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Luther jaKreiwi Grbachilainen
eli wiela ylsi

Paawaliksi innuttunut Saulus.
Suuri ihme silloiu tapahtui, kuin Sau-

lus, matkustaen Tarsosta Kristuksen sen-
rakuntaa häwittämään, juuri tällä matkat-
lansa muutettiin Paawalitsi, joka jättäytyi
Herran lesuksen omaksi ja tlili Hänenpalweliaksensa ja apostoliksensa, heti sen
jälkeen kuin hän oli tahtonut Häntä wai-
noa. Mutta onhan samanlaisia ihmeitäusein sen jälkeen tapahtunut, >oailk'ei niin
tärkeä-arwoisten ihmisten kanssa.

Wuonna 1518, huhtikuun 8:n päiwän
ehtoolla, kreiwi Eberhard ratsasti linnansa
sillan yli Erbachissa ja kannusti mustaa
hewostansa niin kauheasti, että aseellisetpalweliat tuskin taisiwat häntä seurata.
Vaikeata oli hauelle ollut linnastansa tulla
ulos, sillä nuorin pienukainen tyttärensä
Hildegard makasi kuolemaisillansa ja hänen
waimonsa oli sulkenut hänen sylihinsä eikä
tahtonnt häntä matkalle laskea, ikäänkuin olisikuolema pelännyt ahdistaa tuota pienoista
lapsukaista urhoollisen treiwin läsnäol-
lessa. Mutta hän oli erkaantunut ja
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maikka hänen sydämmensä oli raskautettu,
kuin hän käänsi selkänsä puolisollensa ja
wiimeisesti silmäili pienen tyttärensä kal«
peitä kaswoja, loisti kuitenkin julma ilo
hänen silmissänsä, kuin hän nyt rat«
sastajainsa etupäässä äkkiä hyökäsi kau-
punkia kohden, jossa jo kynttilät wiritettiin
ja ehtoo-kelloa soitettiin. "Kirottu olkoon
jokainen kuin Herran työn huolimattomasti
tekee", näin huusi hänen jälestänsä Johan
Speckel, katolinen alttari-pappi Michelstadt'
issa, joka sairaan lapsen tähden oleskeli
linnassa, ja hän lisäsi: "Joka rakastaa
isäänsä eli äitiänsä, poikaansa eli tytärtänsä
enemmin kuin minua, hän ei ole minulle
otollinen!" Mutta maikka munkki kuinkati
kowasti ja woimakkaasti kohotti äänensä,
niin se toki tukahtui poiskiirehtiwäin he«
Moisten kawion-kopinasta.

Kansa ihmetteli paljon, mikä oli krei-
win kiireisen ratsastuksen tarkoitus juuri
tällä ajalla. Hän oli tunnettu tuimaksi
ja hillimättömätsi mieheksi, joka ei woinut
mitään wastaansanomista kärsiä, mutta
olipa hänellä toki herkkä ja hellätunteinen
sydän. Muutamat luuliwat hänen tahto-
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wan Ammarbach'ista tuoda uutta kuului-
sata lääkäriä ja sentähdcn ottaneen ratsas-
tajat mukahansa, että tie Eulbaeher-mäen
ylitse sanottiin sangen waaralliseksi. Toisetpäättiwät hänen tahtowan hyökätä Sickin-
genin päälle, koska sen asujaimet oliwat
Strassburgista houkutelleet ja Wangiksi oU
tancet hänen poikansa ja hänen howi-mes-
karinsa. Mutta kaikki oliwat wäärässä,
sillä kokonaan toinen oli syy, joka karkotti
hänestä hellät tunteet, joita hän tunsi istu-
eösansa pienen tyttärensä kuoleina-wuoteeu
ääressä ja tämä syy sytytti hänen sydäm-
inensä tuleen ja liekkiin.

Kuluneen wuoden syksy-aikoina oli In-
mala palweliansa Martti Luther'in käden
kautta antanut Wittenbergin linnankirkon
owelle kirjoittaa kauan unhotetun sanansa
wapaasta autuaaksi tekewäisestä armosta
Kristuksessa Icsuksessa. Tämä sana oli
neljäntoista päiwän kuluessa luettu mo-nessa Saksan maakunnassa ja moni syoäu
oli sen käsittänyt. Waan niinkuin ai-
uatin Jumalan sanan kanssa tapahtuu,
niin se nytkin tuli wastaansanotukst ja
wäärin käsitetyksi. Alhaisempi kansa joka



6

paikassa otti sanan mastaan ja niin teki-
wät monet ruhtinaatkin, joilla purpura pu«
kunsa alla oli sydän täynnä hengellistä
köyhyyttä, mutta tämän mailmau mahta-
Wien ja wtifaitten joukossa löytyi monta,
jotka kokiwat potkia tutkainta wastaan. 9c'ii=
den joukkoon kuului kreiwi Eberhard Er-
bachilainenki. Hän oli uhannut uskosta-
luopumia komilla rangaistuksilla sekä kii
hoittanut heugcllisiä woimakkaasen wastarin-
taan; ja Johan Speekel, benediktiläis-munkki
ja alttari pappi Vlichelstadt',ssa, joka oli
oppinut ja elämänsä puolesta uuhteetoiu
mies, auttoi häntä uskollisesti taidollansa
ja walppaudellansa. Mutta yhtä wähän
olisi heille onnistunut kreiwin maasta sal-
pata tuota uutta oppia, kuin jos olisiwat
tahtoneet estää tuulen huminan metsässäkuulumasta.

Suurella ilolla nämät kuuliwat Johan
Eckin, Sylwestcr Prieriaan ja Jaakko
Hochstrateuin uskaltaman kiista-kentäallc
iiutherukfen kanssa, jonka ohcssa wiisaam-
mat, jotka oliwat heidän (Lutherilaisten)
kirjoja lukeneet ja paremmin ymiuärfiwät
ajan merkkejä arwostella sekä henkiä tut«
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kia, kyllä ymmärsiwät hänen asiansa pa-
remmin tulewan woitolle sellaisten toai--
tustelioitten kautta. Näitten ahdistuksien
alla oli Lutherin urhoollisuus ja usko kas-
wannut silminmähtäwästi ja kuin samana
wuonna Augustinilais-munkit määräsiwät
kokouksen pidettäwäksi Heidelbergissa huhti-
kuun 26 Päiwäna, matkusti hän sinne jal-
kasin oman waalioruhtinansa warjellus-kir-
jeellä Pfalz-kreiwille, waikta moni pelkäsi
hänen hengensä tulewan waaraan ja wa-
kaisesti waroitti häntä lähtemästä.

Nicmu-kulkua kulki Luther kaupungista
kaupunkiin. Köyhä, paljon rasitettu kansa,
joka paikassa löysi hänessä miehen, joka
lasti sen surkeuden sydamellensä; ja myös-
kin hnikentelewaisista ja wastustelioista
tuli moni woitetnksi, kuullessansa kaupun-
kien kaduilla eli maanteillä tämän miehensaarnaawan niin urhoollisesti ja kuulematta
kaiisan kiitosta hän kuitenkin nöyrästi an-
toi Herralle yksin kunnian.

Wyrtsburgista, jossa piispa Lorents
Bibralainen hänen ystäwällisesti wastaan
otti, oli Luther tullnt Vtain wirtaa myö-
ten Bcrtheimiin ja sieltä tahtoi hän mat-
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kaansa jatkaa Heidelbergiin, Sekä läheltä
että koitolta riensi kansa katsomaan sitä
miestä, jonka nimi oli tunkeutunut kaukai-
simpaan talonpojan tupaanki; ja kaupunki
Miltenberg, jonka eräs Drako niminen
pappi oli Lutherille woittanut warus-
tansi häntä juhlallisesti wastaan otta-
maan.

Eipä koko seudulla ollut, paitsi pappeja
yhtäkään ihmistä, joka kuuli näitä sanomia
suuremmalla närkästyksellä kuin kreiwi E-
benhard. Jokainen sanoma wihattawan
munkin tulosta ja kansan mieli-alasta koski
hänen korwiansa uutena suru-sanomana.
Hampaita kiristäen oli hän kuullut Mil-
tenbergiläisten juhlallisista laitoksista ja
sen jälkeen ei yksikään saanut häneltä kuulla
ystäwällistä sanaa, paitse hänen pieni tyt-
tärensä, jonka määrällinen tauti waan kar-
tutti hänen synkeä-mielisyyttänsä. Wiimein
oli hänen päätöksensä tehty.

Alttaripappi Speckel oli yhdellä ja toi-
sella wiittauksella antanut ymmärtää miten
nyt yksi ainoa urhoollinen ja nerokas woisi
tehdä lopunkurjuudesta, joka Lutherin kautta
tuli kaikkeen kansaan.
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Vähitellen hän selkeämmin selitti aja-
tustansa ja esitteli kuinka kreiwi jo oli
monta ratsastusmatkaa tehnyt poistaaksensa
alamaisistansa ajallisia onnettomuuksia.
Niin tuli hänen nht kerranki Jumalan
kunniaksi ja alamaistensa wieläftä koko sak-san kansan hengelliseksi hyödyksi astna he-wosen selkään; se olisi hänelle helppo asia
saada Wangiksi Lutherin, joka kulki aseetto-massa seurassa ja sitteu pitää häntä »iin
kauan luostarissa kuin joko saataisiin häntä
oppiansa peruuttamaan tahi siksi kuin sekä
hänen nimensä että oppinsa tulisiwat un-
hotuksiin. Tämä neuwo oli kokonaan krei-
win mieleen; jo usein oli hän toiwonut saa-
dakseen wastustaa kei-
häällä ja miekalla ja nyt hän huusi alt-
tari-papin hywin mietittyjen kiihoitus-sanain
jälkeen: "Jumalan tahto se on. Jumalan
tahto se on!" Kohta lähetti hän miehen
tiedustelemaan milloinka ja mitä tietä Lut-
hcrin piti Miltcnbergistä lähtemään, joko
Mainin tahi Odenwaldiu kautta. Kum-
massati suunnassa oli kreiwi hankkeensa
Varustanut. Jos hän kulkisi Maimwir-
taa myöten alas, niin piti kolmen, kreiwin
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alle kuuluwan urhoollisen ratsastajan a<
feilla warustettujen iniesten kanssa wäijy-
män häntä ja suurimmassa hiljaisuudessa
wiemän häntä Erbachiiu, Mutta jos hän
kullisi Odeuwaldin tietä, niin lreiwi itse
tahtoi olla hänen wastassansa. Kahden
päiwän perästä tuli häueu wakojansa sillä
sanomalla, että Lutherin lähtö matkaan
oli määrätty seuraamaksi Päiwäksi, mutta
tiestä, jota myöten hänen piti kulkeman, ei
hän woinnt saada selwää tietoa.

Ollaksensa kummassakin tapauksessa wa<
kuutettu saaliistansa, meni kreiwi matkalle
jo samana iltana, maikka hänen lapsensa
oli kuoleinaisillaan, ja kulki Miltcnbergin
tietä. Alkoi jo hywin pimittää kun he
Eulbacher-kukkulalle ratsastiwat ja jälkeen
jääneen pienen Eulbach-kaupungin tumissa
waloisat pesä-walkiat jo paloiwat; mutta
kreiwi, joka ratsasti joukkonsa etupäässä,
kiirehti niin, että he, kun kellot Miltenber-
gissä löiwät kahdeksan, jo oliwat kaupun«
gin lähellä olewan myllyn tykönä, jossa
niinkuin puhuttu oli sanansaattaja odotti
häntä ilmoittaen, että hänen käskynsä oli-
wat noudatetut ja wäki oli jo Main wir-
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ran luona Lutheria wäijymässä. Hhwillä
mielin ratsasti kreiwi portin kautta, jonka
Miltcnberg kaupungin hallitus oli Juhlat*
lisesti »valistuttannt. Portin yllä loisti
suurilla puustawilla feuraawa lause:

"Ei enää koskaan saatana saa kukistaa,
Herran sanaa ja Lutherin oppia." .

Kaupungissa oli wielä kaikki liikkeillä.
Ihmisiä kulki joukottain kaduilla ja haas-
lettiin waan miehestä, joka sinä päiwänä
oli niin woiinallisen saarnan pitänht. Kiu-
kustuueeua ratsasti kreiwi riciuuitsewan
kansa-jonkon kesken ja Pysähti "Miekka"
nimisen rawintolan edessä, jonka lähellä
Lutherus asui.

"Oi, woi toki herra kreiwi", sanoi
isäntä sywästi kumartaen, "en koökaan luul-
lut Lutherin panewan herra lreiwiäkin liik-
keille". Mutta kreiwi liuskasi hänelle ja
meni huoneesenfa.

Wäsynecnä pikaisesta ratsastuksesta ja
monista mielen liikutuksista heitti kreiwi
pilkaksensa wnotcellensa ja waipui pian n-
nen syliin. Muutamia tuntia maattuansa
heräsi hän ja kun hän ei enää unta saa-
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nut nousi hän »vuoteeltansa ja meni itku-
nan luokse.

Jön hilsaisuus woipi ihmeellisesti lii-
kultaa jokaista ihmistä, jonka sydän ei
wiela ole warsin paatunut. Kuin kaikki
mikä maan päällä elää, sekä ihminen ka«
Inarissansa että lintu pesässänsä, makaa ja
on hiljaa, silloin luulee ihminen kuulewansa
Hänen hengityksensä, joka kaikkia »varjelee
ja wartioilsee. Silloin luulisi maan päällä
kapinan ja sen hnudonki tukahutetuksi ja
luulisi maistawausa sen ajan esimakna, jol-
loin »naan pitää oleman Herran ja Hänen
Kristuksensa. Lienee kreuviki jotain senkal-
laista tuntenut, sillä wiha oli asettuuut
hauen shcäinessänsä ja lieinuwa liekki, joka
eilen ehtona siinä lieinusi, oli sainmunut.
Piineä ja hiljainen yö wallitsi kaupunkia
ja sen makaawia asnkkaita. Siellä ja täällä
kimelteli jokn tähti taiwaalla ja tornin »var-
tian kynttilästä loisti »valo. Selwästi
Ätaiu-lvirran tohina kaukana kuului, ja kuu
lähellä olewau luostarin pieni kello tehoitti
ensimmäiselle aamurukoukselle, tunsi treiivi
itsensä sywästi liikutetuksi. Hänen ratsas-
tuksmsa eilen iltaua ja neu»von-pide, jonka
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tähden hän oli tullut, oliwat unohduksissa
ikään kuin unennäkö, hänen ajatuksensa
oliwat waan kotiin käännettyinä sairaan
lapsen ja surewan waimon puoleen; sitte
ne kohosiwat korkealle Isän tykö taiwaassa,
jolla yksin on walta elämän ja kuoleman
yli, ja wiimein ne ilmoittiwat itsensä har-
taassa ja sydämellisessä rukouksessa, jossa
hän jätti kaikki murheensa Jumalan käteen.

Äkkiä kynttilä sytytettiin likimmäisessä
kulmahuoneessa ja aiwan selwästi taisi hän
yön hiljaisuudessa kuulla miehen alhaisella
ja heleällä äänellä saneleman nämät sanat:
"Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gra, Amen!" Kreiwi kun asui yläkerrassa
taisi nähdä tähän huoneesen ja waikka
rulla-kartiiui oli ikkunan edessä, taisi hän
kuitenki nähdä miehen himeän hahmun,
joka oli langennut polwillensa rukoilemaan.
Hetken aikaa hän näkyi kirjan lehtiä kään-
telewän ja alkoi sen jälkeen taas rukouk-
fensa: "Sinuun, Herra minun Jumalani,
minä uskallan: auta minua kaikista minun
wainollisistani, ja pelasta minua; ettei he
repisi minun sieluani niinkuin jalopeura,
ja särkisi ilman holhoojata." (Ps. 7:2, 3.)
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(St kreiwi milloinkaan »vielä ollut kuullut
joutuu näin rukoileman; kaikki sanat rukoi-
lelvan suussa oliwat itääu kuin wasaran
lyömät, joilla hän kolkutti taiwaan owelle
ja erittäinki wiiweiset »värssyt: "Minun

tilfteni on Jumalan tykönä, joka wakaat
sydämmet auttaa. Jumala on oikia tuo-
metri; ja Jumala, joka jokapäiwä uhkaa.
Ellei he palaja, niin hän on miekkansa te-
roittanut, joutseusa jänuittänyt, ja tarkoit-
taa. Ia on panuut sen päälle surinan
nuolet; hän on walmistanut wasamansa
kadottamaan. Katso, hänellä on pahaa mie-
lessä; hän on onnettomuutta raskas, mutta
hän synnyttää puuttumisen. Hän kaiwoi
haudan ja walmisti, ja on kaatunut siihen
kuoppaan, jouka hän oli tehnyt. Hänen
ounettounmtensa pitää hänen päänsä päälle
tuleman ja hänen »vääryytensä pitää hänen
päänsä laelle lankeeman. Minä kiitän Her-
raa hänen »vanhurskautensa tähden, ja
kunnioitan ylinnnäisen Herran nimeä."
Minät »värssyt lausui täinä rukoileiva
mies senkaltaisella »voimalla ja lujalla luot-
tamuksella, ettei kreiwi saattanut olla näin
ajattelematta: sillä niiehellä on tosiaan pa-
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remvi kilpi kuin minulla ja teräwäinpi
miekka; hänen kanssansa en tahtoisi muuta
kuin ystäwällistä puhetta pitää. Kuin
mies sitte myös sydämensä sywyydestä
rukoili koko kristikunnan edestä, että lu-
mala tahtoisi antaa ewankeliuminsa tirk-
kaan walon sitä »valistaa, että hän sowit-
taisi ja johdattaisi ruhtinoiden sydämet
niinkuin wesi-purot, ja totuudellansa saat-
taisi köyhän, kansa-raukan totiseen wnpau-
teen; kuin hän rukoili Jumalan sanan wi-
hollisten edestä, että Herra kukistaisi hei-
dän ylpeytensä, ja niitten edestä, jotka
sydämen sokeudessa wainosiwat sanaa,
että he antaisiwat Hänen tuomionsa wa-
roittaa itseänsä ja oppisiwat tuntemaan to-
tunden tien, tapahtui se sellaisilla sanoilla,
että kreiwi rukouksen päätettyä pani kätensä
ristiin ja kyyneleet silmissä sanoi hän kor-
keasti tähän rukoukseen: "Amen, amen! ta-
pahtukoon niin, o Jumala, kuin tuo pal-
welias on sanonut."

Sen jälkeen kreiwi lewotoinna käweli
edes takaisin kamarissa ja yksi ainoa aja-
tuö hänellä oli nimittäin se että kaswoista
kaswoihin nähdä tuota miestä, jota niin
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taisi rukoilla. Wiimein hawaitsi hän päi-
wän nousneeksi ja aurinko paisti kamariin.
Sitte soitti hän kellolla isäntää luoksensa.
Tämä tulikin kohta kantaen palwelewaisesti
lämmintä olutta hopialautaisella. Kreiwi
puhui hauelle: "taidatteko sanoa minulle
kutahau se mies on, joka asuu tuolla kulma
huoneessa?"

"Jos minä taidan sen sanoa," wastasi
isäntä, "senpä taidanki sanoa. Herra kreiwi
on kaiketi hänen nähnyt; se on Luther, se
pää-kerettiläinen; hänen kynttilänsä on jo
muutamia tuntia loistanut." Kreiwi sei-
soi niinkuin salamalta satutettu ja puhkesi
puhumaan: "Luther?" "Niin tohtori
Martti Luther", wastasi isäntä katsellen
häntä kummastuksella; "käskeekö kreiwi mi-
tään muuta?" Mutta isäntä kun ei was-
tausta saanut meni pois päätänsä rawistaen.

Wielä kreiwi seisoi äänettömänä sa-
malla paikallansa ja wiimein meni hän
aamusumustansa maistamatta pian trap-
puja myöten alas, lähti läheiseen karta-
noon ja tuossa silmänräpäyksessä seisoi hän
Lutherin edessä. Hänen kamariin tnltua
Luther nousi ja katseli kysywäisillä silmäyk-
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sillä tuota rotewata miestä, joka, täysissä
aseissa miekka wyöllä seisoi sanaakaan sano-
matta hänen edessänsä. Mutta luin Lut-
her wiimeiu ystäwällisillä sanoilla kyseli
hänen asiastansa, lankesi kreiwi polwillmsa
ja huusi: "Te olette minua parempi mies,
antakoon Jumala minulle sen anteeksi, että
ajattelin tehdä teille pahaa." Sen jälkeen
jutteli hän Lutherille missä tarkoituksessa
hän oli kaupunkiin tullut, kuiuka oli kuullut
hauen rukoilewan ja tullut hänen sauoil-
tansa walloitetuksi. "Ei minun sanoiltani,"
sanoi Luther, waan Herran sanoilta, joita
niinä kurja, mahdotoin syntinen tahdon
jälleen ilmi saattaa Saksan maakunnissa.
Älcnkäät Herran rauhaan, herra kreiwini,se joka teissä on hywän työn alkanut,
Hän on sen myös päättäwä Herran le-
sukseu Kristuksen päiwään asti. Saattepa,
jos Jumala sen sallii, wielä suurempia iy-
meitä nähdä, kuin että Hän, niinkuin Hän
teillekin tehnyt on, joutset musertaa ja kei-
häät palasiksi panee, Hänen sanaansa ei-
wät he woi häwittää, sillä "«oman sanaphsl)y ijautaiMsesti."

Kaupungin portilla feisoiwat kreiwin
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ratsastajat, joiden joukkoon toinenki puolue
oli yhdistäytynyt ja odottiwat hänen käsky-
jänsä. Kreiwi ratsasti heidän ohitsensa,
wiittasi micttiwäisenä kädellänsä sanoen:
"menkäät kotiin rauhaan, Herran sana ph-
shh ijankaikkisesti."

Ratfastaessansa linnansa portista, tuli
hänen, waimonsa häntä wastaan, iloisena
ja syli awoinna. Sairas lapsi oli lewol-
lifesti lewännht koko pitkän yön ja istui
nyt leikkien pienessä sängyssänsä ja odotti
isän tuloa.

Tulisi liian laweaksi kertoa miten kreiwi
tästä lähin palawalla hartaudella ja in-
nolla piti siitä huolta, että Jumalan sana,
jota hän oli wainonnut, nyt uskollisilta
saarnajoilta selkiästi ja puhtaasti saarnat-
tiin hänen alamaisillensa. Ruhtinain jou-
kossa, jotka wuonna 1521 oliwat Wormsin
waltiopäiwillä, löydetään myöskin nimi:
kreiwi Eberhard Erbachilainen, tunnettuna
ewankeliumin asian hstäwäkst ja hywän
tunnustuksen tekiäksi.

Ewankelisten pappien joukossa, jotka
Erbachin kreiwiknnnan Breusbach kaupun»
gissa, puhdasta ewankeliumin saarnaawat,
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oli juuri eunenmainittu alttari pappi Mic-
helstadtissa Johan Speekel ensimäinen ja
hänen saarnastuolillansa, jonka kreiwi E-
berhard Erbachilainen kirjoitetun wuosiln'nn
1536 mukaan rakennutti, seisoo latinan kie-
lellä suurilla kirjaimilla kirjoitettuna nämät
sanat, jotka oliioat senaikuisten ewankelis-
ten kristittyjen tunnussanat: Herran f (UM
Pysyy ijankaitlisesti.

Pienoisen Edwardin kuolin-wuode.
Edward H. oli syntynyt Dnblinissa

wlionna 1805, ja meni wuonna 1815 luo-
leman kautta taiwaan iloon. Tämä Ed«
warti oli eläissänsä pienoinen rakastettawa
poika, sillä han oli Jumalaa pelkääwäincn
poika, joka uskoi Vapahtajaan ja rakasti
Häntä suuresti ja tahtoi halulla tehdä hä-
nen tahtonsa jälkeen, ja oli myös siiwo ja
kuuliainen wanhemniillensa, ja luki mie-
lellänsä ja ahkerasti Wavahtajaötansa.
Kymmenen wuotisena tuli hän sairaaksi,
ja tästä sairastamisensa ajasta jutteli hä-
nm äitinsä seuraawaisella tawalla: Mi-
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mm sydämestäni rakastettu Edwartini oli
sairastaessansa erinomaisen kärsiwä ja ty«
tywäinen, alati puhuen Wapahtajastansa
ja taiwaan autuudesta. Viikkoa ennen

kuolemaansa oli hän yhtenä päiwänä ko-
win woirnaton, ja minä luulin hänen nuk-
Ilmeeksi, jonkatahden paninkin hänen wie-
reensä maata,.. Mutta wähän ajan perästä
sanoi hän: "Zlitini, minä olen nyt aiwan
onnellinen"! Kysymykseeni, mikä nyt hänen
näin aiwan onnelliseksi teki,,,sanoi hän i-
lolla ja riemulla: "Oi, Äiti-kultaiseni!
Herra on itse, Sanansa ja kasteeni kautta,
roakuuttanut minna siitä, että minä olen
Hänen omansa; sillä Kristus on pessyt
minun werellänsä puhtaaksi". Wähän ajan
perästä sanoi hän: "Minä soisin mielelläni
teidän, rakas äitini, myös seuraaman mi-
nua". Tähän sanoin minä: "Minä elän
siinä toiwossa, että me juurikin pian koh-
telemme toinen toisemme". Nyt katsoi hän
minua teräwällä ja läwitse tunkemalla sil-
mäyksellä, ja sanoi: "Niin kyllä se on, jos
wain äitini uskoo Herraan lesukseen".
Samana Päiwänä sanoi hän myös: "Kou,
lua käydessäni kysyiwät pojat usein mi*
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itufta, tahdonko mieluisemmin kiiwetä ylös
mäkeä kniwalla leiwän palasella kädessäni,
kuin mennä alas mäkeä suurella raha-kuk«karolla hartioillani"? Kuin en minä ole
koskaan ennen tätä arwoitusta kuullut, niin
kysyin sen merkitystä, johon hän wastasi:Kiiwetä ylös mäkeä kuiwalla leiwän pala-
sella kädessä, on Seurata Kristusta, köy-
hWbessä; jota wastaan, mennä alas mä-
keä suurella raha-kukkarolla hartioilla, mer-
kitsee: Seurata perkelettä, rikkaudessa.
Minä sanoin nyt eläwäni siinä toiwossa,
että mieluisemmin seuraisin Kristusta köh-
hyydessä; johon hän yksiwakaisesti wastasi:
"Kyllä minä niin tekisin". Kaksi päi-
wää sen jälkeen sanoi hän: "Minä hala»
jan nähdä lesutsen; minä ikäwöitsen päästä
Hänelle ijankaikkifesti elämään". Aina hä-neltä kysyttäessä, jos hän mieluisemmin
tahtoi kuolla kuin elää, wastasi hän: "Jos
wain on Herran tahto, niin kyllä minä
mieluisemmin kuolisin, saadakseni ijankaik-
kisen elämän katoomattoman kruunun"; ja
nähdessäni minun itkewän, kysyi hän: "Äiti-
kultaiseni! toiwoisitteko minun wielä elä-
wäni"? Tähän minä wastasin: "Jos wain
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Herran tahto niin olisi, niin kyllähän minä
soisin sinun wielä kauankin eläwäsi, sillä
rakkauteni sinuun on liian suuri"; johon
hän kohta huoaten wastasi: "Jos jään
elämään, niin en saa olluksi syntiä teke-
mättä; mutta jos saan kuolla, niin pääsen
synnistä ijäifesti wapaaksi". Tästä näet'
te, rakkaat lapset, että pienoinen Edwarti
rakasti Vapahtajaansa enemmän kuin omaa
henkeänsä ja pelkäsi enemmän syntiä,
kuin kuolemaa. Tässä mielessä erisi hän
täältä, Toukokuun kymmenentenä päiwäna,
ja astui taiwaalliscen iloon, ijäisesti katse»
lemaan Vapahtajaansa kaswoista kaswoi-
hin, jota hän suuresti halusikin, ja ijäi-
sesti olemaan kaikkein pyhäin Enkelein,
hurskaan Abrahamin, Dawidin ja Neitsy
Marian, ynnä myös kaikkein armoitettuin
ja autuasten syntisten seurassa taiwaau
sanomattomassa ilossa!!

Isän ilo lapsensa lääntyulisestä.
Rakas »veljeni! Sydämen ilolla tahdon

minä nyt kertoa sinulle erinomaisen per-
heessäni tapahtuneen muutoksen. Eräänä
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päiwänä, pitäissäni koti hartautta perheeni
kanssa, ilmoitti itsensä Herra Vapahtajana
pienoisen Ludwikini sydämelle, niin että
hän rupesi rukoilemaan, ei enää entisellä
taioallansa, waan runsaasti wuotawillakyh«
neleillä silmissänsä, suurella huudolla ja
kilwoituksella, siksi kuiu Herra itse »vakuutti
häntä armosta ja rauhasta, lefukfen Kris-
tukfen kautta. Ensin alussa en rohjennut
pitää tätä wakaana, koska jo tätä ennenkin
oli usiat erät Herraa kääntymisestänsä ru-
koillut, mutta kuin hän ei ehtinytkään tä-
hän, niin minä uskoin, ett'ei hänellä wielä
ollut eläwää synnin eikä armon tuntemista.
Mutta kuinka olen minä pettynyt tässä
asiassa! Usiat erät käskin minä häntä ruu-
alle tulemaan; mutta hänen aikansa oli
syödä ei katoowaista ruokaa, waan,'sitä,
joka pysyy ijankaikkisesti, eikä hän antanut
itseänsä hämmentää. Minä sain myös
sydämellisen halun rukoilla hänen kans-
sansa, hawaitessani hänellä olewan selkeän
käsityksen »vanhurskaaksi tekemisen opissa,
sillä hän laski Jumalan eteeu Hänen omat
lupauksensa, ja sanoi: "Rakkain Jumalani!
oletpas lähVttänyt lefukfen tänne meitä
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syntisiä pelastamaan; ja onpa hän anta-
nut werensä wuotaa wiheliäisten syntisten
autuudeksi! O, minun Jumalani, suo nyt
minulle, Hänen tähtensä, kaikki rumat syn-
tini anteeksi; sillä minä olen suuri synti-
nen, jota ainakin itsessäni ansaitsen helwe-
tin ja ijankaikkisen kadotuksen. O, rakkain
lesn! minä uskon, että Sinä myös kuolit
minunkin tähteni, juuri minun syntini so-
winnoksi; niin luo siis minuun uusi sydän"!
Kuullessani tämän rukouksensa, rukoilin mi-
näkin rakasta Jumalaani oikein kääntä-
mään pienoista rakastettua poikaani, niin
ett'ei hänen kääntymisessänsä yhtään pe-
tosta ja wilppiä olisi; ja suuresti ylistetty
ja liitetty olkoon Jumala sanomattomasta
armostansa ja laupiudestansa! sillä tätä
lastani on Hän myös auttanut. Enkä
minä ole wielä koskaan hawainnut näin
woimallista kääntymistä yhdessäkään hänen
ikäisessä lapsessa, sillä ensi Tuorstaiua
täyttää hän wasta yhdeksän wuotta. Kohta
rauhan saatuansa, nousi hän ylös, syleili
minua, ja sanoi: "Oi, kuinka suloinen mi-
mm Vapahtajani on, huuajaa makeampi!
Kiitos Hänelle rauhastansa, jonka saanut
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olen ja jota en woi sanoilla sanoakkaan.
Rakkain Isäni! snokaat tekin nyt minulle
anteeksi; sillä minä olen usein ollut teille
tottelematon". Rämät wiimeksi mainitut
sanat sanoi hän myös äitillensä; sitte pani
hän kätensä knuden wnotisen weljensä pään-
laelle, ja sanoi niinkuin aikamies: "Jumala
siunatkoon sinua, minun rakas weljein E-
lias, että sinusta tusisi Jumalaa pelkää-
wäinen lapsi". Tämän ohessa juoksenteli
pienoinen Miina ympäri huonetta, alati
kysyen: "Kussa Hän sitte on, se rakas
Vapahtaja, kussa Hän nyt on"? Tähän
wastasi Ludwiki: "Hän asuu nyt, uskon
kantta, minun sydämessäni". Minkä ilon
kaikki tämä meissä sytytti, ymmärtänet itse
huokeasti Suokoon nyt Taiwaallinen
Isä Ludwikini pysyä lujana uskossa le-
sukseen Kristukseen!! Emännältäni lähetän
terweisiä ja itse toiwotan sekä sinulle että
suloiselle puolisolles terweyttä ja kaikkea
onnea, Jumalalta, lahjain jakajalta. Olen
aina kunnioittama wcljes

Philip Bnrth.
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Uskon koettelemus.
Muuan hurskas mies asui erään kai-

won tykönä, jota nimitettiin Ver-Sabaksi
eli Tämä mies ja hä-
nen waimonsa oliwat molemmat hywin
wanhat. Hän ei asunut niin kuin me huo-
neissa waan majoissa eli lelleissä ja wael-
si ympäri paikasta paikkaan, mutta missä
hän pystytti majansa rakensi hän myös
altarin ja uhrasi poltto-uhria Jumalalle,

Tällä Jumalala pelkääwäisellä miehellä
ja hänen lommollansa oli yksi poika, jota

he hellästi rakastiwat. Hänestä tuli wan-
hempainsa wanhuuden lohdutus ja ilo.

Eräänä päiwänä kuuli tuo wanha mies
äänen taiwaasta, Tämä ääni oli Herran
Jumalan. Hän kumarsi itsensä alas maa-
han pyhällä pelwolla ja wastasi:
olen minä," niinkuin olio hän tahtonutsanoa: sinä tahdot, että minun
Pitää tekemän? Sano se minulle, ja minä
tahdon heti totella."

„Ota nyt sinun poikas," sanoi ääni,
„sinnn ainoa poikas, jotasrakastat, ja mene
toiseen maahan ja uhraa hancu siellä polt-
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Puhriksi yhdellä wuorella, jonka minä si-
nulle sanowa olen." Se oli niin paljon
sanottu kuin: „Tenrasta hän niinkuin ka-
ritsa tai wohla teurastetaan polttouhriksi,"

Mitähän toki tuo hurskas mies tunsi
näistä sanoista? Mitkä ajatukset mahtoi-
wat täyttää hänen mielensä? Sitä emme
woi sanoa. Jos hän olis saanut käskyn
lähettää poikansa wieraalle maalle, ett'ci
milloinkaan enää saisi häntä nähdä, olisse ollut sangen suuri koettelemus; tai jos
hänen olis täytynyt nähdä tämä Poikansa
kuolewan toisen ihmisen käden fautti, olis
se täyttänyt hänen sydämensä sywällä mie-
likarwaudclla; mutta että häneu itse täy-
tyi tappaa ainoa poikansa, se oli tosin kau-
hiata. Kuitenkin, kuinka paljon hän ra-
kastikin poikaansa, rakasti hän kuitenkin
Herraa lumalata wielä enemmän ja tah-
toi myös totella häntä, maksoi se mitä hy-
wänsä. Hän tiesi, että sillä suurella Py-
hällä Jumalalla oli hhwät ja wiisaat ai-
komnlseusa tällä käskyllä, ehkei hän nyt
Woi nähdä, mitkä ne oliwat, ja hän oli
myös wissi, että Jumala käski waau sitä
mikä oli oikein ja hywin.
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Tämän yön mahtoi tuo hurskas mies
wiettää rukouksessa ja lcwoltomasti odot-
taen päiwän tuloa. Niin pian kuin aurin-
gon ensimäiset säteet tunkeutuiwat majaan,
nousi hän ylös. Hän ei woinut wiipyä
tottelemasta Jumalalansa. Centähden sa>
noi hän Mainiollensa lähtewänsä matkaa»
ja palawajansa muutamain päiwain perästä,
mutta matkansa tarkoitusta ei hän sanonut,

Hakattuansa wähän halkoja ja pantu-
ansa ne aasin selkään otti hän kaksi nuorta
palweliaa kanssansa joiden piti häntä seu-
raaman matkalla, ja läksi sen jälkeen mat-
kalle ynnä poikansa kanssa. Oli enemmän
kuin kahden päiwän matka wuorelle. En°
simmäinen päiwä kului ja matkustawaiset
lepäsiwät yöllä. Toinen päiwä tuli ja
wielä täytyi heidän matkustaa eteenpäin
yli wuorten, ketojen ja wesi-ojain, kunnes
yö taas käski heitä lewolle.

Mitähän he puhuiwat tiellä? Tuon
wanhan miehen sydän mahtoi olla liian
täynnä surua, ettei hän woinut paljon pu-
hua. Meistä tuntuu kuin näkisimme ha-
nen kääntämän kaswonsa taiwasta Päin
hiljaisessa rukouksessa tai käywän wähän
erinänsä kuiwaamaan kyyneleitänsä.
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Kolmantena päiwänä tuliwat he wuo-
relle, jolla oli nimi, joka merkitsee „Herra
näkee."

Tuo ijäkäs mies otti nyt halot aa-
sin selästä ja pani ne poikansa selkään sekä
käski palweliain pysähtymään wuoren juu-
rella, kun hän ja hänen poikansa käwiwät
wuorta ylös.

Tuo nuori mies tiesi, että hänen isänsä
piti uhraama» poltto-uhrin, sillä he wei-
wät myötänänsä tulcu, weitsen, ja puut.
Mutta missä oli karitsa, joka piti alta-
rille pautaman? Hän ei tietänyt, että hän
oli määrätty uhrattawaksi, Han sanoi sen-
tähden: „Isäni," ja tuo wanhns wastasi:
„Tässä olen minä, poikani." „Katso, tässä
on tuli ja halot, missä on nyt lammas
poltto-uhriksi?" kysyi poika. „lumala on
kyllä edeskatsowa lampaan polttouhriksi,
minuu poikani," oli sen wanhan isän
wastaus.

Hiljaa läywät he yhdessä ylös wuo°
relle, tunnes tulewat sen huipulle. Kiwi-
altari ratetaau ja halot pannaan sen päälle.
Hetki on nyt tullut, jolloin isän täytyy
sanoa pojallensa, että Jumala oli käskenyt
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hänen uhraamaan hänet altarilla ja että hän
kuinka hellästi hän rakastikin poikaansa kuitenkin
ennen kaikkia tahtoi totella Jumalala, sillä se olis
syuti asettaa itsensä hänen tahtoansa wastaan.

O kuinka waikiata nuorista on kuolla! Maailma
paistaa niin «iettäwänä heidän silmiinsä, sydän
on täynnä loiwcita ja elämä tarjoo heille niin
monia nautintoja, ettei kenenkään sowi ihmetellä,
että se on heille rakas. Katsos nyt näitä molcm-
Pia: isää ja poikaa. Isä oli wanha ja heikko, poik«
nuori ja wäkewä, hän olis woinut tehdä wastus!»
tai juosta tiehensä. Mutta ei, Hänkin antaufi
Jumalan tahdon alle. Hän laski itsensä hallojen
päälle ja antoi isän sitoa ilsensä köydellä, ikään-
kuin olis tahtonut sanoa: "Minä olen altis, mi-
nnn isäni, tee mitä Jumala on sinun käskenyt".

Me woimme itsellemme hitoaitta, kuinka se
tapahtui. Weitsi on nostettu; tuon wanhan mie-
hen käsi on wakawa, ehkä hänen sydämensä on
halkeemaisillansa. Poika rukoilee hiljaa ja uin-
mistaa silmänsä, kun siinä, samassa Herran en»
keli kuuluu huulawau: "Alä satuta kättäs poi»
Jaan; sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät lu>
malata, etkä ole säästänyt ainoata poikaas minun
tähteni:" Se oli kyllä; hän oli kestänyt koetuksen
ja näyttänyt, että Jumala oli hauelle kaikki, että
hän waan tahtoi uskoa j» totella häntä, maksoi
mitä maksoi.

Tuo nuori mies päästettiin heti siteistänsä ja
muuan oinas, joka oli sarwistansa käynyt kiinni
pensastoon, uhrattiin hänen sijassansa «Itarilla.

Kuinka erilaiset oliwat ne tnnteet, jotka täyt°
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tiwät heidän sydämensä, kun he astuiwat alas
wuorelta, niitten suhteen, jotka heillä oli astu»
eösausa ylös wuorelle. Isä oli totellut lumalau
käskyä ja poika oli kuitenkin pelastettu. Kuiula
riemullisesti he loti-matkalla sauoiwat toinen toi-
sellcnsa: "Herran wuorella >dcskatsotnan. Herra
«n edeskatsowa!"

Me olemme kuuleminamme nuorten lulijaimme
huutawan: "Oh, tämän historian olemme kuulleet
jo kauan sitten. Niin, me olemme lukeneet sen
monta kertaa raamatussamme. "No hywä, siis
te myös osaatte wastata muutamiin kysymyksiin
tässä aineessa. Ia jos woidaan te tällä tawoin
saattaa ajattelemaan wähän selkeämmin ja sy-
wemmin kuiu tawallisesti; niin ette sitä kadu, että
wielä kerran olette lukeneet tämän wanhan histo-
lian.

Mikä oli tuon wllnhan miehen ja hänen poi-
kansa nimi?

Oliko hän saanut jotakin lupausta, joka tele
tämän käskyn, uhrata tuo ainoa poika, sangen
raskaaksi koetukseksi hauelle? ')

Tunsiko Jumala tuon wanh.an miehen sydämen
tilan yhtä hywin jälkeen kuin ennen tätä koe»
tnsta? 2)

Missä aikomuksessa kiusaa tai koettelee In-
mala ihmisten lapsia? 3)

>) 12. 2 ) lev. 17. 3 ) sM°s.B. 2 Ailal. 32.
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"Minä tiedän että sinä pelkäät Smnalata".—

Mitä ymmärretään tällä pelwon lajilla? >)

Jos Jumala kutsuu lapsiansa rääkäisin koe-
tuksiin, kuinka heidän silloin tulee itsensä käyttää?

Mikä armolahja oli tällä wanhalla miehellä,
joka saattoi hänen menettämään niinkuin hän teki?

Missä tästä puhutaan uudessa testamentissa? 2 )
Mikä wnoren nimi oli?
Missä maassa se oli?
Mitä rakettiin sitte tällä »vuorella?
Kuka oli se, joka läsnä tätä paikkaa uhrasi

ainoan Poikansa?
Mitä hauen siihen taiwutti? 3 )
Millä tawoin uhrattiin tämä Poika? 4)

Milli hyöty on meillä tämän Pojan kuole-
mast»?

Kuinka meidän tulee osoittaa kiitollisuutemme
meidän suurinta hywän tekijäämme kohtaan. Ei-
köhän sen kautta että aunamme hänelle meidän
sydämemme?

lesus oman' aina olkoon,
Icfus tahton' johtakoon;
Enempää en halaa koskaan,
Kuin sun, lesus, pitää saan!
Hän, kun niin mua rakasti.
Ett' edestau' itsens' uhrasi,
Hän ilossa ja surussaHoitakoon mun sielua!

>) San, IG. P>. 115. 2) Hebr. 11. 3) 1
I°h. 4. 4 ) I°h. 1.
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