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I. Bamöo ja hänen raamattunsa.
Ne, jotka sydämestänsä rakastamat

lumalata, rakastamat myös raamattua.
He rakastamat sitä, koska se on hänensanansa ja koska se on se wiisahin, py-
hin ja hyödyllisin kirja maailmassa. Kai-
kissa niissä maissa, joissatuo kallis kirja
on tunnettu, on se myös monelta suu-ressa arwoßsa pidetty. Sadottain kerto-
muksia woisi tuoda edes tämän todistuk-
seksi, mutta me tahdomme nyt jutella
maan yhden, ja se puhuu eräästä nee-
keri raukasta.

Tämän neekerin nimi oli Sambo.
Hän oli orjana Jamaikan saarella. Ehkä
hänen täytyi olla työssä warhain ja myö-
hään, eikä hänellä ollut niitä eläinälle
mukaroia oloja, joita me, nautimme, oli
hän kuitenkin onnellinen mies. Syynä
tähän oli, että hänellä oli hywä maalli-
nen herra eli isäntä; mutta se, mikä teki
hänen enimmän onnelliseksi oli, että hä-
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nellä oli rakkaudesta rikas Herra ja ys-
tämä taiwaasfa.

©ambon äiti oli kristitty neekeri-nai-
nen. Aksi niitä harwoja kappaleita, joita
hän woipi sanoa omaksensa täällä maail-
massa, oli yksi osa uutta testamenttia.
Mutta maikka maan yksi osa siitä, piti
hän sen kuitenkin suuremmassa armossa,
kuin hopian ja kullan.

Sambo oli oppinut lukemaan ja kuin
hänen äitinsä tuli wanhaksi ja piti kuo-
leman, kutsui hän hänen tykönsä ja wa-
roitti häntä laiminlyömästä tuota „siu-
naitua kirjaa" jolla hän tarkoitti sitäosaa raamatusta, joka hänellä oli. Sambo
ei unhoittanut hänen jäähywäis-sanojanfa.

Kun iyö iltasin oli loppunut, istui
hän usein majansa owella, ja kun au-
rinko laski ja loistamat tulikärpäset lente-
liwät mangopuitten wälissä käänteli hän
niitä kuluneita lehtiä äitinsä uudessa tes-
tamentissä. Sjän luki hymin mitkään,
sillä hänen täytyi usein pysähtyä ja ta-
wata niitä pitkiä sanoja ja wälisti kun
hän tuli wärsyyn, jota hän ei ymmärtä-
nyt, pisti hän sormensa kähärään tuk-
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laansa jakoki ajattelemalla saada selwäksi,
mitä se wärsy woipi merkitä, tai myös
rukoili hän lumalata auttamaan hänen
heikkoa ymmärrystänsä ja antamaan hä-
nelle Pyhän Henkensä opettajaksi. Niin
pitäisi meidänkin ainarukoileman lumalata
antamaan meille siunauksensa, kun hänensanaansa tutkistelemme.

Monta lukua oppi Sambo ulkoa, tai
niinkuin muuan pieni musta neekeri-poika
sanoi: „hän pani kirjan päähänsä".
Mutta se ei ollut maan itse tähtensä että
hän oli niin harras oppimaan Jumalan
sanan totuuksia, maan se tapahtui myös
että hän woisi siitä puhua muitten neeke-
rein kanssa, kuin he oliwat työssä sokuri
tehtaissa tai kedolla.

Mutta raamatutkin kulumat, ja niit-
ten työtä tekewäin neekerien karkeat sor-
met tekiwät, että Sambon raamattu pian
kyllä tykkänänsä kului, sillä se oli heidän
alituinen seurakumppalinsa. Kannet loh-
kesiwat ja monet kerrat, kiinni niwottuna,
ei kirja tahtonut kauemmin koossa pysyä.
Lehti lehden perästä meni rikki, siwu si-
wun perästä hukkui lyhyesti, ft tuli
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yhä ohemmaksi ja ohemmaksi, kunnes
rnilfet yhtään mitään ollut jäljellä.

Aika kului ja Sambo tuli myös wan-
haksi ja kuluneeksi. Silloin antoi hä-
nen herransa hänelle wapauden, sekä an-
toi myös hänelle wähäsen majan asuak-sensa. Tuo wanha mies oli nyt har-
taampi, kuin milloinkaan puhumaan mus-
tapintaisten maan-miestensä kanssa hei-
dän sielunsa wapahduksesta. Hän kyllä
muisti ne sanat, jotka hän kerran oli lu-
kenut siinä kuluneessa testamentissa, mutta
nyt hän ei woinut näyttää kirjaa wa-
kuuttaaksensa neekerejä siitä, että nämät
sanat todella oliwat siellä, ja tämä teki,
että he eiwät pitäneet lukua siitä, mitä
hän sanoi. „Ah, se kyllä woipi olla
totta kaikki tuo," huusiwat he, „mutta
näytä se meille kirjasta näytä se
meille kirjasta!" Sambolla ei ollut yh-
tään kirjaa näyttää heille; mutta hänkuuli että suuri warasto uusia raama-
tuita oli tullut Kingstoniin, Jamaikan ete-
wimpään kaupunkiin, ja että niitä myy-
tiin sangen hywään hintaan, kuka hy-
wänsä waan tahtoi ostaa niitä.
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Sambon majasta Kingstoniin oli mii-
sikymmentä englannin (= 8l / 2 suomen)
peninkulmaa pitkä tie jalan astua wan-
halle miehelle. Siihen tuli wiela lisäksi se,
että päiwällä oli liian lämmin kulkea;
ainoastansa warhain aamulla ja myöhään
illalla oli hänen mahdollinen kulkea.
Mutta edespäin käwi hän ja tuli wihdoinlähetys-faarnaajan huoneelle, jossa kirjat
«liwat. Täällä näki hän ne kaikki riwissä

uusia raamatutta aiwan täydet-
lisiä. „ O massa (herra)," huusi hän niin
suuria, niin kauniita, niin hnwiä!" „ Niin
ystäwäni," sanoi lähetyZ-saarnaaja, „se
on hywin tosi ne owat todella kau-
niitä ja hnwiä." „Minä tahdon ostaa
yhden", wastasi Sambo ja osuttaen yhtä
suurilla puustaweilla painettua kirjaa,
joka juuri oli sopima hänen silmillensä,
kysyi hän sen hintaa. »Puolitoista dol-
karia (noin 5 eli 6 riikin dalena)" oli
wastaus. Neekerin kaswot muuttuiwat
surullisiksi. »Mikäs on?" kysyi lähetys-
saarnaaja. „£>, kallis massa", huusi
Sambo, „tämä on kaikki mitä minulla
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on", ottaen liiwintaskustansayhden dolla-
rin ja näyttäen sitä.

Lähetys-saarnaaja sanoi hänelle sil-
loin, että raamatut oliwat suuria ja hy-
win sidotut ja että ne oliwat paljon kal-
liimmat kuin mitä hän niistä Pyysi, mutta
neekeri taisi maan sanoa: „

Massa, minun
on mieleni hywin paha, mutta minulla
ei ole enemmän kuin tämä."

„Mikä sinun nimeä on ja mistä tu-
let? " kysyi lähetys-saarnaaja. Kuinka hän
hämmästyi, kun hän kuuli, että hänen
musta weljenfä oli waeltanut niin pitkän
matkan jalkasin tuossa kuumassa ilman-
alassa, sanoaksensa yhden raamatun.
„ Narinaankin woin minä luottaa siihen
mieheen, joka woi käydä wiisikymmentä
peninkulmaa tänne ja takasin saavaksensa
Jumalan sanaa," ajatteli lahetys-saar-
naaja. „No hywä," sanoi hän, sinä olet
käynyt pitkän matkan, enkä minä tahdo
antaa sinun paluita kotia ilman kirjatta.
Tahdotkos luwata minulle että sinä, jos
minä annan sinun sen saada, maksat sen
puoli dollaria, niin pian kun sinä olet
siihen tilaisuudessa? „£), kyllä matfa,"
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huusi Sambo, „sen tahdon minä, sen
tahdon minä." Tuo pyhä kirja oli pian
hänen kädessänsä ja iloisella sydämellä
läksi hän kotiansa.

Kun hänelle rupesi matala majansa
näkymään, oli se juuri siihen aikaan il-
lasta, jolloin neekerit jättiwät työnsä.
He pian näkiwät hänen ja huusiwat kor-
kialla äänellä: , Sambo, hywää päiwää.
Sambo. Iloitkaat, iloitkaat!" huusi Sambo,
nostaen kirjan päänsä ylitse. He kokoon-
tuimat pian hänen ympärillensä ja sa-
noiwati „Nyt Sambo, lue meille, lue
meille!" Tuo wanha neekeri istui, niin
wäsylsissä kuin hän «li, ja luki yhden
luwun heidän kuunnellen seisoessansa hä-
nen ympärillänsä.

Se oli kolmas luku Johanneksen eroan-
leliumista: Niinkuin Moses ylensi kär-
meen korwessa, niin myös Ihmisen
Poika pitää ylettämän: että jokainen
kuin uskoo hänen päällensä ei pidä
hukkuman, mutta ijankaikkisen elä-
män saaman. Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän an-
toi ainoan Poikansa, että jokainen
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kuin uskoo hänen päällensä, ei pidä
hukkuman, mutta ijankaikkisen elä-
män saaman". „Hywin, hywin" huu-
simat neekerit. „Sillä ei Jumala lä-
hettänyt Poikaansa maailmaan, tuo-
mitsemaan maailmaa, mutta että
maailma piti hänen kauttansa wa-
pahdettaman." Sangen hywin, san-
gen Immin", huusimat taas kaikki sanan
kuulijat.

Kun Sambo oli sen luwun lukenut,
huusimat he: „Jatka, jatka!" „En," was-
tasi Sambo, „en jatka; kirja ei wielä
ole maksettu." Sano minulle ensin kuinka
paljon sinä tahdot siihen antaa, Jakki?
kuinka paljon sinä, Tommi? Kuinka pal-
jon sinä, Mary? „Kun he huomasiwat,
että eiwät he woineet saada enemmän
kuulla, rupesiwat he kokoomaan muuta-
mia wähäisiä hopiarahoja, kunnes he
oliwat saaneet kokoon puoli dollaria, niin
että Sambon raamattu woi tulla tändel-
lisesti maksetuksi.

Muutamain päiwäin lewon jälkeen läksi
Sambo taas Kingstoniin ja jätti rahat
lähetnZ-saarnaajalle; ja tästä ajasta oli
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hänellä se ilo, että hänellä «li täydelli-
nen kappale Jumalan pyhää kirjaa, loh-
dutuksenansa elämänsä wiimeisinä päiwinä.
Nyt saattoi hän myös lukea totuuden ja
rakkauden sanoja poloisille neekeri-ystä-
willenfa.

Te olette nnt kuulleet, kalliit nuoret
»stäwäni, kuinka tuo köyhä Sambo kulki
yhteenlaskettua kaksi sataa englannin (yli
30 suomen) peninkulmaa, hankkiaksensa
itsellensä oman raamatun. Mitä te tästä
sanotte, te, jotka kukaties: olette saaneet
raamatun tuotuna kotiinne ja se on ollut
teilläkasissännewarhaimmasta lapsuudesta?
O, rukoilkaat Pyhän Hengen apua, että
te tuosta kalliista kirjasta tulisitte „ope-
teiniksi autuuteen uskon kautta lesuksen
Kristuksen päälle." Saatettakoon te sen
walkeuden kautta pimeyden ja synnin wal-
tallinnasta uskoon teidän Wapahtajanne
päälle ja johdattakoon se sitten yhä teitä
kaikilla teidän teillänne, kunnes saatte
käydä sisälle, taiwaan iloon ja autuuteen!

Idästä ja lanteen asti,
Etelästä pohjolaan
Auta, lesus, armiaasti,
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Sanas selwä saarnataan,
Niinkuin itse faasit sen
Autuudeksi kaikkien!

Auta, pimeyden malta
Wiimeinkin jo waipuisi,
Että kansat kaikkialta,
Kaikki kielet taipuisi
Sua, Herra, kiittämään,
Nimeas ylistämään!

2. Tokkohan Oefus minun ottaa
raostaan?

Minä rakastan sunnuntaikoulua. Se
iloittaa minun sydämeni, että näen wä-
häistä poikia ja tyttöjä tiellä siihen huo-neesen, jossa he saamat kuulla puhutta-
man lesukfesta ja hänen rakkaudestansa
syntisiin.

Minä olen nyt wanha mies; pääni
on harmaantunut, woimani on sortunut
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ja kiduttama yskä waiwaa minua usein;
mutta minä kuitenkin ihastun joka kerta,
kuin minä astun sisälle sunnuntai-kouluun.
Se muistuttaa minua siitä ajasta, jolloin
minulla itselläni oli sunnuntaikoululasten
luokka, jossa lapset hymyhuulin ja lak-
synsä hywin lukeneina kohtasiwat minun
joka sunnuntaina. Mikä kallis etu, että
Herran omana päiwänä saa toinen toi-
sensa kanssa lukea hänen pyhää sanaansa,
rukouksessa awuksi huutaa hänen nimeänsä
ja weisata hänen kiitostansa!

Suloiset muistot tunkeutumat minuun,
kun minä luokkakuvassani näen entisten
sunnuntaikoululasteni nimet. Mutta nä-
mät rakkaat lapset omat nyt kaikki hajoi-
tetut, muutamat mieraisin maihin; muu-
tamat opettamat nyt toisille niitä taiwaal-
lisiä totuuksia, joita muinen itse saiwat
opetella, toiset taas seisomat jo karitsan
istuimen edessä taiwaassa ja ottamat osaa
siihen autuaalliseen weisuun „hänestä",
joka on meitä rakastanut ja pesnyt mei-
dät synneistämme omassa weressään, ja
on tehnyt meitä kuninkaiksi ja papeiksi
Jumalan, hänen Isänsä edessä. Hänelle
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olkoon kunnia ja woima ijankaikkisesta
ijankaikkiseen!"

Minä tahdon tässä kertoa muutamasta
pienestä sen heikon laumankaritsasta, erääs-
tä lapsesta, joka sywällä sielun lewottomuu-
della tuli opettajansa luo, häneltä saa-
maan wiZseyttä siihen, tahtooko lestis
hänenkin pelastaa. Minun ei tarwitsesanoa hänen nimeänsä, ei se ole täällä
maan päällä tunnettu, mutta se on kir-
joitettu »Karitsan elämänkirjaan." Hän
oli noin kahdentoista muotias ja hywin
tuttu koulussa hywän käytöksensä ja sen
selkeyden tähden, millä hän läksynsä aina
luki. Se on hyödytöintä, nuori yZtäwä,
että, niinkuin papukaija, ainoastaan mat-
kit missiä sanoja ja raamatun lauseita
ulkoa; sinun pitää oppia ymmärtämään
niiden sisällinen ymmärrys, jos sinä tah-
dot jotain todenperäistä hyötyä siitä mi-
täs luet.

Äsken mainittu pieni tyttö meni nniu-
tamanll pmwänä sen wanhan opettajan
kotiin. Han tonuoi saamansa puhua ha-
nen kanssaan, jos han ei häntä tapaisi
estettynä jollain erityisillä toimilla. Hän
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oli nmrma siitä, että hän hänelle pu»
huisi muutamia ystäwallisiä sanoja ja ko-
kisi lohduttaa häntä siinä tuskassa, joka
hänen sydäntänsä waiwasi.

„Minä tulen teidän tykönne, rakas
opettaja", lausui hän nöyrästi, „fanoak-
seni teille, että minä tunnen itseni suu-
resti murheelliseksi synteini tähden. Ne
lepääwät niinkuin raskas kuorma minun
sydämelläni. Tahdotteko olla hywä ja
sanoa minulle, kuinka minä rauhan löy-
täisin".

„ Oletkos synnin aina tuntenut kuor-
maksi?" kysyi opettaja.

„AH en," wastasi pieni tyttö huo'aten.
„loko sitte kau'ankin on kuin sinä

aloit tuntea lewottomuuden synteis ylitse?"
jatkoi wanhus ystäwällisesti.

„Muutamia wiikkoja sitten."„3Boitko nyt selwästi nähdä, mitä
synti on?"

„ Se on tottelemattomuus Jumalaa koh-
taan; eikös niin ole?" lisäsi hän.

„los et sinä oliskaan tehnyt mitään
syntistä tekoa, tuntisitko sinä
itseZ syntiseksi Jumalan edessä?"
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„Oi, niin", huokasi hän, „minulla
on niin saastainen, syntinen sydän:"

»Tiedätkös myös, mikä on synnin
palkka?"

„ Tiedän, se on ijankaikkinen kuo-
lema."

„Tekisikö Jumala oikein, jos hän si-
nua rankaisisi synteis tähden?" knsni opet-
taja wielä.

„Niin, wiZsisti tekisi hän oikein."
„No, mutta onko sinulla minkään-

laista toiwoa wälttääksesi tätä Jumalan
wanhurskasta tuomiota, jonka sinä snn-
teis tähden olet wetänyt päälles?"

„Minä tuskin tohdin sanoa, että mi-
nulla on sitä?"

„Eikö mitään toiwoa ole sinulla löy-
tää kuitenkin armoa?"

„Minulla «n sydämeni pohjassa juuri-
kuin salainen, mutta heikko toiwo siitä?"

„ Mihinkä perustat sinä siis tämän
toiwon?"

«Herraan lesukseen Kristukseen."
.Minkätähden sinä kiinnität toiwosi

häneen?"
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,Koska lefus ristissä kuoli minun
synteini tähden."

„Uskotkos, että hän tahtoo sinun pe-
lastaa?"

„ Hänellä on kaikki woima tammassa
ja maan päällä."

„Hän on seka Jumala että ihminen,
minä uskon että hänellä on woima wa-
pahtaa minut. Hän on sanonutkin, että
meidän tulee turwata hänehen."

„los minä tarjoutuisin menemään
kuolemaan sinun edestäs, ehk'en minä
fentähden sinua woisi Vapahtaa, eikö se
olisi suuri rakkauden osoitus, wai mitäs
luulet?"

„
Niin, kyllä se olisi tawattaman suuri

rakkauden osoitus."
„Eikö se myös herättäisi jotain was-

tarakkautta sinussakin?"
„Minä olen missi että se niin tekisi."
„No niin, rakastatkos siis Herraa

lefusta, joka niin rakasti sinua, että hän
antoi henkensä sinun edestäs?" -

„ Minä luulen että minä nyt sen te'en,
ehken ole sitä aina tehnyt."
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„Minkätähden luulet sinä häntä nyt
rakastawas?"

„ Koska minä löydän iloni siinä, että
saan ajatella häntä, minä rukoilen usein
häntä. Minä tahtoisin mielelläni antaa
hänelle koko sydämeni ja tulla hänen ope-
tuslapsekseen."

„Uskotkos, ettäs olet kokonaan itses
antanut hänelle?"

„los en minä sitä ole tehnnt, on mi-
nun alituinen haluni se tehdä."

Opettaja waikeni. Tnttö katsoi häntä
silloin wakaaßti silmiin ja sanoi: „ Tokko-
han lesuZ ottaa minua waZtaan?"

Opettaja puhui monta rakkauden ja
lohdutuksen sanaa, ilahuttaakseen tuota tyttö
parkaa, joka palasi kotia onnellisena ja
iloisena siinä ajatuksessa, että Herra lesus
todellisesti oli ottanut hänen lapsekseen
ja että hän nyt oli pieni karitsa hänen
laumassaan.

ftdaå nuori lukija, älä unohda, että
lesuZ wiela sanoo: Minä rakastan
niitä, jotka minua rakastamat,ja jotka
minua warhain etsiwät he löytämät
minun. Waikka hänen kiikastettu ruu-
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miinsa on taiwaassa on hän kuitenkin Py-
hän Henkensä kanssa sinun luonasi. Hän
woi wielä nähdä \a kuulla ja auttaa si-
nua. SndämeZsäs ja mielessäs mahdat
sinä sentähden yhtä lujasti uskoa häneen
ja tulla hänen tykönsä, kuin jos hän sei-
soisi sinua hywin läsnä ja sinä woisit
nähdä hänen. Sinun tarwitsee tulla
hänen tykönsä, sillä sinä olet wiheliäinen
syntinen, joka paitsi häntä, niinkuin laima
paitsi ankkuria, hukkusi. Hän on tullut
etsimään ja wapahtamaan sitä kuin ka-
donnut oli. Hän on wielä se hywä pai-
men, joka kutsuu lampaat sydämellensä
ja kantaa heidät helmassaan. Hän ke-
hoittaa heitä uskossa ja rukouksessa tule-
maan hänen tykönsä, pakenemaan synnin
ja himojen liukkaita teitä ja »valitsemaan
hänen Vapahtajaksi ja johdattajaksi elä-
män tiellä. Oi mm, se on suloinen sa-
noma wanhalle ja nuorelle: lesuksella
on woima wapahtaa syntisiä!

Saakoon Jumalan Pyhä Henki opet-
taa kaikkia niitä, jotka lukemat miniät ri-
wit, rukoilemaan sudämestänsä: Herra,
wapahda minua wapahda minua nyt.
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,los he niin sydämestäänrukoilemat; tu-
lewat he kuulluiksi ja wihdoin saamat ijan-
kaikkisen taiwaallisen woiton kruunun, jonka
lesus kalliilla ansiollaan on hankkinut
ja woittanut syntisille, ja jota he sitte
kantamat ijankaikkisessa kunniassa ja
ilossa.

Ole missi siitä, että jos sinä toden-
teolla etsit lesusta, on hän sinun was-
taan ottama.

Etsi Herraa joka hetki
Oikein sydamestäs ratki!
Hän paiwän pitkän kutsunut.
Niin ääntänsä siis kuule nyt!

3. Iluft niuofi.
„Hywää uutta rouotta \" huusi Jaakko

Tuomaalle, kun nämät molemmat kump-
panit kohtasiwat toinen toistansa tiellä
Sunnuntai-kouluun. „<3itä samaa toi-
wotan sinullekin, wastasi Tuomas, jol-
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loin molemmat koulukumppanit toinen tois-
tansa ystäwällisesti kättä puristiwat. Hei-
dän nyt yhdessä täydessänsä, puhuiwat
he kauniista joulu-lahjoistansa ja iloisesta
uudenwuoden-juhlasta. Heidän sydäm-
mensa oliwat taynänsä iloista kiitollisuutta,
joka näkyi heidän kaZwoistansa. Sen jäl-

keen puhuiwat poiat tehtäwistänsä wii-
kolla palkinnon saamista warten; heidän
piti, näet sen, walita sopimia raamatun-
lauseita uudeksi wuodeksi.

„£>nko sinulla monta tekstiä?" kysni
Jaakko.

„En tainnut monta tawoittaa", was-
tasi Tuomas.

„Se oli marsin waikea tehtäwä." Hei-
dan nain puhuessa, meniwat he katua
eteenpäin kouluun. Heidän opettajansa,
herra Frey, oli jo siellä heidän edellänsä.
Nähän sen jälkeen huusi hän luokan ko-
koon, ja nyt piti sitte jokaisen heistä lu-
keman tekstinsä.

Kaikki potat oraafiroat raamatunfa ja
muutamat wanhemmista, jotka osasiwat
kirjoittaa, ottiwat esiin lewittäen pitkät
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paperi-liput, joihin oliwat kirjoittaneet
w alitut tekstinsä.

Jaakko alkoi lukemaan I:stä Mosek-
senkirjasta 47 luwun 9 warsyä: Wähä
ja paha on minun elämäni aika."

Opettaja. „Oikein! Wanha Jakob oli
sadan kolmenkymmenen wuoden wanha,
kun hän tämän sanoi. Katsoessansa ta-
fatsin pitkään elämäänsä, oli se hänen
mielestänsä ollut lyhyt. Wuoden alussa
tulisi meidän kaikkein katsahtaa kulunee-
seen elämäämme.

Tuomas. Pf. 90 w. 12: „Opeta
meitä ajattelemaan, että meidän pitää
kuoleman, että me ymmärtäwaisiksi tuli-
simme."

Opettaja. „Se on ihana rukous
meille kaikille, kun rakas Jumala an-
taa meille waan yhden päiwän eräs-
sansä, niin saatamme kyllä kuolla tänä-
km päiwänä."

Juhana. 1 Kor, 7: 29: „Aika on
lyhyt."

Opettaja. »Kirjoittakoon Herra tämän
totuuden teidän sydämmihinne.

Wilhelm. „Alä kerskaa huomisesta
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päiwästä, silla et tiedä, mitä sinulle ta-
tänäpänä tapahtua woi."

Opettaja. Emme konsaan taida wuot-
tamme alkaa paremmilla ajatuksilla kuin
näillä. Kaksi koulukumppaneistanne owat
kuluneen wuoden alla kuolleet ja he al-
koiwat sen yhtä hywälla terwydellä kuin
joku teistä."

Muut koululapset lukiwat sen jälkeen
tekstinsä ja se on sangen iloista saadasanoa heidän tehneen sen oikein taita-
wasti ja hywästi. Jokaisen luettua raa-
matun-wärsynsä, puhui herra Frey heilleseuraaman: „Te näette raamatusta kuinka
heikkoja me olemme, emmekä tiedä kuinak
pian meidän kuoleman pitää; jokaisen pi-
täisi sentähden itseltänsä kysymän: „Olenko
walmiZ kuolemaan?" Ainoastaan ne,
jotka owat walmiit kuolemaan, woiwat
pyhästi elää. Minä pelkään monen teistä
ajatteleman, ettei hänen pidä pian kuole-
man. Se on surkea erehdys, joka on
wienyt tuhansittain nuoria ihmisiä suu-
rimpaan hätään ja kurjuuteen. Saakoon
nyt Jumala teitä opettaa nriisaiksi tule-
maan! lesus on walmis teitä wastaan-
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ottamaan, sillä Hän sanoo: „joka mi-
nun tyköni tulee, sitä en minä heitä ulos."
Mikä onnellinen paiwä eikö tämä wuo-
den ensimmäinen sunnuntai minulle olisi,
jos nnt tulisin makuutetuksi siitä, että te,
rakkaat poikani, tanäpänä tahtoisitte tai-
puuntua sydämmestänne uskomaan Kris-
tuksen päälle ja niin tawoin taitaisitte
rumeta uutta ja pyhää elämää. „Oi
opettakoon pyhä Henki teitä tuntemaan
Kristusta ja Vietettäköön tämä ja jokai-
nen tulema elämänne muosi Jumalan
palwelemisessa hänen nimensä kunniaksi!"

4. 3luinka widummo sitä rakuz-
taa, jota emme 010 nähneet?

Korkea-armoinen Kilpini lausui ker-
ran pojastansa tämän: Oma rakas poi-
kaiseni, noin kuuden wuoden ijässä, sa-
noi kerran minulle: »sanokaas Isä mi-
niille, kuinka saamme niitä rakastetuiksi,
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joita emme ole koskaan nähneet"? Kysy
itseltäs, sanoin minä; „kuka antoi sinulle
tuon kauniin lakkisi"?
mille sen antoi", oli wastaus. Noh,
„rakastatkos sitten häntä?" „Rakas-
tan". Mutta „ oletko koskaan häntä näh-
nyt?" „En ole."
rakastat sinä häntä! „ Kuinka taidat häntä
rakastaa, kost'et ole häntä nähnyt?" Sillä
„hän on ollut hywä minua kohtaan"; ja
„minä olen myös kuullut isäni juttele-
wan paljon hywää hänestä." Uskot-
kos myös sen, kuin minä olen hänestä
sinulle jutellut"? „Uskon kyllä; ja
jos en uskoisi sitä, niin en minä häntä
sitte rakastaistkaan." Niinmuodoin
„rakastat sinä häntä uskon kautta?"
Niin rakastankin." Noh, nyt sinä
myös ymmärrät, kuinka me häntä rakas-
tamme, jota emme ole nähneet; ja waikka
emme nytkään näe häntä, niin me kui-
tenkin uskomme, ja siis iloitsemme sano-
mattomalla ilolla. Mutta minkäkautta?
Uskon kautta, juuri yksinkertaisen uskon
kautta; silla me uskomme wahw asti kaikki
ne suloiset lauseet, kaikki ne jalot, korkeat
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asiat, joita Paawali, Pietari, Johannes
taikka Matheus, Esaias taikka Mooses sa-
nowat Herrastamme lesuksesta Kristuk-
sesta; ja sitte emme myös muuta taida,
kuin rakastaa häntä. Kuuleppas, ra-
kas lapseni! jos et sinä rakasta Wapah-
tajaas, niin et myöskään oikein usko Hä-
nen päällensä; ja joka ei usko, hnn
»n jo tuomittu. Mutta jos tahdot oi-
kein Häntä rakastaa, niin tulee sinun en-
sin peljätä Häntä; ja jos Häntä pelkäät,
niin etsi armoa ja anteeksi saamista, ja
usko, että Jumala, Vapahtajan ansion
tähden, antaa syntis sinulle anteeksi, ja
myös rakastaa sinua; sitten tulet wasta,
tämän uskon kautta, armoitetuksi, iloiseksi
ja onnelliseksi, ja sitten rakastat sinä
Häntä. Tällä tawalla saamme uuden sy-
dämen, jota ennen emme oikein taida
Jumalaa rakastaa. Mutta saada uuden
sydämen, olla Jumalan lapsena jarakas-
taa Jumalaa on suurin ilo ja onni maan
päällä.
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5. Nuusu,
Emilia jahänen molemmat yZtäwänsä

Sofia ja Johanna käweliwat eräänä päi-
wänä puutarhassa, jolloin he hetkeksi sei-
sahtuiwat ruusupensaan luona, jonka ku-
kat ja nuput niin ihanasti aamu-kasteesta
kiilsiwät. „Mikä kaunis ruusupensas tuo
«n," sanoi Emilia. „los taitawimmat-
kin ihmiset koettaisiwat tehdä sellaisia
nuppuja tai maalata sellaisia kutkia, tuin
nuo omat, niin ei kuitenkaan kaikki hei-
dän oppinsa ja taitonsa riittäisi. Ah,
kuinka eikö meidän pitäisi rakastaman hy-
wää Jumalaa, joka kaunistaa maatamme
niin kauniilla, niin hywänhajullisilla ku-
killa!"

„Niin", wllstasi Sosia, „ja maikka
maa on kirottu ihmisen synnin tähden,
niin näyttämätpä nämät kukat ja hedel-
mät kirouksen oleman armolla sekoitetun.
Muistatko, Johanna, kaunista wärsya,
jonkas äskettäin ruususta opit?"

Johanna. „Tämäkö: Kuinka kaunis
ruusu on! Oi, mikä kukka ihana!" Näh-
dessäni pienen lapsen ruumiZ-arkussaan,
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olen aina ajatellut: „se on kuihtunut ku-
kan nuppu."

Emilia. „Niin se on, Johanna. Ker-
ran oli se pieni lapsi terwe ja kukois-
tawa kuin ruusu, mutta nyt se on istu-
tettu parempaan ja ihanampaan
haan tuolla ylhäällä, sillä lesus sanoo,
senkaltaisten on taiwaan waltakunta."
Muistatko Sofia, jos jotakin raamatussa
ruususta seisoo?"

Sosia. Muistan, kerran kirjoitin isäl-
leni luettelon kaikista nimistä kun raa-
matusfa löytää taisin, joita Wapahta-
jamme oli sanonut, ja nyt muistan ai-
wan hywin löytäneeni myös nimen:ruusu SaaroniZsa."

©mitta „ Kaunihimmat ruusut muis-
tuttakoot meitä Hänestä, jota me rakas-
tamme, ehfemme ole Häntä nähneet ja
joka on kaikkein niitten luoja ja antaja
ja joka itse on kaikkein rakkahin. Jos
me tunnemme olemamme syntisiä, niin
kylläpä Kristus tuleekin sanomattomasti
kallihiksi meille, Sillä Hän kuoli waa-
pahtaaksensa syntisiä. Ah, rakkaat pie-
n,et ystäwät! antakaamme Hänelle ensi-.
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nuoruutemme. Hän xdtåiaa. nuoruutta
ja kukkanen, annettuna puhkiessansakin,
ei ole mikään turha uhri."

Johanna. „Se on sangen suloista
tästä puhua, seifoessamme tässä kauniin
ruusupensaan luona! Ruusut tulemat nyt
minun mielestäni wielä kaunihimmiksi,
Nähdessäni taas ruusun, koetan muistella
mitä olet siitä sanonut."

Sosia. „Vtuista silloin myös, Jo-
Hanna, jos ruusu lakastuukin, pitää se
kuitenkin hywän hajunsa. Sentähden ei
meidän pidä oleman pahoilla mielin, jos
ruusu lakastuu, maikkapa Se olisikin kau-
nihin koko puutarhassa."

Johanna. „Niin, minä tahdon sen
muistaa, sillä tämä ajatus antaa hywän
opetuksen."

Emilia. ~lumalan lapset omat kaikki
ruusuja ja kuin heidän elämänsä on täällä
loppunut, niin elää kuitenkin heidän nöy-
ryytensä, uskonsa ja rakkautensa muisto
ja esimerkki, heidän ystäwillensä lohdu-tukseksi ja kehoitukseksi. - Nuori Timo-
teuZ oli ruusu. Sillä hän oli nuoruu-
dessaan oppinut uskomaan ja ymmärtä-
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mään Jumalan sanaa. Hän on kuollut
ja kuihtunut, mutta hänen esimerkkinsä
lewittää wielä aina siunaawaiZta waiku-
tustansa. Kuningas losia oli ruusu. Hän
kantoi jo lapsena kuninkaallista kruunua
ja teki mitä oikein oli Herran edessä.
Mutta kaunehin ruusu ei nuori Timoteus,
eikä kuningas losia ollut, waan kunin-
kamme lesus. Hän on „Saarunin ruusu",
josta Sosia on puhunut ja josta ilolla
tahdon weifata:
„Kaunihimman ruusun mä olen löytänyt,
Joka on orjan-tappuroista lähtenyt,
lesukseni, joka armahinna kaikista
On tahtonut ystäwäks' syntisten kutsuttaa."

3hana kotoni.
Kodon tiedän ihanaisen

Kaunihin ja kirkkahan,
Kussa joukko autuaitten,
Riemuitseepi ainian.
Siellä lesus kunniassa



Nähdään julki suuressa.
Pyhät Häntä palwelewat,
Kiittäen kumartelewat.

Sinne saamat kaikki lapset
Kanssa tulla sisähän,
Sekä suuret, pienokaiset,
Olla mieli hnwillään;
WeisaamaZtll myöskin siellä,
Heit'ei yksikään kiellä,
Salemin juur satamassa
Wasta ollaan suojassa.

Tämän ilon lapsillenki,
lesus walmistanut on
Kastehesfa pienillenki
Annettukin autuus on.
Uskokaatte lesuksehen,
Luottakaatte Hänehen,
Taiwahassa ilon sitte
Ikuisen myös peritte!

Tulkaa siis nyt lapset kaikki,
Tvkö armaan lesuksen!
Pysnwäisen rauhan ratki
Saatte kautta Kristuksen,
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Se ei puutu, raukee koskaan,
Amian se kestää maan.
Tulkaa luokse nstäwänne,
Hän ei teitä hyljänne!

Täällä kulli» lakastuupi,
Ruoho kuiwuu kanssa pois,
Liha kaikki katoaapi
Kuin se ollutkaan ei ois:
Mutta joka Herraan luottaa,
Sifei mikään kadota,
Maan hän saapi kanssa Herran
Tulla iloon taiwahan.
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