
!.25ten jI Kuorten K).

MttenKZ Mn lteiver tull
usltovgiseltsl.

Kertomus Onglannista.

Mukaillut

n. c.

Itaumnn Flirznpuina Hsolioyliliön lluslnnnnLselln,

Hi,,t<» 10 p:ili.





Kertomus Englannista.

Mukaillut

». e.

Raumalla
Rauman Kujapaino<Os»keyhtiön

kustannuksella.



Rauman kirjapainossa, 1893



ylhäis-sälltyisellä, Lytton nimi-
sellä herralla Lontoossa, oli tapana iltasin, päi-
wätyönsä päätyttyä käydä köyhien majoissa katse-
lemassa heidän elämäänsä, auttamassa puutteen-
alaisia ja lohduttamassa murheellisia.

Eräänä päiwänä ilmoittiwat palwelijansa hä-
nelle, että tulisijat tarwitsisiwat nuohoamista.
Silloin päätti hän itse mennä nuohoojan luo ja
otti mukaansa poikansa Wiljamin, joka usein seu-
rasi isäänsä sellaisilla retkillä. Illalla lähtiwät
he matkaan ja tuliwat noin puolen tunnin käwe-
lyn jälkeen sille kapealle kadulle, jossa nuohooja
John Reiwer asui muutaman suuren talon kel-
larikerroksessa. Kun Lytton poikinensa astui alas,
sanoi Wiljam äkkiä:

isä; minun mielestäni on, kuin
jolu lukisi lomalla äänellä raamattua tuolla sisällä".

Molemmat hiipiwät hiljaa owen taa ja jäi-
wät kuuntelemaan. Tuo, nimittäin raamatun
lukeminen oli jotain harwinaista, jota he hywin
harwoin saiwat kuulla retkillänsä köyhien asun-



Owi oli raollansa, jotta he näliwät
keskikokoisen pojan lukewan raamattua. Kun lu-
keminen päättyi, piti perheenisä yksinkertaisen ja
liikuttaman rukouksen. Lytton, liikutettuna tuosta
hartaasta rukouksesta, meni kohta sen loputtua
huoneesen, ojensi hämillään olewalle nuohoojalle
kätensä ja sanoi:

„Istllwäni, sydämmeni iloitsee, että minä
teissä löydän totisen kristityn. Minä näet kuun-
telin owen takana rukoustanne, jota pyydän an-
teeksi. Kaikki totiset kristityt, ylhäiset eli al-
haiset, mökissä eli palatsissa asuwat, owat lapsia
yhdestä sumusta. Heillä on kaikilla samat wiat,
tarwitsewat kaikki samaa armoa ja waeltawat sa-
maa isänmaata kohti. Jumala on kaikkein mei-
dän isämme ja ystäwämme; Hän lähestyy yhtä
suurella suosiolla köyhän miehen majaa, kuin ri-
kasten huoneita ja ruhtinasten linnoja. Teidän
tyytywäinen ja nurisematon mielenlaatunne on mi-
nulle esimerkki, jonka toiwon en koskaan unhot-
taman:. Pysähdyn hetkeksi luoksenne pyytääkseni
teitä kertomaan minulle, mitenkä tuohon mielen-
tilaan olette tulleet".

Reiwer, ollen hämillään siitä että tuo ylhäi-

*) Siihen ollaan, luin tämä tapahtui oli tuo nylyLän
niin woimaltllllsti j« menestyksellä työtätelewL lähetys
toimi Jumalan sanan lewittämiselsi Lontoon huonoimmissa
kaupunginosissa wllsta «w»n alullaan, eikä wielä paljon
ehtinyt saada «ilaan.



nen wieras oli kuullut hänen rukouksensa, ei osan-
nut wastata juuri mitään, katselihan waan hä-
millään maahan. Waan kun Lytton rohkaisi häntä
ystäwällisesti puhutellen, tuli hänen mielensä »vä-
hitellen tasapainoon. Silloin käski hän »vierasta
poikansa kanssa istumaan, jota hän ei tähän asti
ollut muistanut tehdä. Katsellen ympärilleen ih-
metteli Lytton sitä puhtautta ja siiwoa joka huo-neessa wallitsi, jommoista ei hän usein ollut köy-
hien asunnoissa turvannut. Nuohoojan »vaimo,
nuorenpuolinen nainen, istui ikkunan ääressä
ommellen lampun »valossa; »vieressä olewan Pöy-
dän luona luki. kaksi lapsista joitakin kirjoja ja
kolmas leikki lattialla. Tiedusteltuaan yhtä ja
toista hänen perheellisistä oluistaan, kehoitti Lytton
Reiweriä kertomaan elämäkertansa. Tämä silloin
jutteli seuraamaan tapaan:

„En ole tähän saakka tiennyt ja luullakseni
en saa »vastakaan tietää tutka wanhempani oli-
wat. Ensimmäinen tapaus, mitä elämästäni
muistan on se, kun minut wietiin muutamaan
työhuoneesen lähellä Lontoota olemassa kylässä.
Siellä jouduin monien ihmisten seuraan, joista
waan harwat oliwat hywiä; enin osa oli julki
jumalattomia. Ei minulla ollut hywäii isää, joka
olisi opettanut minua Jumalan sanaa lukemaan,
nuhdellut ja ojentanut wikojani ja pienestä lap-
suudesta johdattanut minua Jumalan pelkoon.
Ei ollut minulla hywää äitiä, joka olisi opetta-



nut minua rukoilemaan ja wirrenwärssyjä ulkoa
lausumaan. Minulla ei ollut yhtään todellista
ystawää; olin marsin hukkumaisillani. Työhuo-
neen päällysmies olisi ollut welwollinen minua
hoitamaan, koska hän oli kaswatusisäni, mutta
osaksi oli hänellä niin paljon puuhaa, ettei hän
joutanut minusta huolta pitämään, osaksi oli hän
myös wäliäpitämätöin. Jo pienenä opin kiroi-
lemaan, sadattelemaan ja »valehtelemaan; eipä ol-
lut pahoja tekoja, joita en olisi ollut walmis sillä
ijällä tekemään. Niin kului elämäni, kunnes
olin tullut kolmentoista wuoden ikäiseksi; silloin
kutsui työhuoneen päällysmies minut eräänä aa-
muna luoksensa ja sanoi, että hän oli toimitta-
nut minun nuohoojan oppiin mestari X:n luo
Lontoossa. „Sinä olet löytölapsi", sanoi hän
minulle, „otin sinut huostaani kuin olit parin
wiikon wanhll ja siitä ajasta olen sinua »vähistä
»varoistani ylläpitänyt. Nimeksi annoin sinulle
John Reiwer. Ia koska jo olet siinä ijässii,
että itse woit ruokasi ansaita, täytyy sinun lähteä
ulos maailmaan. Huomenna tulee mestari X.
sinua noutamaan. Toiwotan sinulle, poikaseni,
onnea kaikissa elämäsi »vaiheissa".

Tähän olin tyytywäinen, sillä tvaikk'en juuri
paljoa pitänyt koko nuohoojan ammatista, olin
kuitenkin iloinen päästessäni pois työhuoneesta.

Toisena päiwänä tuli mestari X. ja otti mi-
nut mukaansa. Kaupunkiin tultuamme ihastuin



suuresti nähdessäni waunuja, laikellaisia koreuksia,
paljon huoneita ja komeita rakennuksia. „Kas
täälläpä lienee hauska asua", ajattelin itsekseni.
„Olipa onnen kauppa, että tänne jouduin". Mutta
pian katosi iloni, sillä mestarini oli kowa ja an-
kara mies, taipuwainen julmasti rankaisemaan op-
pilaitansa wähimmästäkin wirheestä. Minäkin,
joka olin nuorin, sain useasti hywän osani. Tätä
armotonta menettelyä en luultawasti olisi kestä-
nyt, jollei luontoni, kaswaissani työhuoneessa,
olisi tullut kowaksi ja tylyksi. Sellaisessa elä-
mässä minä tulin joka wuosi yhä jumalattomam-
maksi; usein kumppalini, jotk'eiwät hekään olleet
mitään erittäin siiwoja, sanoiwat minulle: „Hä-
peä hiukan! Sinä olet ylön jumalaton".

Ainoa tilaisuus, jolloin minä olisin woinut
oppia kristillisyyttä tuntemaan, oli silloin, kun
minun toisinaan täytyi seurata mestarini waimoa
ja lapsia kirkkoon, mutta sekin oli minulle aiwan
»vastenmielistä. Usein sunnuntai-aamulla jätin
itseni tahallani pesemättä ja siiwoamatta, jottei
minun olisi tarwinnut mennä kirkkoon, mieltä-
mään siellä muutamia hetkiä, jotka mielestäni
paremmin ja hupaisemmalla tawalla woi wiet-
täii Pelissä ja muissa syntisissä huwituksissa.

Eräänä aamuna warhain, kun perkasin muuatta
sawupiippua, juolahti päähäni hauska tuuma.
Siinä juuri wieressä oli rakennus, jonka ullakko-
kamarissa asui pari tyttöä. Aijoin nyt hypätä



toiselle katolle ja asettua luutineni tyttöjen ikku-
nan taa ja sitten herättää heidät rupeamalla lo-
malla äänellä laulamaan. Tytöt tietysti herät-
tyään pelästyisiwät, nähdessään ikkunansa takana
sellaisen ruman, mustan olennon. Mutta juuri
hypätessäni lohkesi kattotiili allani ja minä puto-
sin sywyyteen. Jos se katto ulisi ollut yhtä kor-
kea, kuin enimmät muut tässä kaupungissa, olisin
warmasti kuollut, mutta nyt ei ollut niin sallittu.
Pudotessani menin tainnoksiin; kun jälleen herä-
sin, huomasin olewani sairashuoneessa. Päässäni
oli iso haaroa ja oikea käsiwarteni oli poikki. Ma-
kasin wuoteellani kauheiden tuskien kalwaessa sekä
ruumista että sielua. Sanoin itselleni: „Missä
nyt olisit, jos pudotessasi olisit kuollut?" Olin
kuullut puhuttaman taiwaasta, mutta en uskal-
tanut toiwoalaan sinne pääsemistä. Helwetin
myös tiesin olewan ja tunsin, että se minun oikea
paikkani olisi. Mitä muuta olisin ansainnut?

Pitkinä, unettomina öinä waiwasiwat nämä
ajatukset loivasti sieluani. Wäliin koetin rukoilla,
mutta siitä esti ja peloitti minua se ajatus, ettei
Jumala, jonka nimeä monasti olin pilkannut ja
turhaan lausunut, kuulisi minua. Eräänä päi-
wänä tuli kuitenkin sieluni tuska niin ankaraksi,
että minä kuwalla äänellä huudahdin: „lumala,
armahda minua syntistä!" Kohta kumminkin
peräytin nämä sanat ja sanoin, katkerien kyynel-
ten wuotaessa silmistäni: „Ci, minä olen liian



suuri syntinen; Jumalalla ei ole minulle an-
teeksiantamusta".

„lumlllan tykönä on Paljon anteeksianta-
musta", kuulin silloin jonkun sanowan. Kat-
sahdin ympärilleni ja huomasin, että ne sanat oli
sanonut muuan köyhä suutari, joka makasi »vie-

reisellä wuoteella. „lesus Kristus on tullut
maailmaan tekemään niitä syntisiä autuaiksi, jotka
tuntewat ja katuwat syntinsä ja Häneltä armoa
anowat", jatkoi hän. „Minä olin samallainen
syntinen kuin sinäkin, mutta olen armon ja loh-
dutuksen löytänyt. Sinullekin lesus huutaa:
Tulkaa minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja
olette raskautetut, minä tahdon teitä wirwoittaa,
ja te olette löytäwä lewon teidän sieluillenne.
Jos sinun syntisi weriruskeat olistwat, niin hän
tahtoo ne lumiwalkeiksi tehdä".se mahdollistakaan," wastastn minä.
„Ne sanat owat liian suloiset ollaksensa todet,
sillä eikö Jumala ole niin pyhä, niin wanhurs-
kas, niin ankara syntiä kohtaan, että Hän ei woi
minulle armoa antaa?" „Ei", sanoi hän,
„lumalan sana tarjoo armon ja rauhan jokai-
selle syntiselle, joka tuntee itsensä raskautetuksi syn-
neiltänsä. Hän on kirkastanut armonsa ja lau-
peutensa kruunun sillä sowinnolla, jonka lesus
Kristus on tehnyt. Jos et sinä katolta pudo-
tessasi olisi loukkaantunut, et olisi lääkärin apua
tarwinnut. Samoin myös, jollemme olisi hm-
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gelliscsti sairaita ja loukkaantuneita, emme tarwit-
fisi Wllpllhtlljan sowintotyötä. Ei terweet tarwitse
parantajaa, waan sairaat".

Kun me molemmat jonkun ajan kuluttua
olimme tulleet paremmiksi. Pyysin hartaasti naa-
puriani, jonka nimi oli Charles Read, opetta-
maan minua lukemaan raamattua, jossa niin
paljon puhuttiin lesuksesta Kristuksesta ja jossa
syntisille neuwotaan autuuden tie. Hän suostui
siihen mielellään. Kun en ollut lapsuudessani
oppinut juuri mitään, tuskin lukemaankaan, käwi
lukeminen ensi aluksi hywin huonosti, mutta suu-
ren haluni ja wäsymättömän ahkeruuteni awulla
woitin kaikki esteet, jotta wähän ajan kuluttua
olin tullut niin pitkälle, että osasin ulkoa yhden
luwun Uudesta Testamentista. Oi! kuinka haus-
kaa se minusta oli, istua ja lukea tätä pyhää
ja werratonta kirjaa ja sitä tutkistella! Nyt
sain ensi kerran elämässäni kolea sielun tyyty-
wäisyyttä.

Sangen «lastenmielistä oli minusta paran-
nuttuani eritä Nelloista, Marsinkin sentähden, koska
minun silloin myös täytyi eritä rakkaasta raa-
matustani. Sentähden teimme wälipuheen, jonka
mukaan minun Piti joka sunnuntai warhain aa-
mulla tulla hänen luoksensa ja lukea ulkoa yhden
luwun raamatusta, että seuraamalla unikolla Moi-
sin sitä itsekseni kertoa ja mietiskellä.

Tultuani jälleen työpaikkaani hawaitsiwat työ-
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towerini pian sen muutoksen, joka minussa oli
tapahtunut ja ihmetteliwät, miksen enää ottanut
osaa heidän irstaisiin huwituksiinsa. He tuumis-
keliwat keskenänsä, että olin tullut lukijaksi ja te-
kopyhäksi; muutamat taas arweliwat, että pääni
oli mennyt sekaisin katolta pudotessani. Ennen
olin heidän mielestään liiaksi jumalaton, mutta
nyt olin liian jumalinen. Mestari, sällit, oppi-
laat, kaikki pilkkasiwat minua. Waan kun he
huomasiwllt, että minä kärsiwällisesti kestin hei-
dän pilkkansa, ja koetin osoittaa heitä kohtaan
niin paljon rakkautta kuin »voimassani oli, lak-
kasi heidän häwäistyksensä pian. Uskallan toiwoa,
että esimerkistäni ja niistä hywistä opetuksista,
joita heille koin antaa, ainakin joku sai terveelli-
sen muistutuksen.

Joka sunnuntai menin minä rakkaan suuta-
rini luo, joka wei minut mukanansa kirkkoon.
Siellä, muutamassa pimeässä loukossa, wietin
minä monta autuaallista hetkeä. Tämä Juma-
lan sanan kuuleminen ynnä ystäwäni hurskas
elämä ja wakawllt puheet oliwat minulle suureksi
siunaukseksi. Suureksi surukseni hän kuitenkin
pian senjMeen tapaturmaisesti kuoli ja pääsi siten
Herransa iloon, josta monasti olin kuullut hä-
nen ikäwöiden puhuwan. Sairashuoneesta
päästyäni oli suurin murheeni se, ettei minulla
ollut omaa raamattua. Halusin hartaasti pitää
sen luonani yötä päiwciä. Senpätähden päätin
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säästää jok'ainoan pennin, minkä saisin, ostaak-
seni itselleni raamatun. Kuuden kuukauden päästä
oli minulla säästössä jokunen shillingi ja muu-
tama Penny. Silloin menin kirjakauppaan ja os-
tin itselleni raamatun. Nyt pidin itseni onnelli-
simpana ihmisenä maan päällä ja käytin jok'ai-
noan joutohetken luleakseni ja tutkakseni rakasta
raamattuani. Wieläkin kiitän Jumalaa, että siitä
oli hyödytystä ja siunausta, paitsi itselleni, myös-
kin mestarini tyttärelle. Meillä oli näet tapana
yhdessä tutkia raamattua, jolloin hänkin sai pis-
toksen sydämmeensä ja tuli tosikristityksi.

Kun oppillikani oli lopussa, kuoli mestarini,
joten minäkin pääsin parempaan wapauteen. Mi-
nun ja mestarini tyttären wälillä oli syntynyt
molemminpuolinen rakkaus, jotta minä nain hä-
net heti isänsä kuoleman jälkeen. Jumala on
siunannut avioliittomme kolmella lapsella, jotka
ahkerasti käywät pyhäkoulua ja hartain haluni
on, että he oppisiwat pelkäämään ja rakastamaan
Jumalaa, siten Viisaiksi ja hywiksi ihmisiksi tul-
laksensa. Te näette, hywä herra, kuinka armol-
lisesti Jumala on minua ohjannut tähän asti
elämäni tiellä ja on Hän armollisesti wastakin
olewa minun Jumalani, johdattajani elämäni lä-
witse, lohdutukseni kuolemassa ja ijäinen osani
toisella puolen hautaa".

Reiwer waikeni. Lytton, jota suuresti oli
miellyttänyt tämä kertomus, kiitti nuohoojaa ja
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toimitettuaan asiansa lahti kotia päin. Matkalla
sanoi hän pojallensa:

„Tästii näet, Wiljam, eläwän esimerkin,
kuinka Jumalan armo, muotoa katsomatta, wai-
kuttaa kääntymisen ja uudesta syntymisen, ainoas-
taan sen kautta, että syntinen tahtoo awata sy-
dämmensä ja antaa sen Pyhän Hengen armo-
waikutuksille alttiiksi. Oi, eikö niitten, jotka owat
saaneet suuremmat luonnonlahjat ja enemmän
muita etuja, kuin tämä köyhä nuohooja, pitäisi
ennen muita hywäksensä , käyttää ne hengelliset
armolahjat, jotka meille owat tarjona. Silloin
pääsisiwät he häpeämästä, kun »viimeisellä tuo-
miolla astuwllt Jumalan tuomioistuimen eteen
köyhän Reiwerin rinnalla. Kenelle paljon
annettu on, siltä paljon »vaaditaan.
(«uukk. 12: 48)".
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