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Johdanto.
Ennenkuin me jätämme senraawata merkillistä

kirjotusta painoon ja sen kautta yleisön käsiin,
olkaan meille sallitin kertoa, mistä tämä on alku-
lähteensä saanut.

Nbbot Lawcrense, se amerikkalainen miljoonien
omistaja, jonka paperitöiden seassa, hänen äs-
kettäin kuoltuaan, scuraawa ohjc-kirjotus löydet-
tiin, oli tämän saannt setaltaan hänen kuolema-
Vuoteellaan ollessaan. Setänsä oli myös maan-
maailman mainio rikas, mutta kuin hänellä ci ollut
yhtään rinta-perillistä, niin lahjotti hän kaiken o-
maisnutcusa hywää tckcwiin tarkoituksiin. Tälle
Abbot Lawcrcnsille, joka oli hänen wcljensä poika,
ci hän lahjoittanut mitään; antoi ainoastaan tä-
män ohjeen, jota nyt tässä käymme kertomaan,
lansuen: »Rikkautta, rakas weljcni poika, en minä
sinulle jätä, sillä jokainen ihminen omistaa itse



wolniia hanlkialseen omaisuutta, sekä sen kautta
kunniata, kuulu-nimeä ja onnea. Oma woima
olkaan miehen oma, ja minä en tahdo sitä sinussa
enemmän heikontua luin mitättömäksikään tehdä
siten, että jättäisin sinut suuren omaisuuteni pe-
rilliseksi, jonka sinä mahdollisesti käyttäisit tullak-
sesi huonoksi ihmiseksi, ehkä tähän asti olet ollut
rehellinen ja kunnon ihminen. Hanki, niinkuin
minä olen tehnyt, omilla woimillasi, niin opit
arwoittamaan rikkauden armon, mikä on säädetty
ainoastaan Jumalan teosten järjestyksessä pitä-
miseksi, tarpeellisen toimeentulon wälikappaleeksi
ja lanssa-ihmisten auttamiseksi."

~Tarjotakseni yhtähywin sinulle ohjetta pitem-
min päästäksesi pää-maaliin, — hankkiaksesi hy-
wanlaisen rikkauden sekä woittaaksesi senkautta kun-
niata ja onnea kuin myös »varjelluksesi omista
kokemuksista sopimattomasti wiisaaksi tulemasta,
jätän minä tässä sinulle rikkaan omaisuuden ko-
kemuksista, joita itse olen keräillyt jakaikissa suh«
teissä kokenut, ja joka on minut tehnyt siksi mikä



olen ja jonka perään tuhansia ja miljoonia ih-
misiä pyrkii, waan eiwät osaa walita keinoa, eli
jos he sen keksiwät, ylenkatsomat he sitä oikein
käyttää."

~Käytä tätä omaisuutta kokemuksista," sanoi
setä weljcusä pojalle, ~ja sinä olet kohta omilla
woimilla, omalla pyrkimyksellä käsittämä sen, joka
tuottaa perustuksen onnellesi niin täällä maan
päällä kuin tuollaftuolella haudankin." Nämä o-
liwat wanhuksen »viimeiset sanat.

Ajatuksissaan seisoi nyt »veljenpoika setänsä kuo-
lema-wuoteen edessä. Tosin koski se häneen, kuin
ei hän saanut periä setänsä mainiota rikkautta,
»vaikka hän oli »vainajan lähin sukulainen. Mutta
tämä tunuc ci kestänyt tauwan. Hän pisti pa-
perin lälläriinsä ja alkoi »viipymättä tuumia »vai-
najan hautajais-puuhista. Ia kuin hän iltaisella,
samana päiwänä kun hän oli saattanut setänsä
wiimcisccn lepo-kammioonsa, istui suruissaan huo-
neessansa, muisti hän kirjotuksen ja awafi hctisen, uteliaana tietääkseen, mitä se sisälsi.



Hän luki tukienkin, ja waikka hän ei sen sisäl-
lystä kaikin paikoin täydellisesti ymmärtänyt, ym-
märsi hän kumminkin scnwcrran, ctteiwät sctä-
wainajansa ohjeet olleet turhia ja että ne, tar-
koin seurattuina, oliwat »valmistamat hänen on-
nensa. Scntähdcn päätti hän itsessänsä oman-
tunnon tarkkuudella seurata niitä. Kuinka hän
piti päätöksensä ja minkä hyödyn hän sen kautta
»voitti, selittää ei ainoastansa yksityiset kertomuk-
set, »vaan myös koko hänen isänmaansa historia.
Abbot Lawcrcnse tuli »vähitellen omilla neuwoil-
laan, köyhästä nuorukaisesta, rikkaaksi jakunniassa
pidetyksi mieheksi. Työmiehestä jaköyhästä maa-
lviljcliästä Virginiassa, kohosi hän rikkaaksi teh-
tailiaksi, puutarhani, rautateiden, »vuori- jakulta-
kaiwannoidcn omistajaksi, tuli »valituksi asioima-
jäseneksi ja siitä waltio-jäseneksi sekä sitte nimi-
tettiin Ihdyswaltain lähettilääksi Londonissa wno-
sina 1849—52, ja olisi »varmaan tullut »väli»
tuksi presidentiksi, jollei hän itse olisi kieltäytynyt
siitä arwoSta. Hän kuoli »vuonna 1864, 10 mil-



Joonan omistajana, mitkä hän, niin-
kuin setänsäkin, testamentteerasi hywää-tekewim
tarkotuksiin, jonka wuoksi hänen nimensä elää niin
ajassa kuin ijankaikkisuudessakin.

Me olemme erään ystäwämme awnlla saaneet
seuraawat riwit, jotka sisältämät puheena olleen
setan testamentin, ja me luulemme tekemämme
kanssa-ihmisillemnie hywän palweluksen, kuin jä-
tämme ne painon kautta heidän silmättäwätseen.

') Dollari tekee meidän rahassa 5 markka»; siis teki
toto hänen omllismitmsa 50 miljonaa niartkaa.



«uksile ja tee työtä
Nykyaikana, jolloin rahalla on niin suuri ar-

mo, koska ihmiset owat taiwuttancet itsensä kowm
moniin tarpeisiin, on kaiketi kaksinkertaisesti tar-
peellinen oppia tietämään keino, millä tawalla
rahaa saadaan. Ei kukaan woine kieltää, joka
seura-elämätä tuntee, ettei sen kautta woiteta ar-
woa, kunniata ja kuulu-nimeä tansallis-clämässä.
Rikkaalle awaantuu kaikki owet, köyhälle owat ne
suljettuina. Niin paljo kuin tätä tilaisuutta täy-
tyy walittaa, niin ei kuitenkaan ole wiime mai-
nitulle muuta keinoa, kuin että kokea taistella sitä
wastaan.

~Mitä auttaisi se ihmistä, jos hän woittaisi
koko maailman, mutta saisi wahingon sielulleen,"
sanoo Kirjoituksessa, ja me yhdistymme taydelli»
sesti siihen. Köyhä tekee yhtähywin usein »vahin-
gon sielulleen, koska häneltä puuttuu maailman
mammona ja scnkautta kciuo pelastaa sielunsa ja
ruumiinsa häwiöstä. Nälkää tärsiwä köyhä nia»



raStaa lciwän nälkäänsä sammuttaaksccn ja tekee
sen kautta pahan, joka wahingoittaa hänen sie>
lnaan. Olisiko hän tehnyt sitä, jos hänellä olisi
ollut rahaa kullaksi ostaa itselleen lciwän? Ja
näin saapi hänen sielunsa wahingon, koska häneltä
puuttuu manilman mammona.

Hankkikaamme sentähom tämä mammona, ja
kaikkivoipa Herra ci ole tuskastnwa meihin, jos
waan sen teemme Hänen pelwossaan ja Hänen
käskyinsä jälkeen; sillä Hän on lahjoittanut meille
neron työntekoon ja pyrkiwäisyytecn, woidakscmmc
siten auttaa tarpeessa olemaa.

Wanha, totinen sananlasku sanoo: Jokainen
on oman onnensa seppä. Mc tahdomme ta.
Ulan selittää näin: ihminen ci woi milloinkaau
wakaammasti perustaa onneansa, kuin silloin kun
hän täyttää wclwollisuutensa:

2) Kanssaihmisiäusa ja isänmaatansa kohtaan j»
1) Jumalaa kohtaan.

:l) Itsiänsä kohtaan.



Me tahdomme tässä lähemmin edestuoda lu-
kiallc nämä wclwollisuudet.
Ole hylvä ja jumalinen, ilman että olla

teeskennelty kerettiläinen. Käy ahkeraan
kirkossa ja etsi parannustasi Jumalansanassa.
Ole hywänä esimerkkinä kanssaihmisillesi japer-
heellesi hengellisten wclwollisuuksiesi harjoitta-
misella; korota illoin ja aamuin kuin myös
muinakin hetkinä sielusi Wapahtajau tykö, jolta
kaikki hywyys tulee. Rukoile Häneltä siunausta
kaikkiin cdcsottamisiisi. Ole siinä uskossa, että
se on se totinen sielun ilo, joka antaa sinulle
woimia alottaakscsi töitäsi ja onnellisesti lopct-
taaksesi ne. Käy wähintäkin kerran wuodessa
Herran pyhällä ehtoollisella, wahwistaaksesi
hengellisiä ajatuksiasi.

Ole armollinen totisesti köyhille, jotka ei-
wät ole tilaisuudessa hankkia leipään-
sä, sillä se joka lahjoittaa köyhälle, hän lain»



»cm Herralle. Auta totisesti tarwitsewaa mi
kesta »voimastasi, mutta laiskalle maankierto-
laiselle elä anna niitäkään; hau ansaitkoon lei«
pänsä itse. Auta sitä, joka wiattumasti on
«mcttonillksi tullut; ole leskien ja orpojen sekä
heikkojen ja poljettuni turwa. Elä anna pel-
känwäisyydcn ihmisiä johtaa itseäsi myönnyt-
tämään »vääryyttä, sillä sen kantta tuomitset
itse itsesi.

Ole kärsilväinen niiden kanssa, jotka
tUNNUstawat toista Uskoa. Jokainen ru-
koilee Vapahtajaansa käsityksensä mukaan. Mis-
sä et wot »vaikuttaa suloisella ja lauhkealla pu-
heella, siinä ole kääntämisen työstä ennen eril-
läsi. Muista, että Jumala on kaikkein olen-
tojen isä ja että Hän antaa aurinkonsa pais-
taa niin hywillc kuin huonoillekin.

Pidä omatuntosi auia puhtaana jawar-
jele itseäsi myönnyttämästä mitään



syntiä. Tutki jokainen työsi jatekosi ja anna
tuomio» olla kowan, sillä elämäsi rauha on
aina poikcssa, niinpian kuin joku wääryys Ju»
malata, ihmisiä ja itseäsi kohtaan kalmaa omaa-
tuntoasi. Ei mikään ilo ole sitte enää asuwa
autiossa sydämessäsi ja tyytywäisyys on sinusta
ijankailkiscsti kaukana. Sinä et löydä sitte
enää iloa wiattomista kappaleistakaan; pelkäät
waan sitä rangaistusta, joka jo kukatiesi ensi-
maisessa silmänräpäyksessä odottaa sinua.

Pidä huoli terlveydestäsi, eläkä unhota et
ta Jumala on antanut sinulle siinä sen omai-
suuden, jolla wuit työtä tehdä Hänen wiina-
mäellänsä. Elä turmele kaunista ruumistasi,
jonka Jumala on luonut tulvaksensa, huiken-
telewaisilla riennoilla ja maromattomuudella.
Ajattele, että sinä scnkantta menetät sielusi
autuuden ja ruumiisi woimat, sekä lähenet hau-
taasi monta wuotta ennemmin kuin Vapah-
taja sen on määrännyt. Sinä uhraat siten



tykenewäisyytesi hankkia rahaa, etkä woi tehdki
itseäsi ja muita onnelliseksi; sairaalla ruumiil-
lasi tulet sinä niin itsellesi kuin muillekin ras°
kaulukseksi.

Nautitse yksinkertaista mutta terweel-
listä ja woimakasta ruokaa. Elä täytä
»vatsaasi talleilla herkuilla, waan katso ainoas-
taan ettäs tulet rawituksi. Atrioillaan woipi
ihminen menettää paljo rahaa ja turmella tcr-
weydcnsäkin. Nawitsewa ruoka antaa ruu»
miille woimaa, ja »voimakkaassa ruumiissaasuu terwe sielu, sillä sielun terweys yhteen-
tyy ruumiin tenveyteen. Näin woit sinä myös
tawata korkea» ijän ja nautita lauwan elii-
mätä maan päällä.

Ole aina selwänil, sillä se ei ole ihmiselle
soweliasta, että wätewillä juomilla kawaltaa
itseltään luonteen waitnttimet ja terweyden.
Paitsi sitä menetät sinä sen lautta halun ja



ajan työhösi, tuhlaat rahasi ja elämäsi woi»
mat — kaikki kyllä kalliista ja »verrattomasta
armosta. Siten kadotat sinä myös kanssa-
ihmistesi kunnioituksen ja rakkauden sekä ku-
moat asioima-tilasi.

Koeta tehdä yksinkertaisiksi tarpeitasi.
Sen kautta tulet sinä säästämään suuria smn»
mia ja wälttämään monta raha-menekkiä, sekä
opit olemaan tyytywäincn itsekuissakin suhteis-
sa, mitkä wälistä tekcwät sinulle mahdottomaksi
taiwuttaa tarpeitasi.

Wältä korttipeliä ja»vedonlyöntiä. Tns-
kin milloinkaan on korttipelari woinut iloita
»voitoistaan. 99 kertaa 100-sta menettää hän
rahansa, hankkii itselleen wihollisia ja turmelee
hywän luontonsa. Kaikissa tapauksissa tulee
hän »vähitellen kelpaamattomaksi työntekoon,
waikka se yhtähywin seisoo kirjoitettuna: otsasi
hiestä pitää sinun leipäsi syömän. Pclarin



sielu ei woi hywäillä mitään pyhiä tunteita.
Tahdotko pelata, niin elä milloinkaan pelaa
muuta kuin seura-peliä aikasi huwikkeeksi, mutta
elä senkään anna muuttua himoksi.

Glä ole usein osallisnaraha-arpajaisissa.
Tässäkin suhteessa menetät sinä melkein aina,
koska raha-arpajaiset owat asetetut joko yhtiöi-
den eli waltioiden eduksi. Tahdotko hhtähy-
win jonkun kerran ostaa arwan, niin osta se
niillä rahoilla, jotka eiwät ole wälttämättö«
mästi tarpeellisempiin tarpeisiin menewiä, cläkä
osta aiwan wähää osaa, woidaksesi, jos on-
nesi walwoisi, saada tuntuwamman woiton.
Siinä suhteessa owat raha-arpajaiset edellä
korttipeliä esiteltäwät, etteiwät ne tuota niin
suuressa määrässä turmiota kuin wiimeksi mai-
nittu.

Pidä sanasi. Puheesi ja sanasi olkaat selkeät
kuin aurinko taiwahalla. Wältä waromatto-



masti lupaamasta, waan jos kerran olet lu-
wannut, niin pidä sanasi, sittenkin, maikkapa
se sinulle olisi wahingoksi. Rehellinen mies on
warowainm lupauksissaan, mutta jos hän ker-
ran on lupauksensa antanut, niin pitää sen
hänelle oleman pyhimmän kaikista, ja hänen
pitää, jos waikka kaikki kumoutuisi, Pysyä sa-
nallaan.

Ole määrällinen. Oletko määrännyt jonkin
ajan, joksika olet ottanut jonkun työn tehdäk-
seksi eli maksun maksaakscsi, taikka jotakin hant°
liaksesi eli toimittaaksesi, niin toimita se mää-
rällensä ja omantunnon rehellisyydellä. Siten
woitat sinä luottamusta. Sitten sinua usko-
taan, ja töistäsi, mitä teet, maksetaan hywästi,
koska ollaan wakaat, että sinä täytät lupasi
määrällensä. Kaupassa uskotaan sinua mie-
lellänsä, luin tiedetään sinun pitilwän puheesi.



Dle säästäwäinen. Ajattele tulcwia aikoja
sillä tänäpäiwäuä et tunne niitä tapauksia,
mitä jo huomenna woipi tapahtua. Tänäpäi-
wänä olet tenve, woiiuakas ja työhön kelwol-
linen, huomenna woit jo olla heikko, sairas ja
kykencmätöin. Jos sinulla silloin on niitä
tissä, niin on se sinulle kaksinkertaiseksi hyö-
dyksi, ja surullinen kuormasi on sinulle paljo
kepeämpi.

Lainaa säästetyt rahasi korkoa wastaau
johonkin lnotcttawaan paikkaan ja tte
sitte waan edelleen työtä. Anna rahaisi silla-
keinoin lisääntyä itselsccn, jollet itse osaa niitä
hyödylliscsi käyttää. Minkä säästät, on si-
nulle olema apuna omaisuutesi lisääntymisessä.
Ajatteleppa, että korkoa korolle wastaan lai-
nattu summa tulee 14 nmudcösa kaksinkertai-
seksi ja 56 wuodcssa kuusitoistatcrtniseksi. Jos
otctaau että tcrwe ihminen tekee työtä 18-wuo-
linasta altain aina 75 wuodcn ikään, ja että



hän ensimäisena wuotcna lainaa 400 markkaa
korkoa wastaan, niin on hänellä 75 »vuoden
»vanhana, ilman mitataan lisäystä itscpnolel-
taan, säästissä 6,400 markkaa. Saadakseen
yhdessä wuodcssa kokoon 400 markkaa, tar-
witsee jokapäiwä säästää ainoastaan 1 mrk.

Penniä. Ia kuinka monta ihmistä eilö
ole, jotka woisiwat jokapäiwä säästää 2, 3, 4
mrk. ja »vieläpä enemmänkin, etenkin, jos he
tahtoisiwat »välttää ylellisiä menekkiä. Lue-
taanko nmmeksi, että säästäwäisyydellä edelleen
ainoastaan kahtena kolmatta osaa ihmis-ijästä,
s. t. s. 42 wuotcna ensinnäkin 400 markkaa
joka wuosi pannaan pääomaan ja edellisten
»vuosien säästit owat korkoa korolle kanta-
massa, niin nähdään kepeästi, minkälainen omai-
suus ainoastaan tälläkeinoin säästäin woidaan
saada. Tähän tulee wiclä ne lukemattomat
ctnisuudet, mitä »varat yleisesti woiwat aikaan
saattaa. Varakkaalle awaantuwat runsauden
portit, ja hän woipi, jos hän tahtoo, käyttää



rahansa »vielä hyödyllisemmälläkin tawallasckä
siten aiwan rehellisesti ansaita 15, 20 ja wic-
läpä 100:kin rosentm koron wiiotinscsti, sillä
sananlasku: Jos sinulla on rahaa, »iin
woit sinä rahaa ansaita, on kaikissa elä-
män suhteissa totcmttumit. Mnttta että tällä
tawalla käyttää asioitaan, täytyy ihmisen jär<
kähtäniättömästi pitää säästäwäisyys perus-
teena sekä »välttää kaikkia turhia menekkiä.

Anna menekkiesi olla lvähemmät kuin
tulosi owat. Tässä on rikkauden pääjuuri.
Ansaitsetko esimerkiksi ainoastaan yhden mar-
kan päiwässä, niin eiwät ulostekosi millään
muotoa saa olla sitä suuremmat. Muistap-
pas se, että sinun Pitäisi tulla toimeen, waikk'-
eiwät tulosi olisi suuremmat kuin ainoastaan
80 penniä päiwässä. Aseta tarpeesi tulojen
mukaan ja elä koskaan unhota, että mitä tä-
näpäiwänä säästät, on sinulle tulemassa ajassa
hywäksi ja hyödyksi. Laita niin, että simille



aina jääpi jotain ylitse, sillä ellet sitä tee,
niin et — jollei sattumusta oteta lukuun —

koskaan woi tulla rikkaaksi mieheksi,
sitä wähemmin miljoonien omistajaksi.

Glä tee koskaan welkoja, paitsi silloin kuu
asiasi sitä wälttämättömästi waa<iwat.
Tässä on köyhyyden pääjuuri. Sinun pitää
ennen, niinkauwan kuin mahdollista ja tcrwey-
tesi sen kestää, nälkää kärsimän, ennenkuin
pantata omaisuuttasi ja itseäsikin. Welat is-
tmvat kiini niinkuin kuwaifesi ruumiissasi. Jo-
kapaikassa ja joka silmänräpäys, missä ja mil-
loin hywäusä tahtoisit eteenpäin pyrkiä, pai°
nawat welat sinua ja kalwawat mielesi rau-
haa. Ajattele kuinka waikeata se on maksaa
uscinki kewytmielisesti tehtyjä welkoja ja niille
wielä korkoa. Welat tckewät ihmisen heikoksi
ja haluttomaksi työntekoon.

Dle ahkera. Ole aamuisella ensimäinen »vuo-
teeltasi nousemassa ja iltasella wiimeinen sille



menemässä. Aika on rahan, sanoo totinm sa-
nanlasku. Ole mäellesi työnteossasi ja toimis-
sasi esimerkkinä, että he senjälkecn ojcntaisiwat
itsensä ja scuraisiwat sinua. Ahkeruus lisää
woimia ja kirjoitettuna seisoo: Otsasi hiestä
pitää sinun leipäsi syömän. Termeclle
ihmiselle on 6 tiiman lepo kylläksi, ja jospa
hän mataisi maikka B:kin tiimaa, niin on hä-
nellä kuitenkin Itt tiimaa jälcllä, jotka, jos hän
tekee työtä ahkeraan ja käyttää ne hyödylli-
sesti, omat paljo hywnä tuottawat. Jokainen
hetki, kuin unelta olet woittanut, on jaikanut
ikääsi, ja kniuka pikaisesti eiwätkö meidän ajal-
liset hetket knlu! Scntähdeu nouse aamulla
marhain, sillä paljo makuu paksuntaa waan
ymmärrystäsi sekä wicpi sinulta aikaa ja ha-
lua työhösi. Alota heti, kuin olet ylösnous-
sut, puteuut itsesi ja aamu-rukouksesi pitänyt,
ilolla työtä tehdä, niin olet sinä marinaan siitä
nauttima hyötyä ja menestystä. Tee ahkeraan
työtä koko päimä ja ajattele aina, että se ehkä



on wiimeincn päiwä, jona korkein on sallinut
sinun Jumalan kunniaksi, isänmaasi, kanssa-
ihmistcsi ja omaksi eduksesi waikuttaa. Kuin
sitte myöhällä iltaisella, auringon »viimeiset ter-
wehdyksensä lähetettyä, uupunecua laskeut wuo-
teellcsi, niin kiitä Jumalaa sen päimän edestä
ja rukoile Häneltä rauhallista ja wirwottawaa
lepoa sekä uusia »roimia taas tulemana päi«
wäuä töitäsi toimittaa.

Ole wakawa. Wakawuus, ahkeruus ja säästä'
wäisyys owatrikkauden kolme tucpilaria. Mitä
ahkeruus ja säästäwäisyys waiwalla on hank-
kinut, pitää wafawuuden koossa pitää. Waka°
wuus wallitkoon aina asioissasi. Huoneissasi

! ja asunnossasi pitää kaikki olla järestyksessä, jo-
kaisen kappaleen olla paikallansa, että ne sitte
joko yöllä eli päiwällä mahdat löytää. läres-
tyksellä on myös aikasikin jaettawa, sillä sen-
kin kautta olet paljo woittawa.



Käy kohtuullisesti ja säätysi »inkaan waa-
tetettuna. Moui, joka ei ole tätä neumoa
seurannut, on sitä snmästi saanut katua. Koh-
tuulliset, eheät ja puhtaat maattcet herättämät
loisissa luottamusta. Tahdotko toisen tykönä
jotakin asioida, niin elä mene hänen luokseen
likaisena ja repaleissa, sillä se polkee itseäsi ja
loukkaa häneukin armoansa. Waatteuksesi ei
saa olla kallis eikä osottaa tuhlaavaisuutta,
mutta yhtähywin sen pitää olla hywän eikä
riepaleistn.

Koeta jokapaikassa hankkia tietoa jako-
kemusta. Jokainen kohtaus, uiin nuorena
kuin wauhanakin, woipi tarjota oppia. Koke-
mus kaunistan miehen, ja oppia pitää etsimän
silloinkin kui» ei sitä luulisi tarwitsewansakaan.
Kerran woipi tulla se aika, jolloin molemmat
omat tarpeen. Asian tuntemalle, rehelliselle ja
kokeneelle uskotaan micraita asioita ennemmin
kuin tuhmapäiselle.



Koeta ammatissasi olla ensimäinen. Käytä
kaikki, mitä ammattiisi koskee, innolla, perään-
ajatuksella ja taidolla. Seuraa älykkäästi am-
matti-weljicsi mcucttclcmisiä ja koeta omistaa
itsellesi heidän hywiä omaisuuksiaan, saadaksesi
etua heidän kokemuksistaan. Pidä oma koke-
muksesi salaisuutena, jollei st ole tarpeelli-
nen isänmaasi hywnksi. Elä säästä enemmän
aikaa kuin rahaakaan ollaksesi cnsimäinen ja
kuuluisin kunippaniesi joukossa, sillä senunoi»
imi maine on suuresla arwosta ja tuottaa hy«
wät seuraukset, jota wastaau, jos olet huono
ja osaamatoin ammatissasi, ihlnisct katsomat
sääliwäisyydcllä yli olkapääsi.

Hanki itsellesi nstälviä niin köyhäin kuin
rikkaidenkin seassa. Koeta jokapaikassa si-
toa yhteyttä ja hanki itsellesi ystäwyyttä. Oi-
keissa ajoissa käytettynä woiwat yhteydet aut-
taa cnommän, kuin Paljas tieto ja ansio. Kuinka
paljo enemmän ciwättö ne sitte hyödytä sinua,



joilla on hywä-nmincisunden rinnalla näinä
molemmat. Mutta sinä et saa näyttää itseäsi
taitamattomaksi heitä käyttäissäsi, ja sinun pi-
tää aina sopnvaiscssa tilassa kokea olla myös
hyödyksi niille, jotka auttamat sinua puolto-
sanallaan, sillä yksi käsi pesee toisen. Elä kos-
kaan ylenkatso toisen ihmisen kyteucwäisyyttä,
olkaan hän »vaikka kuinka »vähäinen, sillä moni
alhainen on ajallaan auttanut ylhäiscmpätään,
Sentähdcn on se hywin tärkeätä, että »voittaa
itselleen kanssa-ihmistcnsä rakkauden, ystäwyy-
dm ja kuunioitukscn.

Ole warowaineu walitessasi itsellesi ys^
täwiä. Hanki itsellesi »vähä, mutta uskollisia
ystäwiä, ja käytä heitä kohtaa» aina awoimcsti
sekä rehellisesti. Se, joka on ystäivä kaikkien
kanssa, ei »voi menetellä oikein rehellisesti ke-
ncnkääu kanssa, jo siitäkin syystä, ettei hänellä
ole aikaa siihen. Kowin suuri kanssakäyminen
wicpi paljo aikaa ja wiiwyttää sinua töissäsi



sekä muissa hyödyllisissä pyrinnöissäsi. Sinä
tulet mickotclluksi iloihin ja unhotat siten asioi-
misesi. Totisia ystäwiäsi anta uskollisesti tar-
peessaan, sillä ystnwä tarpeessa on kullan ar-
woinen. Mutta elä myös tee enemmän ystä«
willcsi, kuin perheesi (waimost ja lapsiesi) tila
sietää, jotka kuitenkin kuulumat lähinnä sinuun.
Ei kukaan woi waatia sinua ystämiesi tähden
ottamaan leipää perheesi suusta.

Ole etenkin warowainen waimoa wali-
tessasl. Elä päätä tämmöistä walitsemusta
ennenkuin sinua luontosi taipumus siihen maa»
tii, sillä parempi on olla naimatoinna kuin
tehdä se masten tahtoansa. Walitcssasi katso
lempeyttä, sydämen puhtautta, hymämaineisuut-
ta ja hywää kasmatustapaa. Ota waari onko
hän hywä tytär, onko hän ahkera, säästämäi-
nen, järcstystä ja puhtautta rakastama. Edellä
kaikkia pitää hänen oleman tcrme. Ihanuus
ci ole wälttämätöin, sitämastaan hywät sielun<



lahjat ja lcmpcäluontoisnus. Hywä on, jos
kohta ei niin tnMclliucukaan, että hänellä on
waroja. Mntta yhtähyiuin tnpahtnu usein niin«
tm, että rikas wainio tekee »vaatimuksia, jotta
tuottamat molcmftain perikadon. Scntähdeu
ota euimuiäSti waari häucu »vaatimuksistaan,
josko ne ajaupääll,.' tnhloisiwat kohota yli ti-
laisuuksienne. Hywä ja ynuuärtäwäinen
mo on micheu rikkaus, mutta huono, wiekas
ja häjytapaincn on hnueu häwiöusä. Elä myös
nai ennenkuin säätysi mukaan woit holhota ja
elättää »vainiosi.

Anna lapsillrsi hylvä kaswatus. Jos Ju-
mala siunaa sumlle lapsia, niin pidä korkeam-
pana wclwollisimtcnast hcidän kristillinen kas-
watukscusa tulcwaiscksi hyödykseen. Oppi ja
tieteellinen kehitys setä kristillinen kaswatus,
sydämen ja hengen siwiötys, owat omaisuuksia,
joita ei koi eikä rnoste syö, cimätkä elämän
meren myrskytkään kaduta. Nahat ja omai^



sundet, joita jätät laftsillcsi, woiwat useinkin,
jos ne tulemat huonosti käytetyiksi, saattaa hei»
dat perikatoon, mutta ihmiuen hywällä kaswa-
tulsclla ja opilla sekä laittauiattoinalla käytöt-
scllä woipi aina korottaa itsensä.

Arwoita hywää palweluswäkeä. Ottaes-
sasi palwclnswäkcä ole sunrimmasti warowai-
ucu. Elä huoli hnoncisisi ketä hywäusä, koska
palwcluswäki kcpcämmin kuin muut woiwat
oppia tunteinaan tilaisuutesi ja wäärin käyt-
tää sitten sen tuntemisen. Kohtele jokaista pal-
wcliata sänliwäisesti ja ystäwälliscsti, senkin
wuoksi, että toista palwella ou waikca. Pal»
wcletko eli oletko toista Palwellut, uiiu olet sen
kyllä huomaimmt. Waadi alamaisiltasi ahke»
riiutta, järestystä ja täyttäwäisyyttä, mutta
maksa heidät aikanansa ja hywästi. Elähytä
heitä wälistä ahkeruuteen pienillä lahjoituksilla
ja suuremmalla ystäwyydellä, sillä ystäwälli-
ne» sana ou paljo hywää waiknttawa.



Elä naapuriksi kanssa solvinnossa. Koeta
kimnioittawaisclla käytöksellä, rauhallisella ja
kärsiwäisellä lnontcella hankkia naapuricsi YM-
wyyttä, sillä naapurien kateus woipi kaimaa
haudan rehellisen miehen maineelle. Sairauden
ja onnettomuuden tapauksissa pitää sinun olla
llwullincn niin paljo kuin woit, mutta wältä
Mlliscmpiä yhteyksiä, koska niistä woipi usein
seurata ikäwällisyyksiä. Istäwälliuen terweh'
dys on paras.

Ole neuwottelewamen, ystäwällinen ja
nöyrä kaikkia kohtaan. Nämä omaisuudet
waikuttawat kaikissa ihmisissä ja woiwat tehdä
sinut yleisesti rakastetuksi sekä awata suljetun
owcn. Niinkuin metsässä huudetaan, niin saa-
daan wastiue. Ole nöyrä ja kuuliainen kor<
kca-säätyisille, sillä heidän tilansa waltuuttaa
heidät siihen. Opi kärsimään wastalauseita
heidän puoleltaan, ja jollet täydellisesti woi
myönnyttää heidän tarkoitutsiaan, niin ole en-
nen ääneti, ennenkuin rupeat heitä ojentelemaan.
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Kunnioita jokaista säätyä. Jokainen ihmi-
nen, mistä säädystä hywäusä, ansaitsee kun»
nioitukscn, iiiiiiftian kuin hän täyttää wclwolli-
suutensa; alhaisempi woipi olla yhtä arwoitet-
tawn kuin ylhäiscmpitin, ja yhteis-elämässa o°
wat jokainen ihmioluokka yhtä tarpeelliset; sen
pysywäisyyttä kannatlclec jokaisen säädyn oma°
tuntoinen welwollisuuksien täyttäminen. Se on
niinmuodoin miclctöin heikkous että häwctä sää-
tyaän eli että korottaa yhtä säätyä ylemmä
toista.

Glä sitou mihinkään welwollisuuksiin,
joita et woi täyttää. Ainoastaan siten et-
tä omantunnon tarkkuudella täyttää welwolli«
suuksiaan lumalata, isänmaatansa ja kanssa°ih-
misiänsä kohtaan woidaan woittaa kunnioitusta.
Ne welwollisuudet, mitä Jumala waatii sinul-
ta, woit sinä täyttää, jos olet hywä ihminen;
welwollisuudet isänmaata kohtaan seuraamat
lähinnä sitä, ja nekin owat täytettäwät niin»



paljo kuin »voimasi myönnyttää. Sitten seu-
raawat welwollisuudet perhettäsi ja kanssaih-
misiäsi kohtaan; kaikkia näitä pitää sinun ha-
lulla täyttämän. Mutta welwollisuuksia on
myös, joihin sitounnutaan ilman pakkoa ja joi<
den täyttämiseen ei sinulla ole woimaa, senpä-
tähden tulcwat ne wihdoin kuormaksi. Sen-
tähden elä ole heti walmis ottamaan semmoista
kuormaa, sillä se olisi raskasta kuullasi, ettet
woi täyttää sitä, mihin itse olet sitoutunut.

Elä koskaan luota toisiin. Mihinkään, minkä
itse woit tehdä, et saa wicraita ihmisiä pyytää.
Muutkin woisiwat kyllä toimitella asioitasi,
mutta sen teet itse paremmin, koska muut ei-
wät tunne niin hywin asioitasi. Jokaisessa n-
siassa johtaa sinua oma parhaasi ja oma> koke-
muksesi.

Elä koskaan ole wiiwyttelewäinen as»oi°
tesi toimituksissa. Elä lykkää huomiseksi



sitä, minkä tänäpäiwänä tehdä woit, sillä jo-
kaisella päiwällä on huolensa. Walitse aina
itsellesi sopima aika, ja tee yksi päiwällä
nen yöllä, scujälkccn kuin asiat waatiwat. Oi-
kean ajau laimiiulyömiucn ou tuottanut uionta
huolta, sillä sana: se on myöhään, tuottaa
aina katumuksen. Moni asia waatii oikean a«
jan odottamista. Niiupiau kuin se tulee, Pi«
tää sinun liikkua jontusasti, wakaasti ja taita-
wasti; menestys ou sitte luotcttawampi.

Glä odota perintöä. Muni on kadottanut
elämänsä päiwät odottaissaaii perintöä ja etni-
suuksia, mitkä muka olisiwat tulemat häuclll'
toisten hywyydestä. Kuinka usein eimätkö
tämmöiset toimot ole mcuncct hukkaan!
Tällä tamalla owat he menettäneet halun ja
innon työhön, ja muosicn odotuksesta ci heillä
sitte ole jälellä muuta kuin se kadonnut toimo
ja laimistuueet »voimat. LoS sinä tiedätkin
saamasi perintöä ja paremman tulcwmsnudeu,



»iin tee yhlähywin ahkeraan työtä, niinkuin
tähänkin asti, cläkä unhota sitä, että asiat ajan

> päälle woiwat muuttuakin. Ilosi on olewa
suurempi, perinnönkin saatuasi, jos itsekin tie-
dät työtä tehneesi ja rehellisesti »vaikuttaneesi.

Ole uskollinen, hiljainen ja totinen. Titä
kohtaan, jolle olet uskollisuuden luwanuut, sitä
kohtaan, jouka palwclnkseSsa olet taikka jonka
tanssa olet perheellisyyden eli YStäwyyden si«
lecllä yhdistetty, pitää uskollisuutesi oleman
tuin kallio mcreösä. Olkaan hauen menesty-,
miscnsä sinunkin ja siten wmkutuksesi kumman-
kin hywäksi. Ole aina rehellinen häntä koh-
taan, mutta samalla myös kaiktia muitakin.
Anna toisten salaisuuksien olla Pyhiä itsessäsi
ja kawahda kaikkea walhctta sekä »viekkautta.
Waadituanlo sinua palkinnoilla luowuttmnaan
loisen etuisuuksia, niin elä mene tonttu-teitä,
waan aja takasi wickottclia, sillä ci mikään ole
hnpeällisempntä, luin että pettää se, joka on



siimilli pannut luottamuksensa. Jos sinä woit
tehdä hywää ja olla muullincu toiselle, ilma»
että wahmgoittaa ketään, niin tee se, muttu
waroita ettet »vahingoita omiasi ia kolmannen
miehen pyrinnöitä.

Glä koskaan puhu liiemmaksi tilaisuuk-
sistasi. loö ne uwat hywät, niin herättämät
ne loisten kalentw, owatto ne taas huonot,
niin woipi siitä olla wahinkoa sinulle, sillä ih«
iniset euvät pane luottamustaan köyhään, on«
ucttomaau, siihen, jonta tilaisnndct owat huo»
liot. Tapahtua tosin woipi niinkin, että ihmi-
set uwat tyytywmsia, luin tietmvät sinun elä«
wäu uimclliscsti, inntta silloin ole warowaincn
ia anna, jos mahdollista, kuulua sen muiden
lautta. Kiittää onneansa eli kehua siitä, ci ole
tuskaan hyödyttänyt, waan enemminkin »vahin-
goittanut, joS ci mlintcn, niin kuitenkin siten,
että se herättää cpsll!Mä ja aletaan aawMaa
lankeemusta.
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Vastaanota niin wähä kliin mahdollista
toisten yywätekcitä. Jos sinn yhtähywm
olet tilaisuuksiltasi pakuitettu turwautumaan
toisten hywyyteen, niin osoita heille kaikissa ti'
laisuuksissa kiitollisuutesi. Kiellä jokainen hywö<
teko, mikä tehdään suurempata takasi saadak-
seen, sillä niitä on ihmisiä, jotka tunkemat hy<
wcitekeitään, niiden kautta suurempia etuja Voit-
taakseen. Omanwoiton pyytämättömälle ole
kaksinkertaisesti kiitollinen, ja koita ystäwälli<
syydellä palkita hänen hywatahtoisuuttaan.

Titomitse, jos sinun niin pitää, oman-
tnnnon tarkkuudella. Parempi on pidättää
itsensä kanssaihmistensä tuomitsemisesta, mutta
jos se täytyy tehdä lähimäisestään, nim telM»
köön se ihmisystämälliseöti, ennen pahaa peit<
tämällä ja hywää puoltamalla. Mutta huo-
noa ihmistä tuomittakoon ilman pelwotta oman«
tunnon wakuudclla, waan lempeästi, muistaen
Vapahtajan sanoja: Joka teistä synnitöin on,
fr wlskalkoon häntä ensimäiscllä kiwellä.
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Elä ole koskaan kewytmielinen. luiaine»
sanasi ja jokainen tekosi todistakoon elämän ma-
kuutta. Ajattele ensin jokainen asia, mitä aiwot
toimittaa, ja mieti edellä kaikkea, minkälaiset
seuraukset se woipi tuottaa niin sinulle kuin
muillekin. Elä pane koskaan omaasi ja mui-
den kunniata, onnea, ranhaa jarikkautta w!pn-
laudalle; se Päiwä lähenee, jolloin sinun täyty!)
tili tehdä kcwytmiclisyydcsi seurauksista, tapah-
tuuko se sitte maailmallisten tuomarien eli tuolla
ylhäällä koko maailman tuomarin edessä. Mieti
iltaisella ja tee huomenna, sillä iltaisella on ih-
minen innokkaampi tuin aamuisella rauhallisen
yön perästä. Moni ajatus on sinussa heräjäwä
yön aikana, joka tekee sinut cpäilewäiscksi edes«
ottamiscstasi ja wahwistaa päätöstäsi, Neu-
wottele, jos tahdot, omalla omaisuudellasi, mutta
elä koskaan toisen. Elä pane koskaan kaikkea
omaisuuttasi mihinkään asiaan, sillä se woipi
onnistua pahasti, ja sitte joudut sinä pcrhci-
ufsi häwiölle. Siten olisit sinä pclariu wer



taincn, jota panee tailcu omaisuudcnsa kortti»
peliin, ja — menettää.

Elä tuhlaa aikaasi ja rahojasi iloihin.
Tähän kuuluu myös kalliit pidot, kalliit asun-
not, suurelliset huone- ja ajokalut y. m. m.
Kaikki näinä ilahuttawat sinua ainoastaan
hän aikaa, sillä sinä ikäwästyt niihin kohta, ja
semmoiset menekit woipi käyttää hyödyllisellä
piin tarkoituksiin. Wältä unikon kuluessa kaik-
kea työttömyydeu houkutusta, sillä tulmutt aika
ci loskaan takasi tule. Mutta smimmtainn,
kiitettyäsi Herraa ja toimitettuasi huoneelliset
askareesi, woit lewähtää ja huwitclla, wahwis-
taakscsi sielusi ja ruumiisi woimia tuleman wii-
ton töihin. Mene ihanaan luonnon paikkaan
ja ihaile luonnon ihmctöitä, tämä on suloisin
ja tcrweellisin nautinto ihmiselle.

Koita hankkia kimtainta omaisuutta. Km,
tain omaisinis, olipa se maapala, kartan» eli



MUU, waituttaa ihmisessä paljo, sillä se herat»
tää hänessä halun alinomaa sila parantamaan
ja kaunistamaan. Se on myös hänelle ahke<
ruudcn ja säästäwäisyyden muistuttajana, ja
hän on iloinen itsekseen, jos hän tietää, ettei
häntä kukaan woi siitä Pois ajaa.

Elä koskaan kadota luottamustasi. Jos
sinua kohtaa onnettomuus, niin ajattele että se
on Jumalan sallimuksesta ja että sewoipitoi»
sinkin muuttua. Notkista itsesi KaiMwoiwan
tahdon mukaan ja muista wikasi ja heikkoutesi
sekä kuita edespäin wälttää niitä, ettet uudcl»
leen joudu Jumalan wihan alle. Waikka on<
ncttomuus kuinkakin pninasi, niin elä anna luot'
tanmksesi ja toimosi raueta, sillä sateen ja pa-
han ilman perästä tulee auringonkin paiste.
Kohoa uusilla »voimilla taistelemaan onnetto»
muuttasi «vastaan, ja sinä olet »voitolla astua
onnellisempaan tilaan, jollet waan luottamus-
tasi menetä. Peitä huoliasi, sillä useampi iloil»



M niille ja siten weisi fiinillä wiimeisenkin
wou lipniren.

3)le Ullttcra. Uuttcrnus on elämän suurin hy»
wyys. Mitä olct uähuyt hywäksi, niin pyöri
lalkaamaila scli pcrässn, eläkä laske loslaan

Elä heitä hiwincnna, miickä
»äpäiumuä ulct alottainit, waan heitä wasia

sitten tuin näet sen tuottaman itsellesi louhin»
t>',a. Niin lopclnn niilläkin nämäriwini »äiUä
sanuilla: Ole uuttera ja sinä olet tapna»
>ua tartoitutscsi. Seuraatko omantunnon
tnrkkuudella ja uutteruudella yllä olemia ope-
tuksia ja perusteita, niin wacllat warmaantm
onnc n tiellä, ja olet kerran umistawa mil«
juonin, jollet ruplia ja markkoja, niin tui<
lenkin kopcekoila eli penniä.



Matsaa :w peilinä.
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