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Nuoret lukijamme ehkä eiwät kaikki tiedä
millainen henkilö salametsästäjä on. Kun joku
luwatta menee toisen omistamaan metsään pyy-
dystämään eläimiä, sanotaan sitä salametsästyk-
seksi ja sitä henkilöä, joka tällaista tekee, salamet-
sästäjäksi. Tämä, niinkuin kaikki muukin toisen
oman luwatta anastaminen, on tietysti Warkautta.
Sentähden rankaiseekin laki salamctsästystä anka-
rasti sakoilla ja »vankeudella. Siihen aikaan, kuin
kertomuksemme puhuu, oliwat lakimääräykset wielä
paljon ankarammat. Salametsästäjänä tawattu
menetti uscammiten henkensä. Tämän pienen
selonteon jälkeen woimme nyt alkaa kertomuksemme.

Oli kaunis kesäpäiwä. Stephms'in suuren
herraskartanon puutarhassa käweli isännän nuori
tytär Anna Stephens nauttien kauniista ilmasta
ja kuunnellen lintujen laulua. Tuo nuori tyttö
oli koko ympäristössä hywäntekewäisyydestään tun-
nettu. Hän ei siis ensinkään ihmetellyt, kun näki
Pienen repaleisen tytön tulewan luoksensa. Tyttö
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oli awojaloin, waatteet oliwat rikkinäiset ja likai-
set. Anna-neiti ei kuitenkaan näitä puutteellisuuk-
sia ottanut huomioonsa, waan nähdessään lapsen
itkusta punaiset silmät, meni hän tytön luo ja
kysyi lempeästi mikä häntä waiwasi.

„Nakas neiti", sanoi lapsi itkien, „äitini on
sairas, kowm sairas. Isäni sanoo hänen Pian
kuolewan; hän on käskenyt minun kiireesti rien-
tää tänne pyytämään jotain hywää, joka olisi
terweellistä äidilleni."

„Alä itke, lapsiraukka", Anna sanoi, tah-
domme tehdä mitä waan suinkin woimme, että
äitisi pian tulisi terweeksi. Mika on nimesi?"

„Nimeni on Lowisa, hywä neiti Lowisa
Arnold; me asumme torpassa tuolla metsän kes-
kellä, jossa ei löydy muuta ihmisasuntoa kuin
meidän, eikä siis myös ketään naapuria, joka woisi
meitä auttaa."

„Mene kyökkiin, Lowisa,. niin saat jotakin
syömistä; tahdon sill'aikaa katsoa, mitä »voisimme
tehdä kipeän äitisi hywäksi."

Anna meni suoraan isänsä luo ja pyysi lu-
paa mennä wllimoraukkaa katsomaan.

„Mutta, rakas Annaseni", arweli herra Step-
hens, „ethän yhtään ajattele, että tämän lapsen
sä on tuo kuuluisa Arnold, jonka koko paikka-
unta tietää olewan salametsästäjän, laiskurin ja
uomarin. Hänen tölliinsä on täältä kolmen tun-
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nin matka pelkkää metsäseutua, jotta se olisi »vallan
»vaarallista, jos yksinäsi tahtoisit sinne mennä."

»Mutta, ratas isä, jos tämä mies on niin
paha, eikö juuri siinä ole sitä enemmän syytä
mennä katsomaan hänen waimoraukkaansa? Ken-
ties on hän koko elinaikansa ollut sokeudessa ja
surkeassa huolimattomuudessa sielunsa autuudesta,
tenticsi »voisin jollain taivalla auttaa häntä, jottei
ole ensinkään aikaa wiiwytellä."

,Minä iloitsen", sanoi Stephens ja painoi
tyttärensä rintaansa »vastaan, »nähdessäni sinun
rakkautesi onnettomia syntisiä kohtaan. Annan
mielelläni sinulle luivan mennä pikkutytön mu-
kana, mutta weljesi Jaakko saa tulla mukanasi.
Palwelija saa tulla kantamaan ruoka- ja lääke-
toria."

Anna oli heti walinis matkalle, ja niinkuin
isä oli käskenyt, teki »veljensä hänelle seuraa. Mat-
kalla puheli hän paljon Lowisan kanssa. Tämän
»vilkkaus ja lapsellinen yksinkertaisuus tuotti heille
paljou iloa, mutta suruksensa huomasiwat he
myöskin hänen aiwan tietämättömäksi; hän ei
tiennyt sieluakaan itsellään olewan ja Jumalan
sekä Vapahtajan nimiä ei hän ollut muuten kuul-
lut kuin isänsä kirouksissa ja wannomisissa. Anna
kysyi, jos hän mielellään tahtoisi tulla pyhäkou-
luun oppiakseen lukemaan. „Woi", »vastasi lapsi,
»tahtoisin niin mielelläni, mutta isä ei salli.
Dora-serkkuni on jo jonkun ajan siellä käynyt;
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hän osaa jo lukea ja on saanut niin monta kir-
jaa sieltä, että minäkin mielelläni tahtoisin päästä
sinne."

Pitkän ja waiwaloisen matkan jälkeen tuliwat
he »vihdoin perille. Mökin owella tuli heitä was-
taan suurikokoinen mies, niin wastcnmieliscn nä-
köinen, että Anna oikein säikähti. Tähän ei kui-
tenkaan ollut mitään syytä, sillä mies otti nöy-
rästi hatun päästään ja kiitti hywää neitiä, että
hän tuli katsomaan hänen sairasta wllimoaan.
Lowisa toi wanhan tuolin ja Anna istui sairaan
wiereen, joka makasi huonolla olkimatrassilla.
Muutamat rääsyt ja wanha repaleinen peite oli-
wat hänen »verhonansa, suojellen hywin wähän
kylmää »vastaan. Onneksi oli nyt kesäinen aika,
jott'ei sairaan tarwinnut, muitten kärsimystensä
lisäksi, kärsiä myöskin wilua.

Waimo-rukka oli sangen heitto. Wasta kun
hiin »vähän oli ottanut wahwistusta ystäwällisen
Anna-neidin kädestä, jaksoi hän kiittää neitiä hä-
nen rakkaudestaan. Ensin tiedusteltuaan hänen
tautiansa kysyi Anna hänen sielunsa tilaa. „Woi",
sanoi tuo onnetoin waimo, „en ole koskaan ter-
weenä ollessani Jumalaa muistanut ja nyt se on
jo myöhäinen; minulla ei enää toiwoa ole, sillä
tunnen kuoleman lähestymän. Mutta lapsirauk-
kani! Rakas Ben, anna Lowisan mennä pyhä-
kouluun, ettei hän kerran kuolisi yhtä onnetto-
mana kuin nyt äitinsä. Tätä pyydän sinulta



7

kuolemanhetkelläni, tämä on wiimeinen rukoukseni."
Waiwalla sai hän sanottua nämä sanat; »vielä
yksi huokaus ja hän heitti henkensä.

Tämä näky liikutti kowasti tuon paatuneen
pahantekijänkin sydäntä, jotta kyyneleet nousiwat
hänen silmiinsä. Lowisa raukka itki korkealla
äänellä. Annalle ja Jaakollekin tuliwat kyyne-
leet silmiin. Mikä woikaan enemmän kristittyä
surettaa, kuin se, että näkee syntisen menewän
ajasta iankaikkisuuteen ilman uskoa ja toiwoa.
Ia kuinka surkea eikö ole sen ihmisen tila, joka
uskotta kuolee!

Parin piiiwän kuluttua tuli Anna »veljensä
kanssa jälleen salametsästäjän mökkiin. Hänen
wakawat waroitukscnsa ja pikku Lowisan hartaat
rukoukset waikuttiwat wihdoinkin sen, että Arnold
lupasi seuraawana sunnuntaina laskea lapsensa
pyhäkouluun, jos maan Stephcnsin antawat ty-
tölle waatteet. Pois mennessä saatti Lowisa heitä
ison matkan ja kiitti lapsellisella rakkaudella heitä
hywäntahtoisuudestaan ja rakkaudestaan.
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Kohta kotiin päästyään rupesi Anna toimit-
tamaan Lowisalle waatteita. Tähän antoi Jaak-
kokin osan säästölaatikkonsa rahoista. Ostettiin
hameet, kengät, sukat ja kaikki lähetettiin seuraa-
man lauwllntllin iltana Arnoldin mökkiin. Lo-
wiisa hyppeli ilosta nähdessään mitä oli saanut.
Seuraawana yönä ei hän oikein tainnut nukkua-
kaan ja kun hän wihdoin nukkui, näki hän unta,
että isä wei nuo uudet »vaatteet Miinan pantiksi
kapakkaan. Hän huudahti tuskasta ja heräsi.
Kohta hän sentään rauhoittui, kun huomasi waat-
teet oleman kauniisti tuolilla wuoteensa mieressä.

Kohta kun päiwii koitti, nousi hän ylös ja
juoksenteli iloiten ympäri uudessa pimussaan.
Ei kukaan ollut hänelle sanonut, että noustuansa
makuulta olisi ensin pitänyt kiittää Jumalaa kai-
ken hywän lahjan edestä. Ei ollut uskowainen
äiti opettanut häntä lapsellisella rakkaudella lähes-
tymään tlliwaallista Isää; niinpä ei hän tiennyt
että Isä taiwaassll rakastaa häntä ja mielellään
kuuntelee pienenkin lapsen rukousta. Wähän
aamiaista syötyään läksi Lowisa kouluun.

Kylään tultuaan kohtasi Anna hänet ja wei
kouluun, jossa herra Stephens oli opettajana.
Kun tunti alkoi, nousiwat kaikki lapset ja weisasi-
wat aamuwirren. ANiten ihanalta eikö kuulunut
Jumalan ja Wapahtajan laupeuden ylistys näin
monen pienen lapsen suusta! Pieni Lowisa-raukia,
joka ei koskaan ennen ollut sellaista kuullut, tuli
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suuresti liikutetuksi. Weisun jälkeen lankesiwat
lapset polwilleen ja opettaja rukoili Jumalan siu-
nausta kaikille, pyytäen että Herra antaisi heille
syntinsä anteeksi ja opettaisi heitä Kristusta tun-
temaan ja rakastamaan. Sitten alkoi luku.
Tämä oli Lowisalle sangen waikeaa, sillä hän oli
siihen huonosti harjaantunut. Koulun Päätyt-
tyä meniwät lapset kirkkoon, jossa Jumalaa kor-
kealla äänellä ylistettiin ja pappi puhui niin sel-
wästi ja yksinkertaisesti, että Lowisakin ymmärsisuuren osan saarnasta. Iltapäiwällä alkoi taas
koulu ja Lowisa opetteli lukemista sellaisella ahke-
ruudella, että hän jo illalla oli siihen-jotakuin-
kin perehtynyt.

Jumalan siunaus seurasi Lowisaa niin, että
hän suuresti edistyi lukemisessa ja muussa hywässä
tiedossa. Koko hänen elämässäänkin tapahtui
suuri, silminnähtäwä muutos parempaan päin.
Wiisi eli kuusi wuotta kului, jona aikana hän
suureksi hyödyksensä käwi koulua. Ahkeraan luki
hän kotona raamattuansa ja kun ei kukaan häntä
nähnyt, rukoili hän poltoillansa Jumalaa, että
Herra siunaisi häntä, ja antaisi hänelle woimaa
waeltaa Hänen tahtonsa jälkeen. Eipä ole kau-
niimpaa katsottaman kuin nähdä pienen lapsen
rukoileman Jumalaa. Pikku Lowisa oli tuntema-
toin maailmassa, mutta taiwaallinen Isä tunsi
hänet ja opetti hänen tuntemaan ainoan totisen
Jumalan ja sen, jonka Jumala lähetti, lesuksen
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Kristuksen. lesuksen rakkaus syntisiin oli tuon
lapsukaisen ilo ja turwa; usein kiilsivät kyyneleet
hänen silmissään, kun opettaja puhui armaan
Vapahtajan laupeudesta ja hyvyydestä. Suu-
rella ilolla kätki hän mieleensä Wapahtajan sanoja
ja riemuiten yhtyi hän pikku lintujen kiitoswirsiin,
kun nämä ylistiwät Luojaansa. Oi pikku Lowisa,
olet onnellinen, sillä olet löytänyt sen, joka täyt-
tää niitten sydämmet sanomattomalla ilolla, jotka
Hänen päällensä uskowat!

Oli kuitenkin yksi asia, joka saatti Lowisan
murheelliseksi ja jota hän monasti hiljaisuudessa
katkerilla kyynelillä walitti: se oli hänen isänsä
onneloin tila. Ben Arnold harjoitti yhä wieläkin
kiellettyä ammattiaan. Usein hänen tullessaan
suomuksissa kotiin, sai tyttö kuulla mitä kauheim-
pia kirouksia hänen suustaan, eikä hän silloin
muusta puhunut, tuin hirsipuusta, johon hän
pääsisi riippumaan, jos maan tavattaisiin tumat-
tomassa työssään. Tällainen suretti suuresti
pikku Lowisan, hänen ajatellessaan: tämä on
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sinun isäsi, joka paatuneena »vaeltaa ijankaikki-
scn kadotuksen tietä. Hartaasti halusi häu nähdä
isänsä paremmalla tiellä. Wäliin pyysi hän saada
lukea isälleen raamatun paikkoja, wäliin taas lau-
leli, hengellisiä lauluja hänen läsnä ollessaan,
mutta isä halweksi pyhimpiakin asioita ja usein
täytyi tytön piiloittaa kirjansa, kun näki isänsä
tuleman, sillä muuten olisi hän saanut kuulla
nuhteita ja kirouksia. Haawoitetulla sydämmellä
ja itkusilmin meni Lowisa usein johonkin yksinäi-
seen paikkaan rukoilemaan Jumalaa, että isänsä
tulisi käännetyksi ja palaisi pois pahoilta teiltään.
Waikk'ci hän nähnytkään mitään muutosta isänsä
elämässä, ei hän kuitenkaan epäillyt, »vaan ru-
koili sitä ahkerammin. Jumala antaa wäliin
meidän pyytää kauwan, ennenkuin Hän antaa,
koetellen siten uskoamme ja opettaakseen meitä an-
tamaan suurempaa arwoa sille, kuin Hän meille
antaa. Autuas on se, joka uskossa pyytää »väsy-
mättä, ei hän turhaan pyydä!

Eräänä pimeänä ja myrskyisenä iltana aikoi
Arnold jälleen lähteä johonkin pahantekoon ja
kasti sentähden Lowisan »valmistaa illallista.
Hän koetti niin joutuisasti kuin mahdollista to-
tella isänsä käskyä, sillä hän osoitti aina isäänsä
kohtaan suurta rakkautta ja kuuliaisuutta. Olihan
hän raamatusta lukenut: kunnioita isääs ja äi-
tiäs, joka on ensimmäinen käsky, jolla lupaus on.

Arnold söi nopeasti illallisen ja kuultuaan
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kumppaniensa antaman merkin, meni hän ulos ja
sanoi wasta toisen päiwcin illalla tulewansa kotiin.

Isän suljettua owen jätissään, huokasi ko-
tinsa ahdistetulla sydämmellä Jumalan tykö, pyy-
täen Häntä kääntämään isänsä sydämmen. Iö
oli kylmä ja tuuli winkui metsän puissa, rawis-
tellen tuota rappeutunutta mökkiä. Pikku Lowisa
teki iloisen walkean takkaan; sitten otti hän raa-
mattunsa ja luki suurella tarkkuudella siitä iloi-
sesta sanomasta, jota monta profeettaa ja kunin-
gasta, jopa enkelitkin haluawat nähdä, mutta joka
kuitenkin on niin yksinkertaista ja selwää, että
pieni lapsikin woi sen käsittää. Wäliin pani hän
kirjan pois pyytääkseen Jumalan Hengen apua ja
muisti silloin isäansllkin.

- Sillä wälin oli Arnold kumppaneillensa tul-
lut estetyksi täyttämästä ilkityötään paljon lumen
ja ankaran, tuulen tähden. Se lykättiin toiseen
aikaan ja kukin meni kotiinsa. Tultuaan lähemmä
kotiaan pelästyi salametsästäjä suuresti, kun nain
myöhään näki siellä walkean. Paha omatuntonsa
sanoi hänelle monta syytä tähän waloon ja hän
luuli jo. oikeuden palwelijain tulleen häntä wan-
gitscmaan. Hiljaa hiipi hän lähemmäksi ja kat-
soi ikkunasta sisään. Suureksi ihmeekseen näki
hän silloin tyttärensä istuman walkean edessä ja
lukewan raamattua, silloin tällöin nostaen kyyne-
listä märät silmänsä taiwasta kohden. Wähän
aikaa katseltuaan Lowisaa, jonka käytöstä ei ym-



13

märtänyt, ankasi hän äkkiä owen, jotta tyttö ko-
lvin pelästyi ja kysyi kiroten miksi hän yölläkin
luki tyhmää kirjaansa, eikä mennyt maata.

„Mutta, isäkulta", arweli Lowisa, „minä-
hän luen raamattua enkä mitään tyhmää kirjaa."

„Mitä hullua! Mitä sinulla ja minulla
on tekemista raamatun kanssa?" ärjäsi isä.

„Isäni, meillä on kyllä kaikilla raamatun
kanssa tekemistä, sillä se opettaa, että maikka oli-
simme suurimmatkin syntiset, on Jumalan tykönä
pahimmillekin anteeksi antamusta."

„Tuota wähän epäilen; luulen olewani siksi
suuri syntinen, etten woi saada Jumalalta an-
teeksi. Sanon sen wieläkin, ettei sinun kirjasi
minulle mitään kuulu."

„Kuuluu kyllä, rakas isä, sillä onhan tässä
kirjoitettuna: Jos teidän syntinne weri-
ruskeat olisiwat, pitää heidän kuiten-
kin lumiwalkeaksi tuleman."

„Tuo et ole raamatussa."
„Onhan se, tahdon sen sinulle näyttää; kas

tässä, lue profeetta Esaian 1 luwun 18 wärsy."
„Ei se ole mahdollista", sanoi Arnold, le-

wottomasti tyttöä katsellen, „mina olen liian suuri
syntinen."

„Ia kuitenkin on se tosi. Woin wielä näyt-
tää sinulle, että lesus Kristus, ristillä riippues-
saan, antoi anteeksi katuwaiselle ryöwärillekin."
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„Wai niin, anna siis kuulua; lue minulle
se kertoelma."

Lowisll luki isällensä, joka tarkasti kuunteli,
tuon lohdullisen kertomuksen Luukkaan cwankeliu-
min 23 luwusta.

„Onko se mahdollista, että tämä woisi olla
tosi!" huudahti isä liikutettuna. »Sellainen lau-
peus niin suurta syntistä kohtaan!"

„Tämä on kaikki totta", sanoi Lowisa, ja
luki wielä useita raamatun paikkoja, joissa Ju-
mala suurimmillekin syntisille lupaa armonsa.
Isä, joka tarkasti kuunteli, rupesi sywästi ajatte-
lemaan näitä asioita. Wihdoin sanoi hän:

„los tämä kaikki on totta, niin tahdon mi-
näkin Jumalalle huoata: Jumala armahda
minun syntisen päälleni. Katso, minä olen
monta wuotta synnissä elänyt ja koko tällä ajalla
en ole tuntenut rauhaa eikä onnea. Paljas aja-
tus siitä, jonka minulle nyt olet sanonut, tuot-
taa minulle enemmän iloa, luin koko entisen elä-
mäni ajalla olen nauttinut. Lowisa, sinä olet
ensimmäinen ihminen, joka minulle puhut tällai-
sista aswista." Itkien sulki hän lapsensa sy-
dämmelleen; Lowisakin rupesi itkemään, jotta hei-
dän kyyneleensä juoksiwat yhteen. Molemmat
lankesiwllt polwillcen, rukoillen Jumalalta armoa
ja anteeksi antamusta. Usein katkesi rukous itkun
tähden, mutta Hän, joka särkyneet sydämmet pa-
rantaa, kuuli warmaan heitä suosiollisesti.
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Tänä yönä ei tullut unta kummankaan sil-
miin, waan molemmat wiettiwät lopun yötä raa-
matun lukemisella, rukouksella ja kiitoksella. Koko
seuraawa päiwä kulutettiin samassa autuaallisessa
työssä. Sydämmellisellä ilolla wastasi Lowisa
raamatun omilla sanoilla niihin kysymyksiin, joita
isänsä, haluten tulla selwemmin tuntemaan Ju-
malan sanaa, teki hänelle. Ia Jumalan Henki
awasi hänen sydämmensä, että hän ymmärsi sanan
ja omisti sen. Mitähän olisiwat kylän asukkaat
ajatelleet, jos olisiwat nähneet sen, mitä nyt ta-
pahtui salametsästäjän majassa. Kuinka eiwätkö
he olisi ihmetelleet, jos olisiwat nähneet tämän
liikuttawan tapauksen, jossa armon woima kowim-
massakin sydämmessä niin kauniisti ilmeni.

Lowisa puhui myöskin isällensä julkisen juma-
lanpalweluksen hyödystä. Seuraamana sunnun-
taina olikin hänellä ilo ensi kerran elämässään
nähdä isänsä mencwän Herran huoneesen. Waikka
Arnold koetti niin huomaamattomana kuin suin-
kin istua eräässä nurkassa, niin se kuitenkin huo-
mattiin ja siitä paljon puhuttiin ja ihmeteltiin.
Nähdessään muutoksen hänen elämässään, rupesi-
wat wanhat ystäwänsä kohtelemaan häntä pilkalla
ja hawäistyksellll. Mutta hän kärsi kaikki, ja ru-
koili heidän edestään, hywin muistaen että itse
oli ollut pahin heistä.
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Arnoldin elämä muuttui ulkonaisestikin. Hä-
nen asuntonsa tuli puhdistetuksi ja siellä näkyi
kaikissa erinomainen järjestys ja siisteys. „Totta
on", sanoi hän kerran herra Stephensille, joka
usein käwi täällä katsomassa, „että täällä on suuri
muutos tapahtunut ja minä toiwon, että Hän,
joka sen on »vaikuttanut sydämmessäni ja elämäs-
säni, wielä eteenkin päin minua auttaa. Woi,
jos waimoni wielä eläisi", lisäsi hän kyyneleet
silmissä, „että woisin palkita sen, mitä hän mi-
nun tähteni on saanut kärsiä. Mutta kiitos ol-
koon Herralle, joka on antanut minulle niin hy-
wän ystäwan kuin te olette."

Jumalan sana asui runsaasti hauen tykö-
nänsä ja hänen uskonsa ei ollut niinkuin sumu,
joka haihtuu, maan niinkuin »valkeus, joka aamulla
koittaa, wahwistuu ja lewenee, siihen asti että
auringon kaunis walo näyttää päiwän täydelli-
seksi ehtineen. Hän, joka hywän työn oli tuossa
pahantekijässä alkanut, päätti sen myöskin. Monta
onnellista wuotta elettyään, nukkui hän korkeassa
isässä kuoleman uneen, lesuksen nimi huulillaan,
joka hänelle oli paljun anteeksi antanut
ja jota hän sentähden paljon rakasti.
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3l:o 8. <£*♦ tci*S. ©uomennog. — 20 p.
3t:o 9. Sirjoittanut St. 8. £>. ©. ©uo=

menfi g. 3. — 10 p.
3t:o 10. mUenlS 3«Ijn »ei*t»e* t»ti «**«*

uxtijcffi. Sertomug ©nglanntgta. SJhtfailtut St. S.
— 10 p.

3l:o 11. £rtitt>«*s«vj«*. Soft tapaug. ©uomenfi g. 3. 5 p.
9t:o 12. tU&ellinett {»»«tf«»n<*sf<*$t«. §igto*

riattinen luroaug neljannen rouofxfaban atutta. Sir*
joittanut Dticfjasb 2Mt6rect)t. ©uomennog. — 15 p:

92:o 13. 4t«»t»mt»5 |>te«e*tS *?«<Mttattt*t<* j<*

titttii f« m**$<»rtttf«*aiti. ©uomennog. 25 p.
9l:o 14. VitattaUc p«**«*tti. 3jBer=

iauffeltinen ferto'tnuS. fitrjotttanut St. S. D. ©. ©uo=
menfi 3:Ha %:tta. — 10 p.

9t:o 15. pittu (slttn f»un»m*<*ttiv,i«*. I. £oi=
mittanut ©. — 25 p.

9i:o 16. K**itf«t. fiertbmuS tapfttte. ©uomenfi $. 3-
— 30 p.

9ho 17. K#J«t«« jittttataistijiott ntevtiilv
«ett $S<intijtttit««« J«?i»tinu*J«>«tt. ©uo»
menfi §. Jtenqroift. Huff, torjattu paino§. — 10 p.

©arjaa jatfetaan.
giaumon Shia})atn0'£>fafct)ljttfl.










