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1. Kristillinen Wdistns-side.
Madagaskar on suuri luoto Etelä-Af-

rikan itäisellä puolella. Usiat pakanat
siellä owat, erittäin wiimeisinä wuosikau-
sinä, Kristuksen Ewankeliumin kautta,
tulleet käännetyiksi, walaistuiksi jaautuaiksi.
Waikka mustan-wärisiä, omat he kuiten-
kin palamat Kristuksen uskossa ja rakkau-
dessa; owat myös luetut mahdollisiksi
osottamaan werellänsa, marttnrikuolemal-
lansa, Kristukselle rakkautensa ja uskol-
lifuutensa. Heistä kyllä sopii sanoa sen,
minkä Paawalikin sanowi Philippilmsistä:
„Teille on lahjaksi annettu Kristuksen
puolesta, ei ainoasti että te Hauen
päällensä uskotte, mutta myös kärsitte
Hänen tähtensä." Philipp. 1: 29.

Silloin kun muutamat näistä Ma-
dagaskarin kristityistä, jotka wainoomis-
ten-myrskyistä oliwat hengissä päasneet
ja saaneet Raamattunsakin talletetuiksi, koh-
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tasiwat muutamia kääntyneitä Etelä-Afri-
kan Hottentotti-nimisiä kristityltä, ei-
wätkä he toinen toistensa puhetta ym-
märtäneet, keksimät he kuitenkin keinon
jutella keskenänsä, sillä tawalla nimittäin,
että toinen näytti sormellansa toisen Raa-
matussa sitä paikkaa, jota tahtoi hä-
nelle ilmoittaa; sillä omva eri kielisissä-

kin Raamatuissa sekä kirjojen nimet että
Luwut ja Wärsyt meikeinkin tunnettawat
paikallansa. Kristityt Madagaskarissa al-
koiwat näyttää Hottentotteille 1 Moos.
Kirjan 11: 1,7, kielten sekoituksesta
Aabelissa. Sitte näyttiwät Hottentottit
Madagaskar-ystäwillensä Ephes. 2: 3
5: Joiden seassa me myös kaikki mui-
nen meidän lihamme himoissa wacl-
simme, ja teimme lihan ja toimen
tahdon jälkeen; ja me olimma luonnos-
tamme wihan lapset, niinkuin muut-
kin. Mutta Jumala, jota rikas on
laupiudrsta, hänen suuren rakkau-
tensa tähden, jolla Hän on meitä
rakastanut, ja koska me wielä syn-
nissä kuolleet olimma, on Hän meitä
Kristuksen kanssa elämäksi tehnyt."
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Pakolaiset tuliwat nyt tästä suuresti
lohdutetuiksi, ja palkitsiwnt Hottentotti-ys-
täwiänsä Ephes: 2: 14, 15, näyttämällä:
„ Sillä Hän on meidän rauhamme, joka
molemmista on yhden tehnyt, ja wai-
he-aidan särkenyt, että Hän lihansa
kautta wihan otti pois", ja Gal: 3:
28: „Te oletta kaikki yksi Kristuksessa
lesuksessa". Taas näyttiwät Hottentot-
tit näille mainotuille ja waiwatuille ystä-
willensä loh. 16: 33: „Mailmassa on
teillä tuska, mutta olkaat hywässä
turmassa, minä »voitin mailman";ja
2 Tim. 3: 12: „Kaiktein, jotka jumali-
sesti lesuksessa Kristuksessa elää tah-
towat, pitää »vainoa kärsi»nä»»"; ja
Ap. T. 14: 22: „--, ja neu»voit heitä
uskossa pysyinään, sanoen, että mei-
dän pitää monen waiwan kautta lu-
malan »valtakuntaan tuleman". Tähän
wastasiwat Madagaskar-kristityt Noom.
8: 35—39: „Kuka pitää »neitä Kris-
tuksen rakkaudesta eroittaman? wai-
»vako, eli ahdistus, eli waino, eli nälkä,
eli alastomuus, eli hätä, eli miekka
--- - - niissä kaikissa me woitamme



6

Hänen kauttansa, joka meitä on ra-
kastanut". Tämä nyt oli heidän pu-
heensa ja kanssakäymisensä alku, jota
sitte kesti niin kauan, kuin pakolaiset
siellä oleskeliwat; ja näinä muutamina
päiwinä syntyi heidän »välillänsä, jotk'
eiwät koskaan ennen olleet toisiansa näh-
neet, sydämellinen ja luja ystäwyys.

2. Kristitty Sotamies.

Engelsmannin, Wuonna 1807, wal-
loittaessa Tanskan Waltakunnan pää-
kaupungin, Köpenhaminan, hajousiwat
usiat sotajoukot maa-kuntaan, joistayhtenä
päimänä kolme Skottilaista sotamiestä sat-
tui tulemaan erään, tyhjäksi ryöstettyjen
talojen keskellä olemaan, aiwan kajoomat-
tamaan, hauskaan ja Varalliseen talonpo-
jan-taloon. Tullessansa huoneesen, näki-
wät he waimon ja lapset peljästyneinä
rientämän toisesta owesta ulos. He oi-
kein ihmeellä katfeliwat, kuinka kaikki oli
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murheettomasti jätetty ryöstäjäin käsiin,
niin ettei seinässä killuwaista kelloakaan
oltu kätköön pantu. Mutta wanhin sota-
miehistä, joka oli lesuksen ystäwä ja ope-
tuslapsi, löi silmänsä kirjoilla täytetylle
lirja-laudalle. Hän otti käteensä yhden
kirjan, jossa kyllä oli hänelle outoa kieltä,
mutta hywin tuttu ja rakas nimi melkein
jokaisessa lehdessä, nimi IGSUS, josta
myös kohta aroasi kirjan sisällyksen.
Tällä aikaa oli myös isäntä tullut fi=
sään. Aksi sotamiehistä waatei uhkaa-
willa käytöksillä, hänen juuri paikalla
tuomaan heille ruokaa. Mutta isäntä ei
pannut tätä miksikään, waan ilmoitti
päänsä liikuttamisella, ettei hän ollenkaan
peljännyt, ja ettei häntä minkäänlaisillauhkauksilla taidettu waatia. Silloin as-
tui sotamies, joka piti kirjan kädessänsä,
häntä likelle, ja näytti sormellansa kir-
jassa lesuksen nimeä, löi rintaansa ja
nosti silmänsä tahnasta kohden, osottaak-sensa tämän 3timrn myös oleman hä-
nen fydämellenfä kalliin ja arwoisan.
Isäntä tarttui nyt hänen käteensä, pudisti
sitä ilolla ja rakkaudella, rientäen kutsu-
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maan waimonsa ja lapsensa sisälle, jotka
myös kohta tukiwat, tuoden myötänsä
maitoa, juustoa ja lihaa. Tämän ruuan
tahtoi nyt tämä hurskas ja kristitty sota-
mies maksaa, josta sitte nousi hänen ja
isännän wälillä kilwoitteleminen hywan-
tahtoisuuden osottamisessa, siksi että sota-
mies, ynnä samasta mieli-alasta oleman
kumppaninsa kanssa, sai woiton, ja
isäntä saatiin ottamaan rahaa wastaan.
Kolmas kiukustui tästä, wäitellen, ettei
tällä tawalla sowi liikkua wihollisenmaassa.

Näin omat ihmiset, maikka erinkaltai-
sesta kansasta, erinäisestä kirkollisesta ta-
wastll ja tunnustuksesta, erinkaltaisesta pu-
heenparresta, säädystä jatilasta, jamaikka
wielä oudot ja tuntemattomatkin keske-
nänsä, kuitenkin aina yhdistetyt keskinäi-
sessä palamassa rakkaudessa, jos maan
tuntemat jarakastamat lesusta, jos maan
omat totiset ja elämät kristityt, jolle lu-
sus on tarpeellisin kaikista. Hänessä omat
he ainakin „»fft syvän ja yksi sielu",
jos sitte on luudalainen taikka Grekiläi-
nen, orja taikka wapaa, Skotilainen taikka
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Tanskalainen, sotamies taikka talonpoika.
„kaikti owat he ykfi Kristuksessa

lesuksessa".

3 Cräs Marttyyri Englannissa.
Englannin Kuningattaren Marian wc-

risellä wainoonusen-ajalla tuli yksi usto-
wainen Kristuksen palwelija tuomituksi
elämältä poltettaa. KaähkänäZsä istues-sansa, odottaen elämänsä loppua, etsei
häntä uskollinen nstäwänsä, yksi Hengen
mieZ, jolle hän walitti sydämensä heik-
koutta ja rohkenemattomuutta, ajatelles-
sansa lähestywäistä kauheata kuoleman
muotoansa, ja huusi wawistutsella: „Mina
en milloinkaan taiva poltetuksi tulla,
sill'ei minulla ole siihen rohkeutta". As-
tämä lohdutti tätä pelkääwäistä marttyy-
riä näillä sanoilla: „Kuoleman-armoa
(sitä armon-woinma, jota tarwitaan kuo-
lemassa) et sinä tarwitse, niin kauwaiu
kuin saat elää; ole nyt maan rohkea elä-
mään, kyllähän sitte saat rohkeutta kuolla-
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kin". Ia kuinka tapahtui! hänen uh-
raamisen päiwänsä tuli, wiimeinen het-
kensä löi, hän menee mestaus-paikalle,
ja tullessansa niin likelle että näki wal-
mistlikset, pieksinpatsaan, poltto-puut, j.
n. e. huusi hän marttyyri rohkeudella ja
taiwaallisella ihastuksella: „Nyt taivan
minä poltetuksi tullet; sillä lesuksen KriZ-
tuksen, Jumalan Pojan weri, on minua
kaikista synneistäni puhdistanut"!

4. Hieronymus Delhlehemisja.
(Pyhän miehen historia,)

Hieronymus, munkki Palestinasfa,
kertoo, että hiin, ollessansa Bethlehemissä
jahengessä katsellessansa Kristuksen seimen,
piti alinomaisia kanssa-puheita pienoisen
lesus-lapsen kanssa. „Niin usein luin
minä katselen tätä paikkaa, sanoi hän,
pidän minä rakasta puhetta lefus-lapfen
kanssa,, joka on tässä seimessä maannut.
Minä sanon: Oi Herra lesu, kuinka si-
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nun täytyy wawista ja waikeroitll mi-
nun tähteni! millä minä sen Sinulle
maksan? Silloin olen minä ikään kuin
tuuleminani pienoisen lesus-lapsen wasta-
ten sanoman: Minä en pyydä, rakas Hie-
ronymus, mitään sinulta, maan tämän
ainoasti: Kunnia olkoon Jumalalle
korkeudessa ja maaosa rauha! Suo
tämän kelwata itselles. Minä tahdon
wielä halwempi olla niitä josta Daawitti
puhuu 2 Sam. k. 6: 22. Minä tahdon
wielä halwempi olla yrttitarhassa ja ris-
tissä. Taas sanon minä: Minun täytyy
antaa jotakin, sinulle rakkain lapsi! Minä
tahdon antaa tawarani sinulle. Lapsi
wastaa: Onpa jo alusta saakka taiwaZ
ja maa minun omani! Minä en mitään
tarwitse, anna lahjaZ köyhille, jonka tah-
dun pitää itselleni annettuna. Niin, sa-
non minä, sen mielelläni teen, rakkahin
lesu! mutta minun täytyy myös antaa
Sinullekin jotakin, muutoin kuolen minä
tuskasta ja murheesta. Silloin wastaapi
lefus: koska siis olet niin altis anta-
maan, tahdon minä sitte sanoa, mitä si-
nun sopii minulle antaa: anna minulle
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syntis, paha, lewoton tuntos ja kirouk-
ses. Ihmetelle», kysyn minä: Mitä sinä
niillä teet? lesuZ wastaa: minä tahdon
laskea ne hartioilleni; sillä suurin ha-
luni ja iloni on ottaa syntis, kiroukses
ja tuornios, lewottaakfeui lewottoman tun-
tos. Nyt on Hieronymus rumennut
katkerasti itkemään ja sanomaan: Oi, rak-
kahin lapsi, kuinka sinä olet sydämeni
liikuttanut! Minä luulin sinun tahtowas
minulta jotakin hywää, mutta nytpä Sinä
wain tahdot kaiken pahani. Niin ota siis
kaikki minun omani, ja lahjota sitä
wastaan minulle kaikki finu» omaö, niin
minä tulen ijankailkifeen elämään autetuksi.

5. HM jaKaksi wanhaa opetuslasta.
NowlanV Hilli, Englannin arwoisim-

pia faarnaajita, joka kuoli W. 1833, 90
wuoden ijässä, piti kerran, suuressa kan-
sassa Dewontschiren maakunnassa, jalon
lahetys-saarnan. Kun wäeZtö oli ties-
fänsä, ja Hilli muutamien ystäwiensä
kanssa mennyt sakaristoon, tuli kaksi pit-
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M, noin 70 wuoden wanhaa äijää sala-
riston owelle. Wähän seisahdettuansa me-
niwät he käsityksin Hillin tuoksi, ja toi-
nen heistä sanoi wapisewaisella äänellä:
»Herra Pastori! suotteko kahdelle wan-
halle syntiselle iloa pudistaa kättänne".
Tähän wastasi Hilli wähän ajan wii-
wytykfellä: „Aiwan mieluisesti". Silloin
tarttui toinen heistä hänen käteensä, suu-
teli sitä ja sanoi itku-silmin: „ Herra
Pastori! wieläku muistatte sitä saarnaa,
jonka wiisi-kymmentä wuotta sitte piditte
juuri tässä paikassa, kussa tämä kirkko
nyt seisoo"? „kyllä minä sen muis-
tan", wastasi Pastori. Silloin sanoi
wanha mies: „En minä koskaan taida,
eikä wieressäni olewa ystäwänikään, sitäsaarnaa unohtaa. Sillä me molemmat
olimme suruttomat ja puolettomat nuo-
rukaiset Kuninkaan-warwissa, ja rien-
simme kiiruhtaen niin paljon kuin wain
aika ja synti taisi meitä kuljettaa, tur-
mioon jakadotukseen. Silloin kuulimme,
nuoren ihastuttaman papin tuleman saar-
naamaan awoimen taiwan alle, ja me
päätimme mennä myös sinne ajan wiet-
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teeksi. Me täytimme myös plakkarimme
eli taskumme liroilla, heittäaksemme niillä
saarnaajaa. Mutta tultuamme paikalle,
lankesi rohkeutemme; sillä kun te kehoi-
titte meitä rukoukseen, käwi se niin sydä-
mellemme, että me, katsellen toisiamme,
raapisimme; kun senjalkeen tekstinne luitte
ja rupesitte sitä selittämään, tunkeusiwatsananne woimallisesti sydämiimme, että
pyrskähdimme itkuun; sitte pudotimme ki-
wet wähin erin plakkaristamme maahan,
sillä Jumala oli ottanut kiwen sydämis-
tämme. Jumalan palweluksen päätettyä
lähdimme saarnastanne täytetyillä sydä-
millä, matkaan; ja kotiin tultuamme snnoi
wieressäni olewa ystäwä minulle: „lohn,
ei ole hywin laitamme; me olemme mo-
lemmat määrällä tiellä; hywästi"! Nä-
mät oliwat ainoat sanat, jotka hän sai
sanotuksi. Hän meni wuoteellensa, ja
minä menin myös wuoteelleni; mutt'ei
kumpikaan meistä tohtinut nukkua, sillä
nie pelkäsimme helwetissä herääwämme.Siitä ajasta saakka on meillä, nöyrässä
uskalluksessa Herraan, luja toiwo ole-
wamme kääntyneet Jumalan tykö, joka
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äärettömästä laupiudestanfa on tähän het-
keen asti kuljettanut meitä teillänsä; ja
nyt pidämme suurena kunniana, että te.
Herra Pastori, suotte meille ilon, puo-
len wuosi sadan kuluttua, kerrankin kät-
tänne pudistaa". Hilli oli suuresti liiku-
tettu ja kyyneleet juoksimat taukoamatta
hänen silmistänsä; hän syleili naita mo-
lempiä wanhoja isän-waltaisella tumalla;
ja olikin sydäntä liikuttawaista nähdä,
kuinka nämät wanhat, syleillen toisiansa,
wuodattiwat ilon- ja kiitollisuuden-kyyne-
lia kaiken armon ja laupiuden Isälle.
Tämä oli sellainen tapaus, josta taimaan
Enkelitkin iloitsimat ja jonka ohessa epä-
uskon pitäisi häpiään tuleman.

6, Uudet Saarnat.
Kerran tuli odottamatta Kambrid-

gessä oleman saarnaajan, I. Berridssen,
tykö, häneltä tunnettu tyttö. Saarnaaja
huomasi kohta, hänellä oleman jotakin
erinäistä sanottamana, jonka tähden kn-
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fyllin: „ Kuinka nyt on laitas, Saa-
ra"? Tyttö wasiasi: „Aiwan huo-
nosti". „Kuinka niin"? kysyi taas
saarnaaja. „Sitä en taida itsekään oi-
kein selittää, mutta teidän „ uudet saar-
nanne", wasiasi tyttö; „Minä pelkään,
meidän kaikkein tuleman kadotetuiksi. Minä
kumminkin puolestani en woi enää mi-
tään, sillä te oletta kaiken minulta rii-
suneet, niin ettei minulla enään muuta
ole, kuin paljas synti. Kaikki entinen
jumalisuuden pyrkimiseni on nyt mallan
mitätöntä, ja minä olen paljastettu ja
alaston, teidän uudella saarnallanne ar-
mosta ja fyntein anteeksi saamisesta,
Kristuksen tähden". Wielä samalla
wiikolla tuli kolme muuta Sanan-kuuli-
jaa, jotka jutteliwat hänelle melkein sitäsamaa. Silloin hämäiisi saarnaaja, että
hän kolme miikkoa ennen oli rumennut
oikein saarnaanman, jonkatähden myös
paiskasi entiset saarnansa tuleen. Eroi-
tus näillä ja „uusilla" saarnoillansa olise, että hän edellisissä, wanhoissa, oli
suurella taidolla ja kiiwaudella kehoitta-
nut sanankuulijoita itseänsä pyhittämään;
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mutta oli näissä „uusissa" oppinut heillesaarnaamaan yksinkertaisessa uskossa ja
puhtaudessa waichurskautta ristiin-nauli-
tirn lesuksen kautta. Itse oli hän kau-
woin ahkeroinut lain töistä, johon myös
Sanan-kuulijuitansll oli osottanrlt; nmtta
nyt tuli peite silmiltänsä otetuksi pois ja
Ewankeliumin »valkeus sai ruweta hän-
takin walaisemaan, lahjottaen hänelle sitä
rauhaa, jota ei Laki koslaankaan moi an-
taa, maan joka yksin tulee lesuksen Kris-
tuksen uskosta kaikille ja kaikkiin, jotka
uskomat. Ia tämän hedelmä ja seuraus oli-
wat nämät „uudet saarnat", joissaKris-
tus tuli syntisille tarjotuksi ainoaksi Wapah-
tajaksi synnistä ja ainoaksi Jumalalle
kelpaawaiseksi »vanhurskaudeksi. Mutta
tässä täytyi kaiken järjen tyhmistyä ja
häinmästyä; ja onpa se »vielä heran-
neelle lailtakin leivottoniaksi saatetulle tun-
nalle työllästä käsittää ja uskoa: että,
nimittäin, lvanhurskaus, totinen ja lu-
malalle kelpaawa, lahjoitetaan meille su-
lasta armosta, juuri lahjaksi. Sillä tah-
toisimmepa aina ensin olla hurskaat, kel-
wolliset ja itsessämme hywät, tullaksemme
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fitte Jumalalta wasiaan otetuiksi ja hn-
miksi katsotuiksi. Tämä juuri oli maini-
tun saarnaajan wanhojen saarnojenkin
sisällys, josta ei myös fitte mitään läh-
tenyt. Mutta kawahda itseäs näistä pe-
tollisista ja «aiheellisista ajatuksista, jotkasuoraan sotimat Ewankeliumin totuutta
wastaan. Sillä jos sinä et tahdo, juu-
rikuin tiedät ja tunnet itses ei muun ole-
wan, kuin mallan alastoman, saastaisen,
kelwottoman ja kirotun syntisen, jos et,
sanon minä, juuri silloin ja sellaisena,
tahdo lahjaksi ja ilman mitään was-
taanottaa sen wanhurskauden, joka luma-
lan edessä ijäti kelpaa, ja joka on Hä-
nen Poikansa kaikki sowittawainen kuo-
lema ja täydellinen kuuliaisuus, niin et
sinä kaikessa ijankaitkisuudessa koslaan
tule walmiiksi ja otolliseksi omalla työlläs
ja walmistuksellas. O, et suinkaan; tässä
kuuluu main: Awaja sydämes, lewitä kä-
tes awaraksi, ota wastaan lahjaksi ja il-
man rahatta, minkä Herra lumalas tah-
too sinulle lahjottaa nimittäin, ainokaisen
Poikansa Kristuksen lesuksen wanhurskau-
den omakses. Sillä „me tulemme ilman
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ansiotamme Vanhurskaiksi Hänen ar<
»noiltansa, sen lunastuksen kautta,
kuin on lesuksessa Kristuksessa".
Niin, Jumalan armosta ja laupiudesta
on kaikki tynni, joka armo on niin suuri,
runsas ja nlitsewuotawa, että se upottaa,
ulosjuurittaa ja tyhjäksi tekee kaikki fyn-
timme ja wääryytemme. Oi! se, joka
nyt woisi oikein tämän käsittää ja uskoa,
hän olis totisesti onnellinen ja autuas
ajassa ja ijankaikkisuudessa; sillä tässä
on meille awattu koko Jumalan taiwas,
wieläpä Hänen isällinen sydämensäklin,
jossa emme muuta näe, kuin mallan ar-

moa, laupeutta ja rakkautta meitä kelwot-
tomia ja kadotuksen ansaineita syntisiä
kohtaan. Tähän Jumalan armon mää-
rättömään rikkauteen tulee meidän paeta
kaikella saastaisuudellamme ja riettaudel-
lamme, tullaksemme näin puhtaiksi ja
wanhurZkaiksi, ilman ansiotamme. Sillä
pelastus lain kirouksesta, synnin lado-
tuksesta, Jumalan wihan polttamasta tu-
lesta, on meille nyt täydellisesti walnns-
tettu Jesuksessa Kristuksessa, joka tuli
kiroukseksi meidän edestämme, ja otti kaikki
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syntimme päällensä; tuli meidän edestämme
lain ja Jumalan wihan alaiseksi hän tyhjensi
Jumalan wihan maljan pohjaan asti.
Niin siis tulee ja pitääkin meidän, Kris-
tuksen kuoleman ja ylösnousemisen kautta
niinkuin awoimen owen läwitse, käymän
Jumalan Armo-taiwaasen, ja saltia itsel-
lemme lahjottaa sen wanhurskauden, jonka
lesus meille kalliilla lunastus- ja sowinto-
työllänsä on walmistanut ja meille omai-
suudeksi ansainnut: ettei siis meidän puo-
leltamme ole muuta tehtäwänä, kuin oU
taa maataan, ja antaa itsellemme lah-
jottaa koko Hänen »vanhurskautensa, ai-
wan omaksemme.

Tämä oli „uusi saarna".

7. Doos ja fain-ocja.
Aksi naimaton waimo Saksan maalla

oli hamasta lapsuudestansa elänyt aiwan
hurskaasti ja mailmasta eroitettuna: en-
simmäinen ja wiimeinen työnsä oli x\x-
toilla, lukea, luulla, itseänsä ripittää ja
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käydä Ehtoollisella, eikä hän koskaan mml-
man iloista huolinut. Mutta kaiken tä-
män ohessa oli hän aina ala-kuloinen,
surullinen ja yli määrin syntinen omissa
silmissänsä; ainaiset ahdistuksensa tuliwat
sydämensä sisällisimmistä pahoista ajatuk-
sista. Rämät häntä yöt, päiroät kiusasi-
wat, eikä hän woinut näistä millään ta-
walla päästä; alinomaa oli sydämensä
jlmrikuin kuohuma meri, waitk'ei hän mis-
tään ulkonaisesta syystä ollenkaan tietä-
nyt; sillä hän ei koskaan katsellut yhtä-
kään ihmistä, maan käänsi silmänsä maa-
han taikka painoi ne umpeen, ei hän
nlyös koskaan tullut kenenkään ystäwäksi,
maan eli tarkasti, hurskaasti, puhtaana
ja turmelemattomana neitseenä; ei kukaan
myös koskaan nähnyt hänen nauraman,
eikä kuullut ainoatakaan hyödytöntä fa-
naa hänen suustansa lähtemän. Tällä
ajalla oli hän, päänsä aina nuopalla pi-
lumisella, saanut kyyrykaulan.

Kerran puhui hänelle Ewankeliumilli-
nen, tulinen jatulta sytyttäwäinensaarnaaja
lumalallekelpaawaisesta,wanhurskaudesta
Martt>Booi>,seurllllwaiselllltawalla:„Si-
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rtun kyyry-kaulas, alinomainen, sywä suruZ,
tulee wain, luullakseni, ynsiasta epäus-
koiltas". „En minä sitä siksi luule",
sanoi waimo.
siksi minä sen pidän". Sanos minulle
wilpittömästi: etkös ole siinä mielessä,
että täytyn rukoillas, ripillä käydäs, paas«
toa, j. n e. wanhurskaaksi tullakses?
Minä tahdon nnt sinulle ilmoittaa, että
tämä on mallan turhuutta, sillä m an-
hurskaaksi ja autuaaksi olet sinä tulema
paljaalla uskolla lesukseen Kristukseen.
Niinkuin Aadami Vanhassa Testamen-
tissä toi synnin, ynnä kaiken surkeuden
ja rangaistuksen kanssa, kuin siitä seuraa,
sinulle perinnöksi, niin on myös toinen
Aadami, Kristus, antanut sinulle kaiken
wanhurskautensa ja ansionsa, wieläpä it-
sensäkin, perinnöksi. Jos siis tahdot osal-
liseksi tulla Hänen Jumalan edessä yksin
kelpaawaisesta wanhurskaudestansa, niin
tulee sinun uskoa, sen niin oleman, kuin
minä nyt sinulle sanon sinun tulee

rohkeudella tähän tarttua ja myös ottaa
wastaan; ei koskaan uskaltaa itsees ja
omaan saastaiseen pyhyytees, maan yk-
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fin Häneen, joka syntis kantoi, jonka-
tähden et myös tarwitse syntis ja saas-
taisuutes tähden epäillä. Jos taidat tä-
män uskoa, niin saat rauhan ja lewon
sielulleZ; kyyry-kaulas tulee taas oikeaksi,
suljetut silmäs awatuiksi, suus rupee wielä
kerran nauramaan ja sydämes saa iloita
ja riemuita, j. n. e.

Näiden sanojen lausuttua katseli hän
ensi kerran ystäwällisesti Pastoria, ru-
pesi myös ensi kerran wetämään suunsa
nauruun ja oli iloisen näköinen.

Boos: Noh, ompa tuo katsantos pe-
räti toisen laatuinen, ompa se melkein
uskowaisen katsanto. Uskotko siis sen,
kuin sinulle sanoin?

Waimo: Te tiedätte, että minä jo
puoliwiidettä muotia olen teistä paljon
pitänyt; sentähden uskonkin kaiken, mitä
minulle sanotte. Minä olen, niinkuin
sanoittekin, kyllä siinä mielessä tahtonut
rukoilla, katua ja itseäni ripittää, että
wanhurslaaksi tulisin, mutt'ei siitä ole
wielä mitään tullut. Mutta kuinka iloi-
nen olen minä nyt, saadessani, niinkuin
te sanoitte, periä ja yksin uskossa Kris-
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tukseen ottaa wastaan sen Jumalalle kel-
paawan wanhmskauden; ja ottaa sen
wastaan lahjaksi, niin huonona ja kel-
wottornana, kuin nyt olen! Nytpä tah-
don mielelläni nauraa, sillä olenpa minä
nyt autettu. Tätä en ole wielä koskaan
ennen oikein ymmärtänyt.

Tästä ajasta asti oli tämä kaikkein
surullisin sielu kaikista iloisin; ne wai-noonnsen myrskyt, jotka sittemmin paZ-
toria kohteliwat, eiwät ollenkaan olleet
hänelle haittana; hän on ja pysyykin lu-
jana suuren tuskan ja ahdistuksen alla
syntyneessä uskossansa. Hän on waka-
win, iloisin, urhollisin lesuksen Kristuk-
sen ihailija ja tunnustaja. Hän oli op-
pinut uskomaan Pyhän Hengen koulussa,
monien kärsimisten ja kaikenlaisten ah-
distusten perästä. - - - Hän palwele yhtä
wanhaa 99-muotista miestä. Minä pi-
dän hänen (sanoo Voos) autuaalliseni-
pana ja yksiwakaisempana sieluna koko
pitäjässämme; mutta itse pitää hän it-
sensä suurinipana, maikka nyt kyllä armoi-
tettuna, syntisenä.
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8. $OOO ja Mylläri.

Jaakko niminen mylläri on hnwin
taitama Pnhassa Raamatussa, jonka hänkoko »äimän pitää »Vieressänsä awoimena
pöydällä taikka akkunalla, ja lukee sitä,
myllyn käydessä. Kuin Pastori Boos
kerran näki hänen Raamattua lukeman,
kysyi hän, „ymmärrätkös mitä luet"?
Jaakko wastasi: „ Tässä on juuri nyt
edessäni paikka, jota jo kauan olen miet-
tinyt, ja jota käsittääkseni kyllä tarwitsi-
sin Philippuksen selittäjäksi". VooZ:
„Mikä paikka se sitte on"? - Jaakko:
Tämä juuri tässä, osottaen sormellansa
Gal. 3: 19, 11, jossa sanat näin kuu-
luwat: Sillä niin monta tuin 3ain
töiösa riippumat, omat kirouksen alla;
Sillä kirjoitettu on: Kirottu olkoon
jokainen, joka ei pysy kaikissa kuin
Lakiraamatussa klrjoitett» on, että
hän niitä tekis. Mutta ettei ken-
kään wanyurskaaksi tule Jumalan
edessä Lain kautta, se on tietämä;
Mä wanhurskaan pitää elämän us«
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kosta". Voos: „ Tässä juuri olet
oikean wäärä-uskolaisuuden löytänyt".
Jaakko: „Niin aina, olenpa minäkin jo
kauan niin luullut. Mutta »kuinka ym-
märtää Pastori täniän paikan" ?

Boos: „Sen minä knllä tahdon sinullesanoa, mutt'et sinä saa suuttua, etkä tehdä
minua wäärä uskoiseksi". Jaakko:
„En minä niin tnhmä ole". Boos
selitti tämän paikan likimitäin näin: „Ei
yksikään ihminen woi kaikkia lain maa-
timuksia täyttää, etkä sinäkään Jaakko;
seuraawaisesti ei ole siis yksikään ihmi-
nen laista wanhurskas, waan kaikki omat
kirouksen ja kadotuksen alla; jos siis
tahdomme kirouksen ja tuomion wälttää,
niin täytyy meidän uskoa Kristuksen juuri
meille annetuksi; tämän laisella uskolla
tulemme Jumalan edessä wanhurskaiksi
ja autuaiksi, synnistä pelastetuiksi, ran-
gaistuksesta wapaiksi, kirouksesta pääs-
tetyilsi ja myös osallisiksi Jumalan
wanhurskaudesta ja ijankaikkisesta elä-
mästä. Sentähden sanoo Paawali kai-
kellä oikeudella, että wanhurskaalla on
wanhurskautensa, elämänsä ja autuutensa
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uskosta, sillä ei kukaan muu ole wan-
hurskas, waan yksin Jumala, ja se jonka
Hän warhurskaaksi tekee. Mutta sen Hän
wain wanhurskaaksi tekee ja sille Hän
wain synnit anteeksi antaa, joka Kristuk-
sen päälle uskoo, niinkuin ryöwärikin ris-
tissä uskoi. Mutta laki tahtoo kirouk-
sillansa ja tuomioillansa, waatimuksillansa
ja uhkauksillansa pakottaa ja ajaa meitä
tähän uskoon ja armo-istuimelle, joka
on oikea owi köyhille ja Viheliäisille syn-
tisille".

Jaakko otti tarkan waarin kaikesta
tästä, ymmärsi ja omisti sen itsellensä
ilolla. Niin, hän tuli niin lohdutetuksi
ja iloiseksi, että toiwoi saamansa ilmoit-
taa iloansa ja uskoansa koko mailmalle

pyysi sentähden Noosia, lukemaan ja
selitämään tämän paikan weljensä wai-
molle ja hänen lapsillensa, joka myös
tapahtui. Hekin ottiwat sanan ilolla
mustaan, tuliwat uskoon, ja saiwat niin-
muodoin lohdutuksen, rauhan ja lewon.
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9. Meidän EdeswastaaMnne
Isän tyllönä.

Ensimmsen Johanneksen Epistolan 2:
1,2, seisoo: „ Minun lapsukaiseni, näitä
minä teille kirjoitan, ett'ette syntiä
tekisi. Ja jos joku syntiä tekee, niin
meillä on Gdeswastaaja Isän tykönä,
lesus Kristus, joka wanhurskas on.
Ia Hän on somin to meidän sy n teimme
evestä, ei ainoasti meidän, waan
myös kaiken mailman edestä". Tämä,
että lesus juuri silloin kun joku syntiä
tekee, on Gdeswastaaja Isän tykönä

että Hän, niinkuin Ebr: 9:24, sa-
notaan, nyt Jumalan kaswoin edessä
meidän tähbmme ilmestyis, taide-
taan airo an osawasti selittää eräällä ta-
pauksella »vanhasta Historiasta, Amyu-
tasta jaAschylukftsta. Aschylus oli At-
henalaisilta kuolemaan tuomittu ja jo wal-
miina wietämään mestaus-paikalle. Hä-
nen weljensä Amyntas oli sitä wastaan
ifän-maallensa jalon hyödntuksen osoita-
nut, koska juuri samana päiwänä, jolloin
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se loistama woitto wihollisista saatiin,
jola suurimmaksi osaksi luettiin hänen ur-
hoollisuudellensa, oli toisen kätensä me-
nettanyt. Kuultuansa weljensä tulleen kuo-
lemaan tuomituksi, astui Amyntas tuo-
mio-istuinen eteen, ja näytti, sanaa sa-
nomatta, waateensa alla katketun kätensä,
jonka tappeluksessa, kaupunkia suojellen,
oli hukuttanut, ja piti sen tuomarien sil-
mäin edessä. Tämän käden katsele»»-
sesta heräsi tuomareissa sellainen muisto
siitä, mitä Amyntas oli isänmaalle teh-
nyt, että hänen tähtensä wapauttiwat hä-
nen weljensä, maikka hänen olis pitänyt-
kin, lain ja asetusten jälkeen, henkensä
kadottaman ja mestatuksi tuleman.

Niin seisoo myös „?fikko Weljemme",
lesus, haawoillansa Jumalan tuomio-iö-
tunnen edessä kaikkein wcljeinsä tähden.
Taiwaallinen Isä katselee näitä Hänen
kärsimisensä ja kuulemansa osuttcita, ja
muistaa kohta, mitä Hän meidän edes-
tämme on tehnyt. Tässä tarkoituksessa
omat lesuksen haawat, jotka Hän wei
myötänsä taiwaasen, Jumalan edessä iiii-
nelliset ja puhuwaiset muisto-inerkit, jolta



30

paremmin puhumat meidän edestämme,
kuin Abelin weri. Niin tulemme siis,
jotka olemme kuoleman ja helwetin an-

fainneet, ainoasti tämän esikoisen Wel-
jemme tähden, säästetyiksi ja armoite-
tuiksi, jos muutoin Hänen päällensä us-
komme. Koska Marttyyri Nomanus
uskollisuutensa tähden tuli niin julmasti
kaswoihin lyödyksi, että oli haawojen täh-
den marsin tuntematon, sanoi hän: „Minä
kiitän teitä sydämellisesti, että olette saat-
taneet minulle niin monta suuta, joilla
taidan Jumalaa ylistää; sillä jokainen
haaroa kaswossani on nyt sellainen suu".

Älä tätä koskaan unhota ei sil-
loinkaan, kosk'et huonoudessas taida ru-
kousiakaan rukoilla.-

10. Rakastatko» minua?

Pastori Krummacherin luo Saksan
maalla tuli kerran sywasti surullinen sielu,
joka ei ainonsti pitänyt itsensä olewan
ulkona armosta, waan mnös yäksi airoan
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kadotettuna. Hänen surunsa tuli enem-
miten siitä, ettei hän tiennyt! tähän le-
suksen kysymykseen: rakastaikoö minua?
muuta wastata, kuin: En minä, Herra
rakasta sinua; sillä tiedät ja tunnetpa
Sinä aiwan hywin minun kylmyyteni,
minun syntini ja ylitsekäymiseni; tiedätpä
Sinä minun penseän, ulkokullaisen ru-
koukseni, tiedät, ett'en miä Sinua rakasta.

alla; hän oli mallan woimaton tuskasta.
Niin tuli hän Krummacherille ja tyhjensi
hänelle surullatäytetyn sydämensä. „ Kaän-
nä sinä tämä kysymys toisin", sanoi hän.
Wapahtajan kysyessä: „rakastatkos mi-
nua"? kysy sinä Häneltä kohta takasin:
rakastatkos Sinä minua? Sillä katsos,
eipä sinun rakkautes Häneen koskaan taida
olla se perustus, johon sinä taidat toi-
wos ja rauhas rakentaa: „S«nä on
rattaue", sanoo Johannes, „t\ että me
rakastimme Jumalaa, waan että Hän
rakasti meitä, ja lähetti Poikansa
sowinnoksi meidän synteimme edestä".
Tämä Jumalan Sanan lohdutus tuli
taiwlllllliseksi balsamiksi talle surulliselle
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ja ahdistetulle sielulle. Kristuksen rak-
kauZ, joka kaiken ymmärryksen ylitse käy,
ilmoitettiin hänen sydämellensä; Kristuk-sen ansio, kärsiminen ja kuolema täytti
hänen lohdutuksella ja rohkeudella ja
nyt nyt sai hän lapsellisella ilolla sul-
jetuksi itsensä lesuksen syliin, sanoen:
„ Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät että
minä rakastan sinua".

11. Kaksinkertainen kääntyminen.

Ahdessä Lähetys-Sanomassa luetaan
seuraawaincn tapaus: „ Köyhä mies wa-
litti kerran opettajallensa, ettei hän woi-
nut juuri mitään tehdä Ewankeliumin
teroittamiseksi. „ Herra on minua suu-
resti armahtanut", sanoi hän, „ja wa-
pahtanut minun perikadosta, ja mielel-
läni tahtoisin minä nyt tämän tähden
uhrata Hänelle koko etuni ja elämäni!
Oi, kuinka onnellinen olisin, jos minä-
kin kerran taitaisin johdattaa jonkun mi-
heliäisen syntisen Hänen tykönsä! Mutta
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minulla ei ole minkäänlaisia lahjoja pu-
humaan, en minä kehtaa, usioiden saa-
puwilla ollessa, äänellisesti lukoillakaan,
maan minä olen ujo, minulla on sangen
wähän taitoa ja päälliseksi olen wielä wa-
raton ja köyhäkin, mitäpä minä siis tai-
taisin Hänelle kelwollista toimittaa?"
Opettaja tutkei hetken tätä asiaa, katsoi
häntä silmiin, ja sanoi: „Koetappas tätä
ainoaa: Huomena on Sunnuntai; mene
warhain ulos jalottelemaan, ja nähdes-
säs sellaisia ihmisiä, joiden et luule me-
newän kirkkoon, puhuttele heitä nstäwäl-
lifesti, että he kuitenkin tahtoisiwat mennä
Herran Sanaa kuulemaan". Tämä hurs-
kas, köyhä mies teki mnös niin. Ensi-
mainen häntä tänä sunnuntai aamuna
kohtelema oli nuori mies, joka juuri ai-
koi mennä merille lnstäilemään. Hän
pyysi ystäwällisesti, että tämä mies en-
nemmin menisi kirkkoon kuin näin tur-
haan huwituksen. Nuori mies, joka monta
aikaa sitte ei ollut kirkossa käynyt, tuli
tästä pyynnöstä niin Voimallisesti liiku-
tetuksi, että totteli sitä ja menikin kirk-
koon. Jumalan Sana sattui siellä hä-
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nen sydämeensä, hän kääntyi Herran tykö,
ja tuli myös ajallansa uökolliseksi
ja siunatuksi saarnaajaksi, SanoppaZ
nyt: tekikö tämä mies paljon Ewankeliu-
min lewittämiseksi? Kuitenkin, »Herralta
on tämä tapahwnut, ja on ihme meidän
silmäimme edessä".

12. Oikea Järjestys.
Antti: „ Sinä weljem olet niin ala-

Moinen ja raskas-mielinen! Mika sinua
nyt waiwaa" ?

Mikko: „Minä olen suuri syntinen,
towa ja kylmä".

Antti: »Riennä siis kiiruusti Wapah-
tajas turmiin, usko ja ole iloinen".

Mikko: „Mitä nyt hulluttelet. Mi-
näkö iloinen! Ensin tarwitfee minun pa-
remmaksi tulla, ja wasta sitte saan minä
uskoa ja olla iloinen".

Antti: „Täma nyt wasta hulluttele-
mistä on,' niinkuin se myös on mallan
nurja järjestyskin. Juuri päin mastoin
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tulee sinun ajatella ja sanoa: Empä minä
taida ennen paremmaksi tulla, kuin minä
uskon ja tulen iloiseksi. Sillä jos
uskoisit, jos todella tietäisit ja tuntisit
Jumalan sydämen ja armon itseäs koh-
taan, niin etpä sinä sitte noin kylmä,
kowa ja kuollut olisi, maan sittenpä sinä
wasta iloinen olisit, rukoilisit ja rakas-
taisit palamalla rakkaudella ja sitte
myös paremmaksikin tulisit! Muutoin
on parannukses wain lain kuollut, kowa
ja kylmä waikutus, jolla et koskaan au-
tetuksi tule; mutta „fe kuin Laille oli
mahdoton, että hän lihan kautta oli
heikoksi tullut, sen Jumala teki, ja
lähetti Poikansa syntisen lihan hah-mossa, ja tuomitsi synnin lihassa,
synnin kautta". Tässähän nyt sano-
taan Jumalan lähettäneen Poikansa sitä
tekemään, jota ei Laki woinut toimittaa.
Ia eihän tämä ole uni eikä walhe, maan
ijankakkinen jumalallinentotuus, joka mail-
man alusta on selittänyt sen oleman koko
Raamatun ytimen, että „lumala antoi
Poikansa Wälimieheksi ja Wapahta-
jaksi". Tätä Ewankeliumia Kristuksesta
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nyt Pyhä Henki tahtoo terottllll jokaisen
lailta herätetyn ja nöyryytetyn sielun
sydämessä, sanoen: maikka olisit suurin
ja saastaisin syntinen, niin on Kristus
annettu sinulle Vapahtajaksi; Hän on,
koko mailman syntein sowinto, myös si-
nunkin syntis sowinto; Hän pyhitti it-
sensä sinun tähtes, täytti lain täydelli-
sesti: Hän rakasti Jumalaa ylitfen kaik-
tia; hänellä oli pyhä sydän, pyhät aja-
tukset, sanat ja työt, Hän rakasti myös
lähimmäistänsä, niinkuin itseänsä; rakasti
sinua niin, että kuoli sijassas ja kärsei
sinulta kärsittäwät. Kristuksessa on siissinun lain täytäntös, täydellinen jumali-
suutes ja wanhurskautes. Maikka siis
olisit suurin ja saastaisin syntinen, kuin
maan sallit Pyhän Hengen kääntää itses
Kristuksen puoleen ja lahjottaa itselles
Hänen ansionsa, niin olet samassa armoi-
tettu, wanhurskautettu ja Jumalan lap-
seksi otettu; sillä niin kauheasti et ole
ikänä syntiä tehnyt, ettei Jumalan Po-
jan meri moi sinua huokeasti parata ja
puhdistaa. Jos sinulla on Kristuffen
ansio, niin sinulla on myös Jumalan
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lllklaus ja kalkki, mikä rakkaudeksi ja on-
neksi sanoa kaitaan; sinulla on wapaus
synnistä, kuolemasta ja perkeleestä; sinä
olet wahwa ja luja autuudestas, jota
warten sinun ei tarwitse muuta tehdä,
kuin kiittää ja ylistää hywää ja armol-
lista Isääs taiwaassa. Ia tätä kiitolli-
suuttas osotat sinä sitte myös rakkaudella
lähimmäistäs kohtaan ja kaikkinaisilla hy-
willa töilläs, fotiessas wihollisia, pirua,
mailmaa, epäuskoa ja wanhaa ihmistäs
wasiaan, jotka lakkaamatta sinua piirittä-
wät ja tahtomat sinulta woiton ottaa.
Mutta kaikkea tätä teet sinä, et omassa
woimassas, maan Jumalan rammassa,
joka heikoissakin on wäkewä, ja joka kris-
tityn uutta elämää Sanan ja Sakrament-
tein kautta wahmistaa ja edistyttää, niin-
kuin Hän sen Sanan ja Sakramenttein
kautta alkanutkin on!!

Tämä on oikea Järjestys!

I. G. A.
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