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Tässä lähetetään Suomen kansalle wähäi»
nen kirja. WNHäinen se on, mutta ota ja
lue se ja sinä löydät siinä monta ter-
weelliZtä ja sydämellistä sanaa. Ne muis-
tuttawat siitä, että laZtentaswatuksen ja it-
sekaswatuksen laadusta jokaisen eri-ihmisen
ja myös koko kansamme tulewaisuuden laatu
riippuu. Suokoon Jumala, että tämäkin
kirjanen olisi apuna totuuden tuntoa herat»
tämään Suomen mailla. Siinä tarkoituk»
sessa on se suomennettu.

Leiwonmäki, 23:nä päiwänä Maaliskuuta
1876.
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Teksti: 1 Sam. 3: 1-10.

Ia nuorukainen Samuel palweli Elin
edessä Herraa; ja Herran sana oli kallis
siihen aikaan, ja ei ollut ilmoituksia. 2w.
Ia tapahtui siihen aikaan, että Eli ma-
kasi sijallansa ja hänen silmänsä rupesi-
wat piinentymään, niin ettei hän nähnyt.
3 io. Ia Samuel makasi Herran teinp-
lissä, siinä kuin Jumalan arkki oli, en-
neukuin Jumalan lamppu sammutettiin.
4 w. Ia Herra kutsui Samuelia; hän
wastasi: katso, tässä minä olen. 5 w.
Ia hän juoksi Elin tykö ja sanoi: katso
tässä minä olen, sinä kutsuit miuua. Hän
sanoi: en minä kutsuuut, mene jälleen ja
pane maata; ja hän meni ja pani maata.
6 w. Ia Herra kutsui taas Samuelia,
ja Samuel nousi ja meni Elin tykö ja
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sanoi: katso, tässä minä olen, sinä kut-
suit minua. Hän sanoi: en minä tnt-
sunut sinua, minun poikani, mene jälleen
ja pane maata. 7 w. Mutta Samuel
ei tuntenut silloin wielä Herraa; ja Her-
ran sana ei ollut wielä ilmoitettu hä-
nelle. Bw. Ia Herra kutsui Samuelia
wielä kolmannen terran, ja hän nousi ja
meni Elin tykö, ja sanoi: katso, tässä
minä olen, sinä kutsuit minua. Niin ym-
märsi Eli, että Herra kutsui nuorukaista.
9 w. Ia Eli sanoi Samuelille: mene ja
pane maata, ja jos sinua wielä kutsutaan,
niin sano: puhu, Herra! sillä sinun pal-
weliaZ kuulee. Samuel meni ja pani
maata sijallensa. 10 w. Niin tuli Herra
ja seisoi siellä, ja kutsui niinkuin enneil-
lin: Samuel, Samuel! Ia Samuel sa-
noi: puhu! sillä sinun palwelias kuu-
lee.

Siinä luwussa, joka käy tämä» edellä,
1 Samuelin kirjan toisen luwun 26 w.,
sanotaan Samuelista: Mutta,nuorukai-
nen Samuel laswoi ja oli otollinen sekä
Herran että ihmisten edessä. Luetussa
tekstissämme näemme me niinkuin tau-
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lullll tuon mähäisen Samuelin kuwllttuna
juuri sellaiseksi luin hän sanotaan niillä
sanoilla: Herralle ja ihmisille otollinen.
Olkoon tämä wähäinen kertomus Samu-
elista templissä teillenkin, lapset, peilinä,
josta moitti nähdä, minkälaisia teidän
tulee olla kelwataksenne sekä Jumalalle
että , ihmisille. Sitä tahdomme nnt ko-
kea,näyttää teille, kun otamme tutkinto-
aineeksi:
Herralle Ja iymiM otollinen fajjft.

Sä käsilläs mun walkeuteen kannoit
Ia ruumiini ja sielun' mulle annoit,
Mun itsellesi lapseks omistit, •
Synnistä kasteessa mun puhdistit.

' Suo tahtoas mä aina noudattaisin
Ia pyhää sanaas aina rakastaisin;
En tietäni moi itse ohjata,
Siis minua, o Isä, johdata!
S. W. K. toinen ehdotus N:o 329: 2, 3.

Tutkistelemme ensin:
herralle otollinen luusi.

1. Se lapsi on Herralle otollinen
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jonka wanhemmat aikaisin pyhittäwst
Herralle ja aikaisin wiewät templiin.

Niin oli tapahtunut pienen Samuelin
kanssa. Jo ennenkuin hänen äitinsä, tuo
hurskas Hanna, tiesi, että Herra oli an-
tanut hänelle hartaasti halaitun pojan,
oli hän luwannut lupauksen ja sanonut:
Herra Zebaoth! jos sinä armossa katsoi-
sit sinun piikas ahdistusta, muistaisit mi-
nua ja et unhottaisi sinun piikaas, mutta
antaisit piialles pojan; niin minä annan
hänen Herralle kaikiksi hänen ikäpäiwik-
sensä, 1 Sam. 1, 11. Niin pian kuin
Samuel «ieroitettu oli, toi Hanna isän
suostumuksella poikasensa Herran huonee-sen Silossa. Nyt, sanoi hän, on Herra
minulle antanut minun rukoukseni, kuin
minä häneltä rukoilin. Sentähden annan
minä hänen Herralle jälleen kaikeksi elin-
ajaksensa, että hän Herralta rukoiltu on.
1 Sam. 1: 27, 28. Sentähden hän
myös kutsui poikansa nimen Sainuel (20
w.): sillä minä olen häntä rukoillut Her-
ralta.

Niin tulee lapsi jo piskuisista »vuosis-
taan Herralle otolliseksi, kun wanhemmat
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sen tuomat uhrina Herralle. Herra on
yhdistänyt äidin ja lapsen sydämellisim-
mällä ja wahwimmalla siteellä. Äidin-
kohdussa lepää lapsi äidin sydämen alla,
synnyttyänsä maailmaan makaa se hänen
sydämensä wieressä ja koko elinaikanansa
kantaa hän sitä sydämellänsä. Sentäh-
den on äidillä lähinnä Herraa suurin malta
lapsensa ylitse. Ia jos Herra on moit-
tanut äidin, silloin woittaa hän usein hä-
nen kauttansa lapsenkin. Niitä on usi-
nmpia, kuin Samuelin äiti Hanna ja Au-
gustinon äiti Monica, jotka omat rukouk-
sessa taistelleet Jumalan kanssa lastensa
tähden ja saaneet woiton. Asia ei kui-
tenkaan riipu yksin äidistä, waan se riip-
puu myös isästä. Molempien tulee las-
teessä ja rukouksen käsillä kantaa lapsensa
lesukselle. Molempien tulee warhain wiedä
heidät sisälle Sanan pyhään, siten että, jo
ennenkuin lapset itse woiwat käydä sisällesiihen pyhään, ennenkuin he wielä osaamat
lukea, he juttelemat heille ne pyhät histo-
riat sekä opettamat heitä rukoilemaan jake-
hoittawat heitä tekemään Jumalan tahtoa.
Jopa kirkkoonkin pitää heidän niinkuin Sa-
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muelin wanhemmmat tuoman lapsensa niin
pian kuin nämät woiwat johonkin määrin
käsittää mitä siellä toimitetaan.

Rakkaat lapset! Äkkäät unhottako kiittää
lumalata, jos teillä on hywät ja hurs-
laat wcmhemmat, jotka aikaisin kantamat
teitä Herran eteen rukouksiZsansa ja opet-
tawat teille ahkerasti Jumalan sanaa.
Se on totisesti suuri armo. Jos te pic-
ninä lapsina olette otolliset Herran edessä,
olette Herran wesat, taiwaallisen Isän kar-
lanoihinsa istuttamat taimet, niin ei se to-
siaankaan ole teidän ansionne, maan tei-
dän on siitä lähinnä Jumalala kiittäminen
isää ja äitiä. Kaikki tyyni on armo.
Herra antaa yötllwillensä heidän maates-sansa. Lapset owat hänen ystäwänsä.
Niin wiepi hän lapsen, kun se wielä makaa
äidin rinnoilla, kasteen ja wanhempien ru-
kousien kautta sisälle seurakuntaansa, temp-
liinsä.

2. Se lapsi on Herralle otolli-
«ett, joka mieluisasti oleskelee Herran
tcmplisfa, se on, joka mieluisasti ja
ahkerasti kuulee ia lukee Jumalansanaa kotona, koulussa ja kirkossa.
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Se on, niinkuin olemme kuulleet, huwä
että'isä ja äiti totuttamat lapsensa luma-
lan sanaan jakirkkoon, mutta ellet sinä itse,
lapseni, tahdo oppia mielelläs ja ellei si-
nulla itselläs ole halua kuulla jotakin lu-
malasta, niin ei sinulla siitä paljon hnö-
tyä ole. Pakollinen Jumalan pelko ei
sinua auta. Katso Samuel pilttiä, niin
sinä saat oppia toista. Katso kuinka sii-
wosti hän seuraa äitiä Hannaa, kun hänmiepi hänen kanssansa Herran templiin.
Sitä rakastaa hän enemmän kuin itse
kotia. Hän asuu yhdessä niistä kamrni-
oista, joita templissä oli. Aa»mlla on
hän warhain ylhäällä, juoksee sinne ja
tänne tehdäksensä käsipalwelusta. Milloin
auttaa hän siinä toimessa milloin toisessa
ja kaikki jotka templissä käymät ihmettele-
wät tuota siewää poikasta, joka niin iloi-
festi ja ujostelematta siellä oleskelee koko
päimän.

Niin, lapseni, tulee teidänkin laitanne
olla, kun te kotona tai koulussa luette lu-
malan sanaa. Nyt ei ole lasten tapana,
niinkuin siihen aikaan, kolo päiwä oleskella
kirkossa. Meillä on Jumalan sana sekä
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perhekunnissa että kouluissa. Sentähden
owat namätkin Jumalan templit/' sillä
kaikkialla missä Jumalan sana on, siinä
on templi. Nnt tulee teidän olla pikku
Samuelin kaltaiset. 3l\in kuin hän me-
nestyi, oli kotona templissn, niin tulee
teidänkin wiihtyä ja olla totona Jumalan
sanassa. Samuel tunsi jokaisen kammion
templissä. Hän tiesi, missä suitsutusuhrin
altari ja ne muut altarit oliwat, missä
kaikkein pnhin oli j. n. e. Niin pitää, lap-
seni, teidänkin tunteman, kumminkin wä-
hitellen oppiman tuntemaanraamattunne.
Se ei ole hmuin, kun koululapsi ei tiedä
esim. Matheulsen ewankeliumiko wai Jo-
Hanneksen ewankeliumi tulee ensin, jos sinä
haet Paawalin profeeteista tai päin mas-
ton. Sinun tulee tuntea jokainen kammo
raamatussa, niinkuin Samuel tunsi jokai-
sen kammion templissä. Ennen kaikkia tulee
sinun tietää, missä löydät sen oikian Alipa-
pin Jumalan templissä, Kristuksen, ja sen
kaikkein pyhimmän, hänen kärsimisensä ja
kuolemansa. Mutta se ei ole kyllä,- että
sinä saat selwän raamatusta ja mitä siinä
on luettawana. Sinun tulee myös, rakas
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lapsi, iloita siitä, että saat lukea jakuulla
Jumalan sanaa. Kun Hanna meni pois
ja jätti Samuelin uksin templiin, niin ei
Samuel juossut ulos toisesta owesta, waan
hän jäi sinne, silloinkin kun äiti oli poissa.
Niin, aiwan niin, tulee sinunkin tehdä.
Se poika tai tyttö, jota ainoastaan istua
nahjustelee hutiloitsee biblian historia tai
katekismus kourassa tai juoksee pois tai
nukkuu lukeissansa, kun isä, äiti tai
taja menee puis, ei ole pikku Samuelin
kaltainen. Ei niin, waan halulla ja ilolla
tulee sinun seurustella Jumalan kanssa
hänen sanassansa, jos sinun pitää oleman
hänelle otollinen. Ia ennen kaikkia et sinäsaa unhottaa rukoilla, kun sinä luet. Sinä
saat uskoa, että pikku Samuel rukoili
usiasti Herran templissä, milloin pappein
ja lewitain kanssa, milloin uksin polwil-
lansa wähäisessä kammiossaan tai temp-
lissä. Niin, jos sinun pitää kelwata Her-
ralle, et sinä saa laimin luoda rukousta
waan mieluisasti rukoilla milloin yksin,
milloin wanhempais ja opettajais kanssa
ja kirkossa. Kirkossa, sillä sielläkin tu-
lee sinun mieluisasti käudä. Ia kun sinä
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siellä olet, tulee sinun niinkuin pikku Sa-
muel hywin w aarin ottaa siitä, mitä siellä
puhutaan, ja kaikesta mitä siellä tapahtuu.

Kun sinä niin mieluisasti seurustelet
Jumalan kanssa sanassa, rukouksessa ja
kirkossa, niin sinä tulet Herralle otolliseksi.

3. Se lapsi on Herralle otollinen,
joka ei ainoastansa mieluisasti oleskele
templissä, maan myös alati kaswaa
Jumalan tuntemisessa.

Kun tekstimme 7 w:ssä kuuluu Sa-
muelista: „ Mutta Samuel ei tuntenut
silloin wielä Herraa ja Herran sana ei
ollut wielä ilmoitettu hänelle", niin sillä
ei, ymmärretä, että Samuel oli Herraa
tuntematon tai oli Herran sanaa taita-
maton lapsi. Kuulimmepa äsken, että
hän oli Herralle otollinen ja alati oles-
keli templissä. Scntähden oli hän myös
näpsä Jumalan sanassa. Tässä sanotaan
waan ett'ei Samuel wielä ollut oppinut
tuntemaan Herraa jonkun erityisen il-
mestylsen kautta, ja ett'ei Herra wielä
ollut puhunut Samuelin kanssa sillä ta-
woin kuin Herran oli tapana puhua pro-
feetain kanssa.
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Muincn puhui Jumala usein ja mo-
nella muotoa isille, Hebr. 3: 1. Niin
muodoin ei waan kirjoitetussa sanassa
maan myös näyissä ja ilmestyksissä.
Tähän saakka ci Samuel tuntenut Herraa
muuten kuin waan sen opetuksen kantta,
jonka hän Vanhemmiltansa ja papcilta oli
saanut, mutta koska hän oli hurskas nuo-
rukainen, niin Herra itse otti hänen kou-
luunsa ja opetti häntä, niinkuin, tänäpänä
kuulcmme, erityisen ilmestyksen kautta
tuntemaan tahtoansa. Se suuresti miel-
lytti Jumalata, että Samuel, kun Herra
huusi Samuel, Samuel, to asiasi: Puhu,
sillä palwelias kuulee. Sentähden antoi
Jumala Samuelin tietää enemmän kuin
hän ennen tiesi.

Niin oppi pikku Samuel enemmän jet
enemmän ja kaswoi wiisaudeZsa. Ia
nähkääs, lapseni, tämä on aiwan tarpeel-
lista teillenkin, jos teidän pitää oleman
Jumalalle otolliset. lesus itse. Jumalan
Poika, kaswui ci ainoastaan ijässä maan
myös wiisaudeZsa, Luk. 2: 52. Jotakin
sellaista ilmestystä, kuin se minkä Samuel
sai templiZsä, ette taida odottaa. Herra ei
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nyt puhu lllswoista kaswoihin tai suulli-
sesti ihmisen kanssa, sillä näinä wiimeisinä
uäiwinä on hän meille puhunut Poikansa
kautta sanassansa. Mutta kuitenkin tah-
too hän Pyhän Henkensä kautta sanassa
ilmoittaa teille enemmän ja enemmän sa-
laisuulsiansll, jos te olette näpsät. Alussa
ei lapsella ole paljon omaa kokemusta
maan riippuu siinä, mitä manhemmat
sanomat, ja tekee niinkuin he teknuät,
mutta sitten alkaa se wähitellen tuta sy-
dämessään mitä se kuulee tai lukee. Mutta
silloin on teidän aiwan malttamaton sanoa
niinkuin pikku Samuel: Puhu, Herra, silla
sinun palmelias kuulee. Kuulemalla,
kun Herra sanassa ja omassatunnossa
puhuu, kaswat sinä wiisaudessa samalla
kertaa Miv wuosissa. Antakaat sentäh-
den, rakkaat lapset, joka kerta kun luette
ja kuulette Jumalan sanaa, sen rukouk-
sen sydämellisesti hartaasti nousta lu-
malan tykö: Puhu, sillä sinun palwe-
lias kuulee, niin te tulette Jumalalle
otollisiksi.
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Tutkistelemme nyt:
IymiM otoHtncu fapft.

1. Ihmisille otollinen lapsi on
knulininen lapsi.

Ei se olio auttanut Samuelia, maikka
häil paljonkin oleskeli templissä, jos hän
kuitenkin olis ollut tottelematon lapsi.
Maikkapa hän olis ollut kanssa kaikissa
uhreissa ja rukouksissa ja kumminkin ollut
tottelematon, ei hän olis ollut ei luma-
lalle eikä ihmisille otollinen. Nyt piti
hänen ihmistenkin edessä näyttämän, että
hän rakasti lumalata ollen kuuliainen
lapsi. Ia sitä oli hän. Kun hänen äi-
tinsä otti hänen kanssansa teniplim, niin
hän heti siiwosti jätti kaikki leikkinsä; ja
kun äiti sitten meni pois hänen tyköänsä,
niin jäi hän tenipliin, siksi kuin hän sai
mennä kotin. Wanhaa Elia kohtaan oli
Samuel myös kuuliainen. Kolme kertaa
kuulee hän, niinkuin hän luuli, tuon wan-
han miehen kutsuman häntä nimeltä ja
kaikkina kolmena kertana tulee hän heti.
Ei se ole niin lystiä, että yösydännä tai
aamulla warhain herätetään ylös hywästä
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unestas, sillä lapset, sen tiedätte, makaa-
wat hywin. Mutta maikka pikku ©a-
muel kolme kertaa sai jättää lämpymän
wuoteen on hän joka kerta yhtä ripeä
wastaamaan: tässä minä olen, ja, se on
wielä enemmän, yhtä ripeä juoksemaan
pois Glin tykö, sinne missä tämä makasi.
Lapsi olisi saattanut ajatella: „tuo wanha
mies puhuu unessa, koska hän nyt toisen,
kolmannen kerran huutaa minua eikä mi-
tään tahdo". Tai olisi nuorukainen woi-
nut ajatella: „minä olen kuullut määrin.
Paras on että jään makaamaan. Jos
hän jotakin minulta tahtoo, huutaa hän
kaiketi mieläkin kerran". Tai sinä olisit
woinut mastata, mutta wastannut nurku-
mana: „no' minä tulen", sinä olisitwoinut tulla, mutta uneliaasti, laahus-
taen kömpiä joka askeleella. Sitä ei
Samuel tehnyt. Hän oli tottunut tottele-
maan, ilman ensin miettimättä, totteleeko
hän. Ia fentähden oli hän ihmisille
otollinen. Me kuulemme, kuinka ystä-
wällisesti Eli kaikkina kolmena kertana
puhuttelee, Samuelia „pojaksensa". Eikä
Eli suuttunut Samueliin sittenkään, kun
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Samuel kohta tiimiin jälkeen sanoi Elille
niin ankarat sanat Herralta, niinkuin lu-
emme tässä luwussa edespäin. Hän oli
Elille otollinen lapsi, koska hiin oli kuu-
liainen lapsi.

Ia niin pitää teidän laitanne oleman
lapset, jos teidän pitää oleman ihmisille
otolliset. Se ei auta kuinka suuria lah-
joja teillä on, kuinka paljon te olette oppi-
neet y. m. Jos olette tottelemattomat, niin
teistä sanotaan: häijyjä, ilkiwaltaisialapsia!
Kuuliaisuus un lapsen ihaninkaunistus, sep-
pele sen päässä, yhtä kaunis kuin se minkä
morsian kantaa. Kuuliaisuus on enkelein
etewin tehtäwä. Lapset tulemat Jumalan
enkelein kaltaisiksi, kuta enemmän he omat
niitten kaltaisetkuuliaisuudessa. Kuuliaiselle
lapselle käy aina hyunn maailmassa, sen sa-
noo lupaus neljännessä käskyssä. lu-
mala ja ihmiset rakastamat niitä jotka
tottelemat. Sentähden, lapseni! katsokaat
että tässä olette pikku Samuelin kaltaiset.
Kun isä tai äiti kutsuu teitä olkoon teillä
heti walmiina: „katso tässä minä olen"

ei ainoastaan huulilla maan myös
jalwoilla, niin että kiiruhdatte niinkuin
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Samuel ilman wiipymättä. Mutta en-
nen kaikkia pyöltäkäät teidän sydämeenne
ne sanat: „katso tässä minä olen", niin
että te nöyrästi ja mieluisasti tottelette
teidän wanhempianne ja opettajianne.
Ei mikään ole pahempi kuin kuulla lap-sen wastaawan nurkuen, epien, kenties
epäkohteliaasti ja tylysti, kun joku huu-
taa. Tai nähdä sen käymän niin wit-
kallensa, niin hitaasti, ikäänkuin ei tie-
täisi, tuleeko wai ei, kun sitä kutsutaan.

2. Ihmisille otollinen lapsi on ah-
kera lapsi.

Samuel oli ahkera. Jo olemme kuul-
teet, että se oli warhain aamulta „ en-
nenkuin Jumalan lamppu sammutettiin",
kun hän nousi, kun luuli Elin häntä kut-
suneen. Narinaankin oli hänelle muu-
toin tapana nousta warhain ylös. Koko
päiwän oli hänellä ternplissä tekemistä.
Milloin toinen milloin toinen lewita kut-
sui Samuelia. Hänen piti kantaman öljy
lamppuihin, oleman apuna näkyleipiä ase-
tettaessa pöydälle, oleman apuna uhratta-essa, suitsutusta sytytettäessä j. n. e. Sen-
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tähden rakastin» at kaikki templissä tuota
näpsää ja urheata poikasta ja toiwottiwat
että kaikki nuorukaiset olisiwat Samuelin
kaltaiset, ja sitä nielin loimotamme.

Jaa, ahkerat lapset, ahkerat kuin me-
hiläiset ja muurahaiset omat tosiaankin
rakastettawat lapset. Ia ahkera woipi olla
kaikkialla ja milloin hnwansä. Koulussa ja
tuolla kotona on teidän ahkeruutenne uhta
otollinen kuin Samuelin oli tcmplissä.

Se on huwä, kun lapsi on niinkuin
Samuel tottunut nousemaan ylös warhain
annilla; kun sen, näkee warhain taimella
lampun matossa kesällä auringon ma-
lossa tekemän mitä wanhemmat ja opet-
tajat owat sen tehtäwäksi antaneet. Aa-
muhetkellä on kulta suussa. Jos tahdot,
lapseni, tulla rikkaaksi maailmassa, rikkaaksi
taidosta ja niin rikkaaksimaan hywäsfä kuin
Herra näkee woiwan olla sinullehyödyllinen,
niin opettele käyttämään aamuhetki ensin ru-
koukseen sitten työhön. Kun teidän kirjanne
biblian historianne, katekismuksenne ja
wirsikirjanne aamulla herättämät teidän
ja huutamat: »Heikki, Mari, Hanna",
niin wastatkaat heti: katso, tässä minä



20

olen. Jos te niin koko teidän elämänne
läwitfe, kun teidän työnne, wirkanne kut-
suu teitä, wastaattc: „

katso, tässä minä
olen. Tässä on käteni, tässä on jalkani,
tässä on haluni, mieleni", niin te tulette
ihmisille otollisiksi. Sitten halutaan teitä
mieluisasti wirkaan ja palweluksecn, mie-
luisasti pidetään te, kun muuton aika tu-
lce ja wihdoin, kun palmelus aika täällä
maan päällä on loppunut ja se wiimci-
nen, suuri muutto on oiucn edessä, on
Herra, jos -te, kuten edellä olemme mai-
ninneet, olette häntäkin wilpittömästi pal-
wclleet, ottama teidät majoihinsa näillä
sanoilla: Hymin, sinä huwä ja uskolli-
nen palwclia! wähän päällä sinä olit us-
kollinen, minä panen sinun paljon päälle:
mene sinun Herras iloon, Matth. 25,21.

Nyt olemme kokeneet näyttää teille,
lapset, Samuelin esimerkistä, kuinka lapsi
taitaa olla otollinen sekä Jumalan että
ihmisten edessä. Samuelista kuuluu 2
luwun 18 wärsyssä: Samuel palweli Hcr-
ran edessä ja nuorukainen oli wyötetty
liinaisella päälliswaatteella. Se liinainen
päälliswaate, jota te kantakaat, on ral-
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lauden, rakkaus Jumalaan ja rakkaus
ihmisiin, niinkuin nyt olemme nähneet.Tämän päälliZwaattcen tulee teidän pukea
päällenne, jos teidän pitää tuleman otol-
lisiisi Jumalan ja ihmisten edessä, niin-
kuin Samuel oli.

Mutta kuinka tämä tapahtuu? Niin
kaiketi kysynette. Itsestänne ette sitä woi.
Teidän sydämenne owat syntiset ja pahan-
ilkiset. Pian lapsesta huoma, että silläon paha luonto ja paha sydän. Ai-
noasta«sa lesus woi auttaa teitä. Hänitse on tullut lapseksi niinkuin te. Että
lapsilla on liha ja mm, niin on hän
myös niistä osalliseksi tullut, Hebr. 2,14.
Hän on kantanut lastenkin synnit. Hän
on kuuliaisuutensa ja kärsimisensä kautta
tehnyt teidät Jumalalle otollisiksi. Hä-
nestä kuuluu: lesuZ kaswoi wiisaudcssa,
ijässä ja armossa Jumalan ja ihmisten
edessä. Tawottakaat lesusta, rakasta-
kllat häntä, niin teistä tulee siiwot lap-
set. Kasteessa olette te lesuksen pääl-
lenne pukeneet. Pukekaat hän päällenne
joka päiwä nyuryydessä, ystäwällisyydessä,

rakkaudessa, kuuliaisuudessa ja ahkeruu-
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dessa niin teilläkin on korea liinainen
päällis»vaate.

Ah, kun näemme niin monta lasta,
kaiketi kysynemme: mitähän näistä lap-
sista tulee? Tekstimme alussa kuuluu, että
Herran sana oli kallis tai harwinainen
siihen aikaan kun Samuel cli. Tosin
ei se nyt ole harwinainen yhdellä tawal-
la. Jumalan sanaa saarnataan, luetaan
ja kuullaan jotenkin tosolta. Mutta har-
winaista on, että Jumalan sana teh-
tään, noudatetaan, »vaarin otetaal», elä-
mässä käytäntöön pannaan, hanvinaista
sekä nuorissa että »vanhoissa, harwinaista
tässäkin seurakunnassa. Älköön se »vast'c-
des nii»» hanvinaista olko tuin se o»> ol-
lut. Jospa te kaikissa kaunistaisitte lu-
malan ja teidän Vapahtajanne opin ja
niin kau»»istaisitte tämänkin Herra»» feu-
ratunnan waeltaen les»itsen opin »nu-
kaan!

Ia nyt sana teille, te »vanhemmat!
Historia Samuelista esittää kaksi esi-
merkkiä, kuinka wanhemmat taitamat kas-
mattaa lapsensa \a kuinka heille ja lap-
sille käy, aina sen mukaan kuin he kas-
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wattawat heidät: Eli ja Hanna. Eli oli
ulimmainen pappi eikä suinkaan ollut yksi
niitä pappia, jotka nurkansa häpäisewät
ahneudella, juopumuksella tai irstaisuu-
della. Mutta hän oli helppo, hento
isä. Hento isä on huono isä ja huono
papiksikin, 1 Tim. 3:3, 4. Helppouden,
hentouden lasten suhteen lukee Jumala
pahanteoksi. Niin puhuu Herra Elistä
Samuelille lukumme 13 wärsnssä: Ia
minä tahdon tehdä hänelle tiettömäksi,
että ininä olen tuomari hänen huoneel-
lensa ijankaikkisesti sen pahan työn tah-
den että hän tiesi poikansa häpiälli-
sesti itsensä käyttäneen, ja ei ker-
taakan» »vihaisesti katsonut heidän
päällensä. Sentähden ett'ei Eli katso-
nut wihaiseäti poikainsa päälle, katsoi
Herra sen sijaan wihaisesti sekä heidän
että heidän isänsä päälle. Ia sentähden
käwi heille pahoin. Pojat kaatuiwat so-
daösa ja menettiwät Herran arkin. Eli,
kun kuuli Herran arkista mainittawan,
lankesi maahan taapäin istuimelta portin
tykönä, ja mursi niskansa ja kuoli.

Oppilaat tästä, manhemmat, kuinka
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kiiwas Herra on meidän syntejämme ivas-
taan, niin että olette hänen kaltaisensa
kiiwaudessa teidän lastenne syntiä was-
taan. Kawahtakaat sormien läwitse kat-
selemasta lastenne juonia ja pahoja lu-
ria. Kuinka monet wanhemmat sekä ajat-
telewat että sanomat, kun kuulemat poi-
lainsa jumalattomasta elämästä: „nuoruu-
della on aitansa riehua. Nuorten kanssa
ei saata olla niin wisu. Kyllä he ma-
laantuivat, tasoittumat, kun tulemat wan-
hemmiksi". Jaa, monet wanhemmat sure-
wat paljon enemmän, kun ei heidän lap-
sillensa onnistu hywää ammattia, talon
kauppaa tai rikasta naimista, kuin he su-
rewat heidän synneistänsä, erittäin missiä
syntiä, joita mailma on rumennut puo-
lustelemaan, koska se itse harjoittaa niitä.
Kawahtakaat, sanon ininä, kuta wähern-
min »visusti luette lastenne synnit, sitä
wisummasti lukee Herra sekä heidän etlä
teidän syntinne. Ellette te rankaise heitä,
niin Herra rankaisee niin, että joka sensaa kuulla, hänen molemmat korwansa
pitää soiman. Moilet synnit oivat seu-
rakunnassa mallallansa nuorissa. Aut-



25

takaat minua nuhtelemaan näitä syntiä,
muutoin auttaa Herra minua, eikä sitten
käy hywin ei teille eikä teidän lapsillenne.

Hannassa ja hänen miehessään on
teillä scurattawa esimerkki ja joka woipi
elähyttää kaikkia hurskaita wanhempia.
He oliwat Herralta oppineet lapsiansa
kllswattamaan sillä he palweliwat häntähengessä ja totuudessa. Sinun pitää itse
oleman Herran jokapäiwäiscn kurin alla,
jos, sinun pitää osaaman kaswattaa lap-

ses kurissa ja Herran manauksessa. El-
jet sinä itse tiedä lunmlan Hengen nuh-

teestä mitä synti on, et sinä opi oikein
suremaan, nähdessäs lastes synnin, etkä
myöskään sitä oikein nuhtelemaan ja ran-
kaisemaan. Ennen kaikkia tunsi Hannasen parhaan kaswatuskonstin, sillä hän
oli oppinut rukouskonstissa. Tuolla, ru-

kous kammiossas, tulee sinun Herran kanssa
taistella lapsistas. Kuri, manaus, ru-
kous! Tämän opettaa sinulle Kristus,
joka yksin on tie, totuus ja elämä. Käy
tätä tietä, ja Herra antaa sinulle ilon
lapsistas. Mutta ellei lapses tahtois lu-
ria Vastaanottaa, ellei se maikka sinä
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nuhtelet, opetat ja rukoilet, tahtois aut-
taa sieluansa, niin olet sinä sieluZ nm-
pahtanut eikä Herra rankaise wanhempia
lasten fyntein tähden, waan lapset saa-
wat sitten lantaa oman pahantekonsa.

Ia wihdoin sana teille, te opettajat,
jotka koulussa johdatatte näitä lapsia.
Lähinnä wanhempia olette te ne, jotka
enimmän woitte waikuttaa niihin ja olla
wanhempain auttajat walmistamaan las-
ten sekä ajallista että ijankaikkista on-
nea. la, ennenkuin wielä minä heidän
sielunpaimenenansa wastaanotan nämät
lapset Herran pyhälle Ehtoolliselle ope-
tettawiksi, jätetään nämät pienet karitsat
teidän paimcnhoitoonne. Te olette niin-
muodoin minuntin auttajani. Sentäh-
den teidän edeswastauksenne ei ole må-
hiu. Se riippuu suureksi osaksi teistä,
oppiiko se suku, joka nyt seurakunnassa
kaswaa, jo nuoruuden ijästä katselemaan
kristillisyyttä kuolleena läksynä tai tun-
temaan sen eläwänä totuutena, elä-
wänä teidän esimerkissänne ja elämänä
teidän opetuksessanne. Aika tulee, kun
tahdotaan ottaa lapsilta kouluissa se ai-
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noa (etpä, joka waikuttaa ijanfaittifen
elämiin, Jumalan sanan ten»eettinen oppi
sillä tekosyyllä, ett'ei tämä enää raastaa
ajan \a walaistuksen waatimuksiin. Saa-
koon sentähden nyt kaswawa suku teidän
opetuksenne kautta sellaisen maun siihen
totiseen leipään, että, kun kerran tahdo-
taan sille antaa kiwiä leiwän sijaan, kuu-
luisi: ei, se wanha on parempi.

Muistakaat myös, että koulu yhtä hy-
win kuin koti lepää kuuliaisuuden ja
kurin perusteella. Dpettakaat lapset ei
maan lukemaan mutta myös tottelemaan,
silloin olette heille opettaneet lähinnä lu-
malan pelkoa sen parhaimman koko elin-
ajaksi. Jumalan pelko, kuuliaisuus, jär-
jestys ja ahkeruus oraat ne hywät awnt,
jotka tekemät kansan »voimalliseksi. Se
riippuu suureksi osaksi loulunopettajista,
josko Suomalainen rahwas, kansan ydin,
kaswaa näissä awuissa tai jos ilkiwal-
taisuus, tottelemattomuus, lewäperäisyys
ja laiskuus saa sen niinkuin ruoste rau-
dan rikki syödä. Tehkäät mitä teihin tu-
lee, että Herra näitten lasten riwistä
perustaisi woiman sekä Suomen seura-
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kunnan että Suomen kansan wihollisia
wastaan.

Ia nyt, rukoilkaamme:
Herra, taiwaallmen Isä, me kiitämme

Sinua kaikesta sydämestä, että sinä olet
antanut selä meidän että meidän las-
temme syntyä ja kaswaa Kristuksen seu-
raknnuassa; että sinä olet antanut meille
ewankeliumin Sinun PojaZtas ja kasteen
kautta kutsunut meitä osallisuuten wal-
keudessa. Auta meitä nyt, rakas Herra,
tätä Sinun arinoas oikein käyttämään.
Auta näitä lapsia, jotka sinun rakkaa»
Poikas kautta lunastetut omat, että heistä
tulisi siiwot, sinulle otolliset lapset. Nuo-
data Pyhä Henkes heidän päällensä, että
he hänen armosateensa alla kasmaisiwat
siksi istutulseksi, jonka sinä taidat kutsua
umatses, jossa Sinun haluZ ja ihastut-ses saattaa olla. Ah, Herra, sinä tiedät,
kuinka huonosti Sinun Sionis laita on,
kuinka sen ra'ot omat monet ja suuret,
kuinka uskottomuus ja jumalattomuus saa-
wat mallan, katso tätä Herra, tee siitä
loppu Sinun nimes tähden! Sinä tiedät,
kuinka monet sinun wihollises omat, osit-
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tain salaiset, osittain julkiset mihamiehet;
malmista sinulles näistä lapsista sota-
joukko Sinun wihollisias wastaan, ettäse sana täytettäisiin: Nuorten lasten ja
iinewäisten suusta perustit sinä moiman,
wihollistes tähden, ettäs wihollisen jakos-
tajan murentaisit. Pf. 8, 3.

Auta myös. Herra lesus Kristus,
meitä opettajia ja manhempia, ett'emme
me smrtisten sanain ja esimerkkein kautta
tai hentouden ja myös peräifyyden kautta
turmelisi näitä karitsoja, joista sinä meitä
käskit: Ruoki minun karitsojani. Anna
meille palama rakkaus näihin lasten sie-
luihin ja palama kumaus heidän fynte-
jänsä ivastaan. Sinä, joka olet oikia
Isä, Isä yli kaiken kun isäksi kutsutaan
taiwaassll ja maan päällä, anna meille,
Sinun lapsilleö, lesuksen tähden anteeksi
kaikli synti lastemme suhteen. Ia kuule
nyt, saman Sinun Poikas tähden, kaikli
rukouksemme tänäpänä ja joka päiwä näit-
ten lasten edestä ja sano sinä tähän Niin
j» Amen niinkuin me nyt lesuksen ni-
meen sanomme: Amen.
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Herra, siunaa, auta meitä.
Herra, meitä warjele,
Walaislohon kaswoZ meitä,
Armoisesti holhoile.
Käännä meihin kaswosi,
Anna meille rauhasi!
Isän, Pojan, Hengen Pyhän
Olkoon liitos, kunnia yhä!
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