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palwelijoita warten on maassamme
tuntuma puute. Wähillä henkisillä maroilla nämä
usein saamat astua muikealle työwainiollensa. Ko-

maa itsekieltoa ja alttiutta heiltä kysytään. Welwolli-
suuden jokapäimaistä, korutonta työtä tulee heidän suo«
rittaa. Pysyä paikoillaan uskollisesti, masentuneella sy-
dämellä ja mäsyneillä pulmilla — ei ole helppoa. Kiel-
tää oma mukamaisuus ja aina maan toimia muille eduksi
on tietysti tukalaa. Waan tehdä se, tietämättä mistä
moimaa siihen elpyy, on oman itsensä kiduttamista —

on onnettomuutta, koska se on mapauden sortamista.
Olen kokenut ~Opettaja»kuwastin" kirjasen suunni-

telman mukaan tynäellä palwelijoita warten pikku kir-
jasen, jolle toimon siunausta siltä Herralta, joka opetti
että palmeleminen juuri on mapauttamista, ja joka itse
palmelijatoimen ihannekumana, antausi kaikkien palme-
lijain palmelijaksi, ja sillä pyhitti palwelijasäädyn.

M. B.
Oulussa, Huhtikuussa 1888.



Millainen olen?
1 Moos. 39: 3. Ia hänen isäntänsä näki,

että Herra oli hänen kanssa; sillä kaikki mitä
hän teki, antoi Herra menestyä hänen kädes-
sänsä.

2 Moos. 23: 25. Herraa, finun Jumalalasi,
pitää stnnn palweleman, niin Hän siunaa sinun
leipäsi ja sinun »vetesi — ja ottaa sinulta pois
Kaikki sairaudet.

Job. 36: 11. Jos he kuulemat ja palwele-
wat Herraa, niin he hywissä paiwissä wanhene-
wat ja ilolla eläwät.

laak. 1: 22. Mutta olkaat myös sanantekijät, eikä ainoastaan kuulijat, pettäen tei-
tänne.

Asettukaamme hetkisen hiljaisuuteen tutkimaan elo-
amme ja oloamme. Herrain Herra, elämämme ohjaaja
katsoo meihin. Hänen pyhä silmänsä lämistää sydä-
memme sisimmän. Jotakin Hän sillä tarkoittaa. Hän
kysyy watawasti, waltawasti: tahdotko? Tahdotko



wacltaa minun edessäni tahdotko antautua, alistua?
Ken ei tahdo eikä edes tahtoisi tahtoa, siirtäköön tämän
kuwastimcn syrjään; — hän ci tässä mitataan näh-
dyksi saa. — Waan ken tahtoisi, oman äärettömän heik-
koutensa uhallakin antautua, alistua, hän katsahtakoon
tähän mähäiseen kuwastimcen, joka Herran sanan perus-
teella hänen eteensä maistettakoon, huomatakseen saas-
taisuuttansa, jotta Kristuksen kuwa hänelle kirkastuisi.

Esitettäköön siis tässä rakkaalle palmelijasäädylle
eräs wähäinen kuwastin, jota se joutohetkillään moi käyt-
tää itsensä tarkastamista marten. Kenticsi se sille möisi
tuottaa siunausta, Sen suokoon Herra armostaan!

1. Mihin menimnt miettecni tänä aamuna herätes-
säni? Muistinko eläwätä Jumalala, taimaallista Isääni
ja Isäntääni? Sanoinko Damidin kanssa: ~Herra
kuuntele warhain minun ääntäni! Sno minun aamun
koittaessa kuulla armojasi! silla Sinuun minä luotan".

2. Pnhuttelinko Herraa toden teolla, wilpittömästä
sydämestä, kuuliaisesta, nöyrästä ja hartaasta sydä-
mestä? Pyysinkö uuden syntymisen armoa?

3. Pyysiukö Herran siunausta puimaloilleni, kärsi-
wällisyyttä', kestäwäisyyttä ja wiisnutta toimissani?

4. Kiitinkö Häntä siitä etten ole mieron koulua kul-
kemassa, maailmaa matelemassa, oman onneni nojalla,
armottomain ihmisten omien syrjissä almuja anele-
massa?



5. Muistinko maallista isäntääni, emäntääni ynnä
heidän Perhettänsä Herran edessä?

6. Muistinko että palwelen Herraa palwellessani ih-
misiä oikealla lailla.

7. Nyhdyinkö sitte työhöni ilomielin. Jumalaan tur-
waten, malttaen nyreyttä ja äreyttä? Muistinko Jere-
mia profetan Walit. iuirt. 3: 39 lauselman: ~Miksi
ihmiset nurisemat cläissänsä? Jokainen nuriskoon syn-
tejänsä mastaan".

9. Toimitinko kaikki mielihalulla ja hymäntuuliscna?
10. Wai olenko kenticsi wcltto ja huoleton, unhot-

taen Salomonin muistutusta: ~joka laiska on työssänsä,
hän on sen mcli, joka wahinkoa tekee." Sanani. 18:9.

11. Pidänkö huolta taloni kaluista niinkuin omis-
tani? Miten menettelen ruuanjäännösten suhteen?

12. Olenko rehellinen ja uskolliuen, muistaen että
Herran silmä on aina minua näkemässä? ~Herran
silmä näkee jokaisen tien, ja hän katsoo kaikki heidän
askeleensa — ei löydy pimeää eikä kuoleman marjoa,
jossa pahantekijät itseänsä salaisi". Job. 34: 21, 22.

13. Miten lujana pysyn noiden ~pikku kiusautsicu"
suhteen, näpistelemisen, walehtelemisen, wilpillisyydcn
y. m. Nukoilenko sydämeni sopesta: ~Älä johdata mi-
nua kiusaukseen?

8. Teinkö tehtämäni tunnokkaasti, säännöllisesti ja
säntillcen?

14. Puhunko totta, muistaen Sanani. 19: 5. ~Ei
määrä todistaja pidä pääsemän rankaisematta, ja joka
rohkeasti malehtelee, ei hänen pidä selkcämän".



15. Noudatanko siisteyttä ja puhtautta toimissani
— silloinkin kun emäntäni silmä ei ole minua malmo-
massa?

16. Olenko pikainen, kärsimätön, herkkä kiimastu-
maan ja rakkautta mailla? Warsinko wastustanliin?

17. Kärsinkö isäntäni tai emäntäni ojennusta, nuh-
detta, silloinkin, kun en luule semmoisia ansaitsemani?
Muistanko silloin Sanani. 12: 1. ~loka itsensä mie-
lellään kurittaa antaa, se tulee toimelliseksi, mutta joka
rankaisematta olla tahtoo, se on tyhmä?"

18. Millä mielellä palmelen mihasisuista, yrcntä ja
pahansuopaa isäntää ja emäntää? Seuraanko Pietari
apostolin neumoa: ~Te palmelijat, olkaat alamaiset kai-
kella pelwolla teidän isännillenne, ei ainoastaan hymille
ja suviöille, maan myös tuimille. ~2illä se on armo
jos joku syyttömästi kärsii." Seuraanko Paamalin esi-
merkkiä, hän kun sanoo: ~Koska meitä soimataan, niin
me hywästi lausumme: koska meitä mainotaan, niin me
kärsimme". 1 Kor. 4: 12 ja toisin: ~Sillä meidän
waiwamme, joka ajallinen ja kemeä on, saattaa meille
ijankaikkisen ja määrättömän kunnian, jotka emme näky-
mäisiä katso, maan näkymättömiä; sillä näkymäisct omat
ajallisia, mutta näkymättömät ijankaitkiset". 2 Kor. 4:
17, 18.

19. Pysynkö totuudessa järkähtämättömästi, silloin-
kin kun totuus tuottaa kipeätä kärsimistä? Wai pis-
tänkö pikku hätämalheita?

20. Olenko kunnianhimoinen silmäpalmelija? Tvh-



laanko turhamaisesti talon aikaa? Olenko kaikinpuolin
säästäwäinen ja ~taloni puoleen"?

21. Seisonko uteliana omen syrjissä kuuleskelemassa
mitä talonwäkeni puhuu? Tai seisonko joutilaana heistä
Portin pieteissä juoruelemassa?

22. Olenko altis panettelemaan talonwäkeäni, un-
hottaen että ~jossa paljon puhutaan, siinä synti ei ole
kaukana"? Sananl. 10: 19.'

23. Olenko käytöksessäni oikullinen ja epätasainen?
24. Olenko taipunut turhamaisuuteen, hekumallisuu-

teen, epasiweyteen ja haureuteen, huolimatta mitä raa-
mattu näistä sanoo: ~Sillä se tietäkäät, ettei yksikään
huorintekijä taikka saastainen ole Kristuksen ja Juma-
lan waltakunnan perillinen". Efes. 5: 5. 1 Kor. 6:
9. Gal. 5: 24.

25. Rukoilenko usein Dawioin kanssa: ~lumala luo
minuun puhdas sydän." Ps. 51:12. ~Pese minua että
minä lumiwalkeaksi tulen". Ps. 51: 9.

26. Olenko ehdottomasti raitis, wai olenko taipunut
juoppouteen'? Muistanko tässäkin raamatun maroituk-
sia: ~luomari-työmies ei rikastu, ja joka ei wähääkään
kätke, se enemmän ja enemmän häwiää". Syr. 19: 1.
~Kussa on kipu? kussa murhe? kussa tora? kussa wa-
litus? kenellä haamat ilman syytä? kenellä punaiset sil-
mät? Siinä, kussa miinan tykönä wiiwytään ja tul-
laan tyhjentämään mitä sisälle pantu on. Älä katsele
miinaa ehkä se punoittaa ja on selkeänä lasissa ja huo-
keasti menee alas, waan »viimeiseltä se puree niinkuin
käärme, ja pistää niinkuin kyykäärme." Sananl. 23:



29—32. ~Olkaat raittiit, walwotaat, sillä teidän wi-
hollisenne perkele käy ympäri niinkuin kiljuma jalopeura,
etsien kenen hän nielisi." 2 Piet. 5: 8.

27. Olenko ollut työtowerilleni hywäksi esimerkiksi?
Muistanko että on olemassa lukuisa parwi palwelijoita,
joka kulkee tämän elämän erämaata hengellisesti kuol-
leena, halweksien Herran sanaa ja elämän ruhtinasta,
pystymättä korottamaan itsensä yli tämän maailman pi-
meyden ja aistillisuuden ahtaiden rajojen, jotta alkaisi
ikäwöidä tietoa ihmisen tosi tarkoituksesta, 'tietoa toi-
sesta paremmasta isänmaasta, tietoa Kristuksesta ja
elämästä Hänen yhteydessään? Olenko näitä rakkau-
della kehoittanut kääntymään elämän tielle? Kentiesi
on joku kanssapalwelijani naiden joukossa?

28. Olenko täysin punninnut sanojani, wai oliwatko
ne todisteita itserakkaudesta, kunnianpyynnöstä, itsekkäi-
syydestä ja kateudesta?

29. Olenko tänäänkin ollut muille pahennukseksi?
30. Eikö koko elämäni anna aihetta soimauksiin?
31. Pidänkö palwelijatoimen halpana »vaikutusala-

na, haluamalla toista, mielestäni parempaa, siten mä-
kisin ryhtyen Jumalan johdantoon?

32. Muistanko että itse Kristus, herrain Herra ja
kuningasten Kuningas tuli maailmaan palwelemaan, ja
ftllä aateloitti palmelijasäädyn?

33. Miten wietän pyhäpäiwäni? Menenkö haluk-
kaammin hupipaikkoihin, tansseihin ja nmnakapakkoihin
kuin kirkkoon ja semmoisiin sananharjoituspaikkoihin, jossa
luulisin puhdasta Jumalan sanan selitystä?



34. Kärsinkö tuulla nuhdesaarnaa Jumalan sanasta,
wai haluaisinko main kuulla wanhan ihmisen hymailcmi-
siä. Luenko Jumalan sanaa mahaakaan joka päiwä?
Luulento kristillisyyden oleman muutamilla ~Herra,
Herra" huudolla toteutetun?

35. Haluanko henkeni tosi »vapauttamista, mai
olenko jo niin tottunut sen orjuudelle, etten kaipaakaan
mapautta? Muistanko että on olemassa jonkunmoinen
elämän manhurskaus ihmisessä moisessa, jossa semmin-
kään ei ole olemassa Jumalan henkeä? Tiedänkö että
semmoinen ulkonainen kiilto moi olla nimikristillisyyttä?

36. Tiedänkö mitä on olla Jumalan Hengen un-
distamisen alaisena? Näenhän että lampun lielki sam-
muu jollen öljyä lamppuun lisää. ~lotka Herraa odot-
tamat, saamat uuden moiman".

37. Olenko ystämällincn puheissani, simeä ja nöyrä
käytöksessäni? Wai olenko suutko ja raaka sanoilleni?
Saanko anteeksikin pyydetyksi, muistaen että pysyä pyy-
tämättä wirheensä anteeksi on ylpeyden ilkeä mcrlki?

38. Olenko mireä ja halukas noudattamaan isäntäni
ja emäntäni tahtoa? Nastaanko nstämälliscsti silloin-

kin kun he minua mastahakoisille toimille maatimat?
39. Eiköhän minulla tänäänkin ole paljon katu-

mista?

41. Millaista seuraa tamoittclen? Muistanko mitä
Pyhä Henti Damidin kautta puhuu: ~Autuas on se.

40. Osotanko rakkautta ja malttia tanssapalweli-
joilleni? Muistanko Paawalin neuwaja I Kor. 13 l.



joka ei waella jumalattomien neuwoissa, eikä seiso syn-
tisten tiellä, eitä istu kussa pilkkaajat istumat". Ps.
1: 1, 2.

42. Omatko päimän tapahtumat maatincet minua
harhaileman lampaan lailla pakenemaan hymän paime-
neni turmiin?

43. Olenko amullinen talonmäelleni heidän lastensa
kasmlltuksessa, neuwoen näitä hellällä rakkaudella jakär-
siwällisyydellä?

45. Miten hoidan noita pienokaisia, jotka omat us-
kotut minun hoidettamilleni, noita, jotka omat taloni
paras aarre? Muistanko että heillä on heikot jäsenet?
Olenko muroillani mitä heille puhun? Peloitanko heitä
peikoilla y. m.? Puhunko heille totta? Hemmoittelenko
ja säälittelenko heitä silloin kun heidän manhempansa
heitä kurittamat, siten yllyttäen heitä manhempiansa
mastaan? Neumonko heitä salaamaan jotakin manhem-
miltansa, siten totuttaen heitä epärehellisyyteen ja »val-
heellisuuteen? Muistanko että heidän enkelinsä aina kat-
selemat Isän kasmoja, joka on taiwalssa? Woi minua,
tuhat kertaa moi, jos heitä marsin olen pahaankin hou-
kutellut!

44. Miten kohtelen palweltawani lapsia heidän man-
hempainsa poissa ollessa?

46. Miten kohtelen eläimiä? Muistanko että ne
huokaamat meidän parantumistamme? Muistanko että
Jumalan silmä on niitä malmomassa? Huomaanko mi-
ten ne katsomat minuun äänettömästi, rukoilemilla sil-



millä, miten ne luottamat minuun, eimätkä koskaan wa-
lita. Nlyänkö että minulla on niiltä paljon oppimista?

47. Annanko palkastani köyhille wanhemmilleni ja
jos ei minulla semmoisia ole, tuhinanko tulojani jouta-
wiin, wai panenko jonkun osan säästöpankkiin wanhain
päiwäin waroille, olematta itara ja rahanhimoinen?

48. Pidänkö »vaatteeni puhtaana ja siistinä ja pu-
kuni kohtuullisena, hyljäten turhan koreuden, ylellisyy-
den ja joutamuuden? Muistanko että mieltyminen tur-
hiin koristuksiin »viettelee paljoon pahaan, ja että näistä
solmii tämän maailman ruhtinas pettämän paulan. Ri-
kas mies oli purpuroihin puettu. Herodes oli komeasti
koristettu. Lasarus makasi kerjäläispu'ussaan ja Jo-
hannes Kastaja kantoi kamelinkarmamaippaa. Kristuk-
sen wanhurskauden puku on loistaman malkca.

49. Olenko taistelemassa ylpeyttäni wastaan, muis-
taen että' ~lumala on ylpeitä ivastaan, maan nöyrille
antaa Hän armon", ja että ~tyhmän suussa on ylpey-
den mitsa". Sananl. 14: 3.

50. Menenkö yhä uudelleen armoistuimelle saamaan
puhdistusta synneistäni lesukfen meressä ynnä uutta
moimaa uuteen elämään?

51. Ia jälleen kompastuessani, erhettyessäni, pala-
janko taas sinne takaisin? Wai mattaako minua tuo

manha ylpeyden henki jälleen?
Z2. Taimunko malehtelemaan jos isäntäni tai emän-

täni maatii minua wieraille julistamaan etteimät ole ko-
tosalla, maikka omat kotona, tai huomautanko heitä nöy»
ryydellä että walhe on synti, muistaen että Jumalan



sana opettaa meitä paremmin tottelemaan Jumalaa luin
ihmisiä. Wai pidänkö tuon tuommoisia seikkoja »vähä-
pätöisinä?

53. Lausunko kcwytmieliscsti Jumalan ja Icsukscn
pyhää nimeä jokapäiiuäisessä puheessani, muistamatta
ettei Herra heitä sitä rankaisematta, joka Hänen ni-
mensä turhaan lausuu. Ia rohkenenko tirotakin?

54. Pyydänkö pyytämällä: Anna kallihin Jesus syn-
tini anteeksi äärettömästä armostasi. Päästä minut
»vihdoin tästä murheiden maailmasta palwclcmaan Si'
nua siellä wanhurskauden ihanassa »valtakunnassa, jossa
Sinä ~olet pyhkiwä pois kaikki kyyneleet silmistäni,
jossa kuolemata ci pidä silleen oleman, eikä itkua, eikä
parkua, eikä tipua, sillä ne entiset pois meniwät". —

Salli minun täällä astua jätkiäsi ja siellä olla Sinun
luonasi. Mielelläni sulkeudun pyhään tahtoosi, tahto-
mallani täällä palwella koskahan Sinäkin palmelit ja
sillä pyhitit palwelijllsäätym. Tue »uinua! Amen.

55. Odotanko odottamalla, itämällä, päimiu, öisin,
hetkin. Vapahtajani tuloa, sitä päimää, jolloin Ihmi-sen Pojan pasuunan ääni alkaa kajahtaa ja Hänen merk-
kinsä taiiuaalla näkyä. Olenko walweella ja huomaanko
mihin aikani auringon osottajat suunnittelemat?

56. Olento »varoillani etten halivetsi yleistä seura-
kuntaa, kirkkoa. Jumalan armolaitosta? Muistanko



cttä paljon petollista tawaraa kaupitaan yksin hengelli-
sellakin alalla ja että Wapahtaja waroittaa: ,Määrät

Kristukset ja määrät profetat nousemat ja tekemät suu-
ria ihmeitä >a merkkejä: niin että jos taitaisi tapahtua
ivalitutkin eksytettäisi. Katsokaat ettei kenkään teitä mict-
tclc. Sillä monta tulemat minun nimeeni sanoen: mi-
nä olen Kristns ja miettclemät mouta?"

Olen palwelija;

Olen palwelija

se on:
Jumala on minuu siihen kutsunut. Kristus on

säätyni aateloittannt, tullessaan itse maailmaan palwe-
lemaan. yhteiskunta minua siinä suojelee. Isäntäni
on minut siihen pestannut. Miten tärkeä stis on-
kaan minun pyytää uuden syntymisen ja pnyi-
tnksen armoa, jotta kelwollisena aseena Aerran
kädessä woisi» wailiuttaa tällä ylewällä alalla.

se on:
Olen palwelija;

Olen sitmiuut rupeamaan isäntäni ja emäntäni



kodin jäseneksi, heidän kanssaan edistämään sen toimeen-
tuloa, sen hyötnä, kehittämään sen edistymistä, osaa ot-
tamaan heidän iloihinsa ja murheisinsa, wicläpä heidän
lastensa tasmatnkseenkin. Znsaitseehan toki huolel-
lisesti käyttää kaiken aikani ja woimani saadak-
seni toteutetukst niin korkeata kutsumusta.

Olen palwelija;

se on:

Jumala on asettanut minut walwomaan, ei ai-
noastaan palweltawani perheen maallisia, maan myös
ijäisiä etuja, ci nuhdesanoilla ja hengellisellä ylpeydellä,
maan teoillani ja käytökselläni, joka saarnaa paremmin
kuin sanat. Hän on toimittanut minua ikäänkuin mat-
katoweriksi heidän waiwaloisella matkallansa läpi tämän
murhemaailman. Opettakoon Aerra stis minua
Vaeltamaan joka askeleeni Äänen pyhän ristinsä
ääressä osalliseksi tullakseni yhä suuremmassa
määrässä nöyryyden ja rakkauden hengestä.

Olen palwelija;
se on:

Jos toteutan ihanan kutsumus-tchtämäni sillä us-
kollisuudella, minkä lahjana saan, pysycssäni Kristuk-
sessa niinkuin oksa miinapuussa, saau terran tuon wal-
taman ilon kuulla lesuksem lausuman: ~Hymiu, sinä



hywä ja uskollinen palwelija: wähän päällä sinä olit
uskollinen, minä panen sinun paljon päälle: mene Her-
rasi iloon". Missä minua onnellisempaa löytynee! Pois
siis paha mieli, alakuloisuus, nurkutus, äreys, tyyty-
mättömyys, epäluulo, harmi ja toimottomuus; tästälä-
hin tahdonkin panna kärsimällä ja iloita muistaessani
tuota yllämainittua tallista lupausta. Hrmo se on
armosta!

Mietteitä ja neuwoja.
Kun sinulta palweleminen tuntuu tukalalta, tus-

kalliselta, mahdottomalta, puhkeat waikeroimaan: Miksi-
täs juuri minun, katalan, piti syntyä palwelijatsi, tois-
ten orjaksi? Miksen itse tainnut tulla isännäksi taikka
emännäksi ja olla omillani? — Mutta ystämäni! Ke-
nen silloin tahtoisit herraksesi? Oman itsesi kaiketi?
Eikö niin? Huonompaa isäntää et moi ikänäsi saada
kuin mikä tuo oma tahtosi on. Se wie sinut syrjiin.
Kehnonpa palweluksen jo olit ottamaisillasi! Etkö luule
taiwaallisen Isäsi, joka rakastaa sinua enemmän kuin
äitisi sinua terran rakasti, käsittämän sinun etuasi?
Olehan huoleti! Jos Herra näkee sinulle edullisemmaksi
tulla isännäksi tai emännäksi, niin wmt ennen pitkää
istua isäntänä taikka emäntänä. Mutta palmella lu-
malata isäntänä taikka emäntänä on mielä työläämpää
kuin palmella Häntä siinä asemassa, missä nyt olet. Ken
on ensin uskollinen mahassa, sen panee Jumala hoita-



maan paljoa. Jos kohta Jumala ei näkisikään hyiväkfi
täällä panna sinut isännäksi tai emännäksi, niin Hän
moi siellä ijankaikkisuudessa panna sinut niin paljonmoi-
sen isännäksi ja emännäksi, ettet sitä täällä aamistaa
moi. Alapa lukea Jumalan sanaa. Jollei sinulla ole
raamattua, niin hanki, rakas ystäwäni, semmoinen —

maikka heti. Hae siitä wiisautta. Löytyy eräs keino,
ja se on ainoa, joka moi tehdä sinut semmoiseksi jom-
moisen sinun olla pitää, ja se on että tulet uudebti
syntyneeksi. Kysy Jumalalta miten se möisi tapah-
tua. Kyllä Hän neumoo!

Se palmelija, joka oikealla lailla palmelee, mait-
taa isäntämäkensä luottamuksen, rakkauden ja kunnioi-
tuksen, niin että he, jos laatuun täypi, huojentawat hä-
nen työnsä ja lisäämät palkkaa, sillä he huomaamat että
he moimat semmoiseen palmelijaan luottaa. Tietämät-
hän he että tuo palmelija tuntee Kristuksen silmän ole-
man häntä malmomassa, eimätkähän heidän silmänsä siis
tarmitse sitä tehdä.

Sinusta usein näkyy kuin olisi joku tehtämäsi niin
halmasta armosta, että moit sitä kokonaan laiminlyödä
taikka tehdä sitä huolettomasti, arivellen: ~äläs kelpo
tehtäwä, kyllä wälttää!" Waro, rakas ystäwäni, niin
ajattelemasta! Niin ajattelee kelmoton palmelija. Hymä
palmelija tekee kaikki Herran nähden.



Jos sinun täytyy hakea uutta palwelusta, niin
saat kyllä kuulustaa mistä saisit paraimman palkan ja
suurimmat edut maallisessa suhteessa; waan waltä, jos
woit, semmoista palwelusta, jossa tuo helposti taipuma
sydämesi on altisna jokapäimäisille kiusauksille rikkoa Ju-
malan käskyjä wastaan. Pyri semmoiseen perheesen,
jossa miljellään Jumalan sanaa ja jossa sinua ei estetä
kirkonkäynnistä (wuorollasi) eikä muusta kuolemattoman
henkesi rawinnosta. — —

Älä koskaan kiiwaudessa talostasi lähde. Sinulla
on siitä arwaamaton haitta.

Rakasta työtoweriasi ja pidä häntä weljenäsi ja
sisarenasi niinkuin te olettekin, syödessänne saman isän
ja äidin leipää. Rukoile hänen puolestaan, niin opit
häntä rakastamaan. ~Kantakaat toinen toisenne kuor-
maa." Gal. 6: 2 Fiakkaus kärsii kaikki". 1 Kor.
13: ?.

~Sano minulle kenen kanssa seurustelet, niin minäsanon sinulle millainen olel", sanoo sananlasku. Jos
pidät seuraa turhamaisten, irstaisten ihmisten kanssa,
tottuu konnasi turhamaiseen, irstaiseen puheesen, ja jospa
alussa wielä punastut sitä tuullessasi, niin mielistyt
siihen wähitellen, wajoten tietämättäsi tuon tuommois-
ten ihmisten kannalle. Tuttipa tarkoin ystäwätä wali-
tessasi mitä hän puhuu, miten hän joutohetkiään käyt-



tää, miten pyhäpäimänsä miettäa, miten hän talonwä-
estään puhliu, pukeileikseko hän turhan joutamasti ja wai-
hettaako hän usein palmelusta. Siitä pääset päättä-
mään millainen luonne hänellä on. Ole waroillasi!

Älä unhota, ystäwäni, että isännälläsi on paljon
huolta, josta et tiedä. Hänen täytyy waiwalla ja mo-
nesti ankaralla työnteolla koota, mitä hänen taloudes-
saan sitte kewytmielisesti usein tuhlataan. Sinunkinrua-
tasi on hänen työwaiwansa tuottamaa. Sinälsaat toi-
meentulostasi huoleti olla. Sinun siis pitäisi hywän-
tuuliscna huojentaa hänen maimaansa missä ikinä woit.
Isäntäwäelläsi woipi wielä olla muita murheita, kiu-
sauksia ja wastuksia, joista olet tietämätön. Ethän tah-
tone lisätä heidän kuormaansa olemalla komin herkkä
kaikille pikku wastuksille? Kanna ennemmin hiljaisuu-
della ja tärsiwäisyydellä kuormaa heidän kanssaan, niin
Jumala huojentaa sinunkin kuormaasi.

Kun waihctat palwelusta syystä tahi toisesta, niin
ole waroillasi, jottct sortuisi kiusaukseen syyllä tai syyttä
panettelemaan entistä ijäntämäkcäsi ja heistä juoruele-
maan. Niin tekee kehno palmelija. Kiellä itseäsi äläkä
panettele, niin saawutat kunnioitusta, muuten alennat
itsesi enemmän kuin entistä isantäwäkcäsi. Unna an-
teeksi, niin sinullekin anteeksi annetaan.



Muista aina ja alituisesti että palwelet Jumalaa
palwellessasi ihmisiä ja että Kristus oli kaikkein palwe-
lijain palwelija. Hän joka nyt istuu Jumalan oikealla
kädellä taimaan kunniassa.

Kristus palweli joka hengenwedollaan täällä. Hä-
nen palwelijatoimensa täällä wei Hänet kunniaan ja
kirkkauteen. Ei ole kenkään Kristusta oikein käsittänyt,
jollei tuota ole käsittänyt. Tästä pääset päättämään
palwclijatoimen sywää merkitystä ett'eikä minkäänlaa-
tuinen palmeleminen ihmistä alenna. Waan nöyryys,
nöyryys kaunistakoon kaiket menosi! Siten maan pal-
melcmiscllasi julistat Herran suurta nimeä.

Älä odota ihmisten kiitosta, ihmiset usein erehty-
ivät. Kunhan Ilimala ja enkelit sinua kiittäwät, niin
siinä toki kiitosta lienee! Kenties ei yksikään maallinen
silmä ole näkemässä kun hiljaisuudessa toimit, ci yksi-
kään ääni kehottamassa kun Väsymyksestä näännyt, ei
yksikään käsi puhkimassa hien otsastasi tahi kyyneleet
silmistäsi kun tulisen tuskan kanssa taistelet. Waan
olehan hätäilemättä — yksi on joka huomaa, yksi on
joka tukee, yksi joka salaisen apunsa sallii, Hän se an,
joka kaikkimoipana, — jos muuten Hänen kouluaan kul-
jet — ennen pitkää moi kohtalosi muuttaa ja siirtää
sinut siipiensä suojaamana oikeaan kotiisi — uusille



oloille, taiwaan ihanille tosi toimille. ~lsäni huoneessa
on monta asuinsijaa", sanoo Wapahtaja.

Jollei Herra ole elämäsi johtajana, niin ei ase-
masi maailmassa parane, jos waihetat waikka »vuosit-
tain palwelusta. Samahan on miten usein sairas wuo-
teellaan käänteleikse, sairaana hän semminkin pysyy.

Ota usein micttiäksesi mitä raamattu tarkoittaa
noilla sanoilla: parannus, usko, rakkaus, kärsiwäl-
lisyys, itsensakieltäminen, nöyryys. — Niissä on
elämämme opittawat läksyt.

Ihminen saa paljon aikuiseksi, miltei mahdotto-
miakin, jos todella tahtoo, maan jollei rukous. Herraan
waipuminen ole tahtoa pohjustamassa, niin lannistuu
tahto. Rukoile siis ja rukoile jälleen ja yhä edelleen,
niin sinulle riittää woimia kyllin tekemään tehtäwäsi ja
lisäypi tahdon lujuutta. Hänen täydellisyydestään sitä
saat. Paneite siitä mehiläisen lailla simaa imemään.
Siitä saat lujuutta, woimaa, »viisautta.

Kun erehdymme ja lankeamme johonkuhun suu-
rempaan tai wähempään wirhcesen, niin älkäämme sal-
liko määrän muka häweliäisyyden tai tuon ylpeän itse-



rakkauden estää meitä palajamasta lesuksen tykö jälleen
— muuten mieli synkistyy ja tulee, omantunnon kidut-
tamana, yhä aremmaksi Jumalalle ja sitte wähitellen
sydän paatuu paatumistaan, kunnes kallion lomaksi käy,
ja siten waelletaan pimeyden polkua, kohti kurjuuden
kuilua.

Namulla herätessäsi tunnet usein ikäänkuin pai-
naisi rintaasi raskas taakka, joka estää sinua kohoamasta
yli tämän aistillisen maailman turhien menojen noihin
maplludcn maltakunnan ylewiin oloihin, waan kerro it-
sellesi silloin: nyt olen koulussa, jossa minua kas-
watetaan tuolle ihanncmaailmalle, nyt minua taotaan,
meistetään ja malmistetaan kurituksen koulussa. Autuas
olen jos en asetu wastarintaan, maan heittäydyn kou-
luuttajani kouluutettawille, nöyrryn nöyrtymistäni, alen-
nun alentumistani ja pyydän uudistuksen armoa ja taas
jälleen uutta armoa ja mielä sittenkin yhä maan ar»
moa. Siinä samassa usein silloin kcmenee eli kerras-saan poistuu taakka aiman sulasta armosta.

Suurenmoisia Herran palmelemiscn tilaisuuksia
meille Harmoin sallitaan, maan wähäisiä meillä hetkelli-
sesti tarjona on. Kristus wiittasi puheissaan hymin jo-
kapäiwäisiin esineisin. Olkaamme uskolliset mälMsä.



Kunakin hetkenä saat sanomia menemään kotiisi
lesuksen luo. Nopeammin sujumat rukouksen sanomat
kuin sähköwoiman wiemät ja tuomat eikä maksoa kysy-
mykseenkään tule. Montako rukouksen sähkösanomaa olet
lähettämässä päiwin, öisin? Oletko uskollisesti henkesi
hiljaisuudessa ivastauksia wartomassa? Siunauksen pil-
wenä ne wielä kerran satamat syliisi alas.

Ajatteletko: talonmäelläni on se ja sekin wirhe —

minunko pitäisi ne kaikki kärsiä, kas sitäpä en tee! niin
olet ylpeyden pettämiä polkuja polkemassa. Panepa
ennemmin nöyryydellä ja kärsimällä, niin saat parem-
min kuin pöyhkeilemällä talonwäkesi taipumaan.

Jos paljon puheita pidät tosi kristillisyydestä,
maan sen ohessa olet yreä, närkäs ja niksokas toimis-
sasi keittiössä ja taloudessa, niin paadutat niiden sydä-
met, jotka sinua omat näkemässä ja kuulemassa, ja saat
heitä arwelemaan: ~kas' siinä koko kelpo tosikristillisyy-
den edustaja! — Kristillisyydestä wähän wälitän kosk'eise parempia hedelmiä tuo". «Joka sanoo itsensä Hä-
nessä pysymän, hänen pitää niin waeltaman kuin Hän-
kin maelsi." 1 loh. 2: 6.

Elä wäistn wahintäkään jyrkimmästä oikeuden
polusta — jos wäistyt, niin wierit wähitellen kunnes



kompastut ja wihdoin teet lankeemuksen, mikä pusertaa
sydämesi werikyyneleitä.

Suuresta armosta on kukin sana, mikä suustamme
sujuu. Muuten ei raamatussa niin monesti maroitet-
taisi turhista sanoista. Psaltarissa tästä puhumistaan
puhutaan. laakopin epistolan sisällys on kerrassaan
tästä aineesta täytetty. Jesus itse kääntää huomiomme
tähän, waroittaen Math. 12: 36 ~Mutta minä sanon
teille, jokaisesta turhasta sanasta, kuin ihmiset puhumat,
pitää heidän lumun tekemän tuomiopäiwänä".

Kun tahdot annostella jonkun ihmisen luonnetta,
niin kuuntele mitä hän puhuu. Kun haluat tietää mil-
lainen lähde on, maistelet sen mettä. Katsopa kipinää
millaisen ilmimalkean, turmion se toimeen sai. — Tai-waassa löytyy pikakirjoittaja, joka silmänräpäyksessä kir-
joittaa kaikki turhat sanamme kirjoihin, joita tuomiopäi-
wänä awataan ja luetaan koko luodun maailman kuul-
tamille. Pitkäköhän luettelo kunkin kohdalle jo lienee?

Martaita tuullaan usein katkerin sanoin soimatta-
wan, maan martaista pahin on, joka toiselta kunnian
kalmaa, maineen jyrsii. Pane lukko suullesi ettet sitä
tee. Kolmas on sinulta ryöstämässä minkä sinä toiselta
meit. Kaimatkin itsellesi harmillisen kuopan. Waanpa-
hinpa on, että sinua on mastustamassa Hän, joka sa-
noo: ~Wnun on kosto!"



Pelkäätkö kuulijata sanoillesi? Jumala on kuu-
lija, joka kerran puhuu kuultunsa. Pelkäätkö todista-
jain teoillesi? Jumala on todistaja, joka kerran ilmai-see näkemänsä. Pelkäätkö tarkastajata töillesi? Jumala
on tarkastaja, joka kerran julkaisee tarkastamansa.

Pelkäätkö annostelijaa syillesi mintähden niin ja
niin teet. Jumala wanhurskautensa wa'alla kaikki pun-
nitsee.

Kun sairastut niin elä sorru epäilyksen maltoihin;
— tosin on kohtalosi koma ja huolellesi on syylä, maan
jos olet Herraa kaipaamassa, niin Hän hoitaa sinua
paremmin kuin äiti lastansa. ~Hän ymmärtää ajatuk-
sesi kaukaa" ja johtaa kaikki parhaaksi. Hän on rikas
maksamaan hoitosi, älykäs keksimään neumoa mutkaisim-
mallekin tilalle, oudoimmillekin oloille. Heitä maalliset
huolesi Hänen huostaansa ja muista kuolematonta hen-
keäsi ja olkoon Herra ja Herran sana sinulle wirwok-
keeksi, lohdukkeeksi, elämäksi, — ensimäiseksi ja wiimei-
seksi, mistä tosi tarpeessa olet.



Ken mielisi uskollisesti noudattaa palm-
lijatoimiaan saanee ohjetta ja kehoi-

tusta seuraamista raamatunlau-
seista:

Luuk. 16: 10 Ken mähemmässä on uskollinen,se on myös paljossa uslollinen; ja ken mähemmässä on
wäärä, se myös paljossa on petollinen.

Kol. 3: 23 Kaikki mitä te teette, se tehkäät sy-
dämestänne, niinkuin Herralle.

Luuk. 9: 22—26 Jos joku tahtoa minua seu-
rata — hän ottakoon ristinsä joka päimä
loh. 12: 26 Jos joku minua palmelee, hän seurat-
koon minua. — Rakastaa Jumalala on kaikkein kaunein
wiisaus. Syr. I—l41 —14 — 13: 14 Jos minä, joka
olen Herra ja Mestari olen teidän jalkanne pessyt, niin
pitää myös teidänkin toinen toisenne jalat pesemän.

Efes. 6: 5 Te palmelijat, olkaat kuuliaiset tei-
dän ruumiillisille isännille — niinkuin Kristuk-
selle. 1 Kun. 3: 9 Anna sentähden sinun
palwelijallesi ymmärtämäinen sydän!

Tiit. 2: 9 Neuwo palmelijoita isännillensä ala-
maiset olemaan ei wastaansanojat, ei pettämai-



set, että he Wapahtajamme opin kaikissa tau-
nistaisimat.

1. Piet. 2: 12 Autuaat olette te kun teitä
Kristuksen tähden pilkataan waan ei ken-
kään teistä kärsikö pahantekijänä.

Math. 11: 28. Tullaat minun tyköni kaikki,
jotka työtä teette ja olette raskautetut; Minä tahdon
teitä wirwoittaa. les. 40: 29 Hän antaa wäsyneelle
woiman ja wäettömille kyllä mäkeä.

Kärsi waiwaa niinkuin luja lesuksen Kristuksen
sotamies. 2 Tim. 2: 3.

Ken mielisi Herraa holhojalseen ja hoitajak-
seen, miettiköön seuraawia raamatun»

sanoja:
Ps. 27: 10 Minun isäni ja minun äitini hyl-

käsiwät minun, mutta Herra korjasi minun.
Ps. 16: B—ll Minä pidäni Herran aina kas-

woini edessä — — — Sinä osoitat minulle elämän
tien.

Ps. 139. Herra, Sinä tutkit minun ja tunnet
minun.

Ps. 103: 13 Niinkuin isä armahtaa lapsiansa,
niin Herra armahtaa pelkääwiänsä.

Ps. 23 Herra on minun paimeni, ei minulta
mitään puutu. Ps. 62: 2 Tyydy Herraan ja odota
häntä.



Math. 9: 12 Ei terweet tarwitse parantajata,
ivaan sairaat. Mich. 7: 8 Waikka mina pimeydessä
istun, niin Herra on kuitenkin minun walkeuteni.

les. 40: 11 Niinkuin paimen Hän kokoo karit-
sat syliinsä — — — 46: 4 — — — minä nostan,
kannan ja pelastan.

Rom. 8: 31. Jos Jumala on kanssamme, kuka
woi meitä nmstaan olla.

1 Moos. 28: 15 Katso minä olen sinun kanssasi
ja »varjelen sinua kuhunka ikänäsi joudut — — sillä en
minä hylkää sinua siihen asti kunnes minä teen kaikki
mitä minä sinulle puhunut olen.

Ken soisi olla Pyhän Hengen waikutuksen
alaisena, tutkikoon näitä raamatun

todisteita:
Room. 8: 26 Henki auttaa meidän heikkouttam-

me. Sillä emme tiedä rukoilla niinkuin tulisi.
Luuk. 11: 13 Taimaallinen Isä antaa Pyhän

Hengen sitä anomaisille.
1 Kor. 6: 19—20 Ettekö tiedä että teidän ruu-

miinne on Pyhän Hengen temppeli? — Sillä
te olette kalliisti ostetut.

Efes. 4: 24 Pukekaat päällenne uusi ihminen
— pankaat pois walhe ja puhukaat totuutta.

Gal. 5: 22 Hengen hedelmä on rakkaus, ilo.



rauha, pitkämielisyys, ystäwyys, hywyys, usko, hiljai-
suus, puhtaus.

Kol. 3: 12, 1? Pukekaat teitänne — ystämyy-
dellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja kärsiwällisyydellä —

ja tehkäät kaikki Herran lesuksen nimeen.
Room. 12: 2 Älkäät somittako teitänne tämän

maailman muodon jälkeen.
— 11, 12 Älkäät olko hitaat töissänne. Ol-

kaat alati rukouksissa.
1 loh. 2: 28 Ia nyt, lapsukaiseni, pysykäät

Hänessä.

Ken mielisi pysyä nöyryydessä, huomatkoon
seuraamia raamatun neuwoja:

1 Piet. 5: 5 Pitäkäät teitänne kiinteästi nöy-
ryyteen, sillä Jumala on ylpeitä ivastaan, maan nöy-
rille Hän antaa armonsa.,

Room. 12: 16 Älkäät itsestänne paljon pitäkö,
waan pitäkaät teitänne nöyräin kaltaisena.

Sananl, 3: 5 Luota Herraan kaikesta sydä-
mestäsi äläkä luota ymmärrykseesi.

Fil. 2: 3 Nöyryydessä pitäköön toinen toisensa
parempana kuin itseänsä.

Luuk. 17: 10 Koska te olette kaikki tehneet kuin
teille käsketty on, niin sanokaat: me olemme kelmotto-
mat palmelijat, me teimme sen kun meidän piti tekemän.

Syr. 10: 16. Herra on aina antanut ylpeyden
tulla häpeään, ja on sen wiimeiseltä kukistanut.



Syr. 10: 29 Älä tee Mirassasi oman pääsi perään,
ja älä ylpeile koska sinua tarmitaan.

Syr. 10: 27 Päämiehet, herrat ja hallitsijat
omat suuressa kunniassa, mutta eimät he ole niin suuret
kuin se, joka Jumalala pelkää.

Syr. 10: 9 Mitä koreilet sinä waiwainen tuhka
ja multa?

Syr. 10: 14 Siitä tulee kaikki ylpeys, koska
ihminen luopuu Jumalasta.

ludith. 9: 16 Ei ylpeät ole koskaan sinulle
otolliset olleet, mutta sinulle omat aina otolliset simeäin
ja nöyräin rukoukset.

Job. 22: 29 Ne kuin itsensä nöyryyttäwät ko-
roiltaa Hän.

Ken tahtoisi olla lärstwällmen, ottakoon war-
teen seuraawat raamatun neuwot

ja kehotukset:
Syr. 2: 4 Kärsi mielelläsi kaikkia kuin sinun

Päällesi tulee, ja ole kärsiwällinen kaikessa murheessa.
Jesus sanoo Luuk. 21: 19 Pitäkaät teidän sie-

lunne kärsiwällisyydessä.
2 Kor. 6: 4 Osoittakaamme mettämme niinkuin

Jumalan palwelijat suuressa kärsiwällisyydessä.
laak. 5: 8 Olkaat kärsiwalliset —

sillä Herran tuleminen lähestyy.



les. 41: IN Älä pelkää, sillä minä olen sinun
kanssasi; älä harhaele, sillä minä olen sinun Jumalasi.

Ps. 138: ? Jos minä waeltaisin ahdistuksen
keskellä, niin sinä wirwoitat minua.

les. 66: 13 Niinkuin äiti poikaansa lohduttaa,
niin minä tahdon teitä lohduttaa.

Walit. 3: 32 Herra saattaa murheelliseksi, ja
taas armahtaa suuresta laupeudesta.

1 Kor. 10: 13 Jumala on uskollinen eikä salli
teitä kiusattaa ylitse teidän moimannc.

Ps. 68: 20 Kiitetty olkoon Herra joka päimä!
Jumala panee kuorman meidän päällemme; mutta Hän
myös auttaa meitä.

Ps. 138: 7 Jos minä waeltaisin ahdistuksen
keskellä, niin sinä wirwoitat minua.

Ilmest. k. 3: 10—7: 13, 14. Ottäs pidit mi-
«UN kärsiwällisunteni sanat, niin minä tahdon
sinua warjella kiusauksen hetkestä, joka koko
maan piirin päälle tulewa on, niitä kiusaamaan,
jotka maan päällä asuivat. - Autka nämät wal-
keilla »aatteilla puetut owat ja kusta he tulleet
owat! — Mämät owat ne, jotka suuresta wai-
wasta tuliwat, ja Ne owat Heidän waatteensa Aa-
ritsan meressä walaisseet.

Ia nyt wielä eräs yleinen, lopullinen katsahdus
tuwastimccn. Millainen olinkaan? Millainen olen
luonnollisessa tilassani, jos poistan nuo kiiltohyiveet ja



tuon sumuisen merhon, mikä filmiäni hämärtää. Nythän
sen näen. Uskallanko sanoa sen itselleni milpistelcmättä?
No — miksen? Olkoon siis sanottu:

Tulen toimeen Jumalatta, lesuksctta. En ru-
koile palmeltamani puolesta. Olen äreä ja nurkumai-
nen. En olekaan tunnollinen, säntillinen ja säännölli-
nen. En toimi mielihalulla ja hymäntuulisena. Olen
weltto ja huolimaton. En pitele talon kaluja huolelli-
sesti. En walwo pikku kiusauksien suhteen. En pysy
totuudessa. En ole niin siisti kuin olla pitäisi. Olen
pikainen. Olen kärsimätön. Olen rakkautta mailla. En
kärsi ojennusta. En jaksa kärsiä mihasisuista, yreätä
ja pahansuopaa isäntää ja emäntää, maikka Pietari apos-
toli siihen kehottaa. En mälitä Paamalinkaan neumoista.
Olen kunnianhimoinen silmäpalwelija. Tuhlaan kyllä
talon aikaa. Pistän pikku hätämalheita. Panettelen
kyllä talonmäkeäni. Olen oikullinen ja epätasainen. Olen
itserakas ja kateellinen. Pidän palmelijatoimcn halpana.
Ei ole minulla puhdas sydän. En ole ehdottomasti
raitis. Olen usein muille pahennukseksi. En mietä oi-
kein pyhäpäimiäni. En lue Jumalan sanaa. Olen usein
kyllä suutko ja raaka sanoilleni. En tahdo saada an-
teeksi pyydetyksi. En ole maltillinen. Olen kärsimätön.
Waellan usein jumalattomien neumoissa. Seison syn-
tisten teillä. Istun jossa pilkkaajatkin istumat. Raho-
jani tuhlaan usein kyllä joutumiin. Palmeltamani las-
ten hoidosta ruumiin ja sielun puolesta en niin liioin
malitä. En taistele paheitani mastaan, enkä mene yhä
uudelleen armoistuimelle saamaan puhdistusta Icsuksen



meressä. Lausun Jumalan pyhää nimeä turhaan. Olen
kailin puolin kelmoton.

Mutta nyt pyydän:
Jumala luo minuun uusi sydän ja anna minulle

uusi, wahwa henki. Ps. 51: 12.
Puhdista minua isopilla että minä puhdistuisin,

pese minua että minä lumiwalkeaksi tulisin. Ps. 51: 9.

Aatso, Minä tulen pian (sanoo Jesus) ja
Minun palkkani on Minun kanssani antamaan
kullekin niinkuin hänen työnsä on. Minä olen
A ja G, alkn ja loppu, ensimäinen ja wiimeinen.
Ilm. k. 22: 12, 13.

Oulussa,
Oulun Uudessa Kirjapainosi».
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