisia miehiä
astui sisään, päästäen suuren ilohuudon.
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Ia silloin woi pettureita! Urhool-
listen alamaistensa etunenässä oli Pa-
rooni lähtenyt matkalle tulisoittojen wa-
laistessa ja riemuhuutojen kaikuessa
nyt palasi hän yön pimeydessä mut-
ta kunniaan werhoutuneena hän palasi
palkitsemaan uskollisia ja rankaisemaan
uskottomia.

Suuri oli niiden häpeä ja peljästys,
jotka oliwat olleet petollisia uskollisuu-
dessaan hänelle, he saiwat ansaitun ran-
gaistuksen. Suuri oli myöskin Licbcn
ilo, ja hän, joka oli palwellut ja kärsi-
nyt, odottanut ja rukoillut poissa ole-
man herransa puolesta, sai tärkeän toi-
men linnassa ja herransa täyden luotta-
muksen palkakseen.

Ia nyt, ystäwäiseni, sowittakaamnie
tämä pieni kertomuksemme itseemme ja
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elämäämme, ja katsokaamme mitä woimme
siitä oppia.

Tämä maailma on suuri linna, jossa
Jumalan palwclijat wartioitsewat ja
odottamat Hänen tuloansa, joka on mat-
kustanut ylös taiwaasen. Meidän Her-
ramme on, waitka todellisuudessa läsnä-
olewa, kuitenkin ulkonaisille aistimillem-
me poissa-olewa Herra. Verratkaamme
nyt omaa asemaamme ja käytöstämme
Liebeen, joka niin uskollisesti palweli
ainoastaan maallista herraa.

Eikö meillä ole syytä rakastaa tai-
waallista Herraamme? Lukekciapas E-
saiacm 53:s luku tahi Ewankeliumein
wiimeiset luwut ja katsokaa kuinka le-
sus, Jumalan poika, kärsei kansansa edes-
tä. Ilen ihmeellinen on Hänen rakkau-
tensa, joka saatti hänen tulemaan alas
taiwaasta joka saatti hänen wiettä-
mään elämää täynnä puutetta ja surua
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kärsimään kiduttaman ja häpeällisen
kuoleman! Woitko mitata tämän rak-
kauden sywyyttä tahi sitä siunausta,
jonka se on woittanut sinulle, ellet sinä
sitä huolimattomuudessasi kadota ja sy-
sää pois luotasi. Se antaa sinulle was-
taukseksi rukoukseesi syntein anteeksiannon,
omantunnon rauhan, Pyhän Hengen
awun, lohdutusta elämässä, rohkeutta
kuolemassa ja kuoleman jälkeen ijankaik-
kisen elämän! Eikö teillä ole syytä ra-
kastaa Häntä, joka kuoli, jotta te saisit-
te elää, ja kärsei, jotta te saisitte iloita.

Ia kuinka woitte osoittaa tämän rak-
kautenne?

Kristus on sanonut: Jos te milwll
rakastatte, niin pitäkää minun käs-
kyni!"

Muutamat Raamatun sanat osoitta-
mat kristityn welwollisuudct uskottomas-
sa maailmassa.
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Walwolaa ja ruloillaa.

Math. 26: 41.

Wihatlaa pahaa.
Rom. 12: 9.

Ralastalaa toinen toistanne, niin-
kuin minä teitä rakastin.

loh. 15: 12.
Meidän täytyy walwoa ja rukoilla,

sekä toiwoen odottaa rakkaan Herramme
tuloa. Uskommchcm, että aurinko nou-
see taas Huomenna ja silmämme jälleen
saawat hänen nähdä, mutta Herramme
tulo on warmempi kuin päiwiin koitto,
sillä tähän on meillä Hänen lupauksen-
sa, jonka sana ei koskaan taida pettää.

Sallikaa minun esittää muutamia raa-
matullisia ennustuksia tästä ihanasta
aineesta.

Enoch ennusti ennen Vedenpaisumus-
ta: Katso Herra tulee monen tuhan-
nen pyhiiinsä lanssa. Ind. 1: 14.



28

Pietari kirjoittaa: .Miimeisinä Päi-
winä tulewat pilkkaajat

...
ja sano-

wat: kussa on lupaus Hänen tulenli-
sestansa? .... Mutta Herran päi-
wä on tulewa niin luin umras yöllä.
2 Piet. 3:3, 4, 10.

Paawali kirjoittaa: Sillä itse Herra
astuu alas taiwaasta suurella huu-
dolla ja ylimmäisen enkelin äänellä,
ja Jumalan pasuunalla; ja kuolleet

Kristuksessa ensin nousewat ylös. Sit-
te me, jotka elämme ja jälleen jääm-
me, temmataan ynnä heidän kanssan-
sa pilwihin Herraa ivastaan tuulihin;
ja niin me aina Herran kanssa olemme.

Herra itse sanoo: Teidän pitää nä-
kemän Ihmisen Pojan istuwau Kim-
man oitialla puolella ja tulewan tai-
toaan pilluissa. Math. 26: 64. Ka-
wllhtalaat. walwotaat ja ruloillaat.
sillä ette tiedä, loska se aila tulee.
Mark. 13: 33.
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Rakas lukijani! Walwommeko me?
Ia jos Herramme tulisi huomenna, löy-
täisikö Hän meidät walmiina? Synti
on Hänen ja meidän suuri »vihollisemme,
suosimmcko sitä kodissamme ja sydämis-
sämme? Iloitscmmeko mekin sen wihe-
liäisissä huweissa, samoin kuin Ruhti-
naan palwelijatkin awoiwat portit hänen
wihollisilleen, pitiwät niitä wieminaan
ja huwitteleiwat niiden kanssa, Wai
olemmeko' me, niinkuin uskollinen Lieve-
kin huolissamme Herramme kunniasta?
Uskallammeko yksin seisoa wakawina,
„uskollisina uskottomien seassa" koet-
taen (Armon kautta) totella Herramme
käskyjä, maikkapa wielä kaikki muut seu-
rassamme rikkoisiwat niitä? Kristuksen
tosi palwelija ei woi muuta kuin wi-
hata pahaa. Jumalan Hengen awul-
la sulkee hän sydämensä itsekkäifyydeltä,
wilpilta ja kaikilta synneiltä. Hän tie-
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tää että se, joka sydämessään suosii yh-
täkin näistä, hän on petturi taiwaallisen
Herransa edessä. Ia rakastammeko
me toistamme? Pidämmekö huolta
Wapahtajan köyhistä opetuslapsista,
Wapcchtajan tähden, muistaen Hänen
armosanaansa: Mitä olette tehneet yh-
delle näistä wähimmistä minun wcljis-
täni, sen te teitte minulle. Math. 25:
40. Meillä saattaa olla, kuten Liedellä-
kin, ainoastaan hywin wahän, jolla
woimme auttaa, mutta eikö Herra otta-
nut wastaan lesken ropoa?

Ei kukaan meistä tiedä kuinka kanan
saamme elää ehkä ennen wuoden
loppua jo saamme nähdä Herramme.
Monet hurskaat ja oppineet kirjoitusten
tutkijat uskomat Hänen tulonsa olewan
sangen lähellä, ja että yö on lähes ku-
lunut ja päiwa pian koittaa.

Mutta ajattelemmeko usein Her-
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rail tuloa, itawöitsemmckö sitä, rukoi-
lemmeko siitä? Usein kerromme Herran
rukouksessa sanat: „ Lähestyköön Sinun
waltakuntas" ajattelemmeko näiden
sanain merkitystä? Tämän rukouksen
lähettää kirkko ylös korkeuteen lakkaa-
matta ja sen on Hän itse meille opetta-
nut sen täytyy tulla kuulluksi
ja se woi tapahtua pian. Käänty-
käämme Raamattuun, katsokaamme mitkä
owat sen Melkein wiimeiset sanat: „laa mi-
nä tulen pian." Tämä on Vapahtajan
lupaus; sitte seuraa Hänen seurakuntansa
rukous: „Amen. Niin, tule, Herra lesu!"

Autuas on se, joka nöyrästi uskoo
lupauksen ja sydämellisesti rukoilee
se palwclija, joka walwoo ja odot-
taa. Autuas on se palwelija, jonka
hänen Herransa löytää niin tehneeksi,
koska hän tulee. Match. 24: 46.







Hinta 15 pennin.


