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kellin Rlrjan-Prsndisä.

Äcbrenll <Abr.) Gionin luhla.Wireet, h
luin ylöskehoituxexi, Herran Jumalan ai
loisia hywiä töitä Christuxes lesl»xes.
pano, 1798- ' < , lc» st. 8 ayr» Ajanko
Wanhat ja Uudet Hengelliset Wirret, «nnen pränl/

tyisis arkeista wastudest yhteen kootut ia uusilla Wi
sillä lisätyt. Toinen ylöspano, 1825. < , jz
Wastuutiset Hengelliset Wirret/ AutzmdenPerustuxes.,

lesuxen Christuxen katkerasa kärfimisesä, piinasa ,
ruolemasa r«stinpuusa, Autuuden järjestyxestä, :c, 3 >
nen ylöspano- » » » - 5 st. 4

«- Halullisten Sieluin Hengelliset tauwt, kcEenäisexllösrakennuxexi, Ustosa ja Christillisydesä näillä wiim
sillä lopun ajoilla. Kuudes ylöspano, iBo>. 2 st. z
Halulisien Sieluin Kysymys, len>saltmin »vartio .'

sen oikian ja tasaisen tien perään rjankaiktisen aut»
teen :c. Wastudesta ylöspandu,'7sB. » «8!

Vuggen Postilla, eli EoangsliumilUsia
Juhla, ja Sunnuntai päiwäin Evangettumeista, luut,
stelellä ensin krrjoitettut, ja autuutta halawaisia Su
malaisia warten on Gujiaf Rancken Ruotzin kielestä ,

Suomexi tchnyt, 1304. - , , « 40 s.
Enroth (-Haav.) Palama Rukous Uhri, eli JumalisetR >

kouxetj Kiwutoisten Hettein Aikana kokon pandut,
lumalisesa hywäsä tarkoituxesa ed,esannelul: ja n
Wuotzin kielestä SuomeM käätyt -Hcnr. Cbyträurcli
»<»»«» < « « 8 ,

-» Lyhy ja arwamatoin Armon Aika, kuinka se kaikild
ihmisildä pitä tarkaasti waari otettaman ia oikein kä
tettäman ,c. longa -Henr. Ch/trau» on Ruotzista Su>
meri läändänyt. - < - < , ic> st. g''c

Frestnluxen Rippi'ja Herran EHtolltsm Kirja, 1777. 9 s
Flitscb, Rakkauden hartaat Tutkistelemiset, mid«n Sanai

ylitzt Gal. 2: 2c»/ «lHrNiug on minua ratalianuc, >

ann.i iycnsä minun eoestäni, IFoI. « » 4
Eouge (Tliomas) Sana Shndisille ja Sana Pyhillä, ,

.

ylisherätys suruttomille ja ylöskehoitns uudesta synd
neille Sieluille. Toinen ylöspano, 1823. « 16

Hamncrin (Niin) Tien Osottaja Ijankaikaikkiseen El.
mään, »?. Kolaus ylöspanp, 1805. - 5 ff. 4
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Lukioille yhteisestä Kansasta
ja Lapsille.

Ottakamme roaari toinen toisestamme, er»
tä ,ne ahkeroiyemme lneicnmme rakkaudesta ja
hywistä Ehr. 10;

Rakkat Pstäwät!
heille ylösrakennuxexi on tämä «vähä Kirja aitvotl».

Se siftllänsä pitää
h,l!ta ll'lninstä/ Ne edelliset aseletan Teille, stura,,
M'se>i, «e jälkimäiset narcuuxcri.

Jumala itze, vyhäsä Sanafansa on ustami,sa pai-
koisa, tapahtumusteu,, jutcuin ia »vertausten allaedeA
pannuc painawiiul»'la tocudeica, larpfllisimbiä eteen-
firjoituxiä ja lohdullisimbiä lupausta, ja sen kautta
tehnyt pyhän Raamatun lukemisen meille niin mie-
lmse.ri tuin larpegiseflkiil.

Kninga »voimallisesti emmekö tule kehoitetuxi hy»
»vään, Abrahamin/ Isl>m, Josephin ja Davidin esi'
merkeistä, kuina.» nenwotuM ja kalkkiin chri-
ftilllsiin awuihin tulkistellesamme meidau kallin 2La-
pahlajamme waellusi»! Kuinka suuren »voiman ja
lohdutuxen emm«kö saa siitä awusta, tuin me näem-
me Jumalan tehnen ustowaisillensa heidän kärsimisen-
sä alla, ja siitä armo-palkasta, jolla Hän on kruuna-
nut hoidan pysywäifyclänsä ja yywiä «wujansa.

Siinä aiwoitufesa owat nämät tapahtumuxet
kootut ja kirjoitetut, »oita He täsä löydätte. Ne to»
distawat Jumalan Edeskatzomuxesta, kuinga Hän ra-
kastaa hywää, kuinga Hän picää, murhe» hurstaisia
ja kauhistuu pahaa.

):( Kosta



Kosta Te Jumalan omasta Sanasia oletta oppi-
net tunoemaan m>?ä l'yw.i on, ja ';,,,« lcil-
dä waan. Niin taidatte ottaa eteenne tämän kirjan
ja mllutteexi ylösrakeillnis helktllänne lukea yhden eli.
toisen jutun, wahwistaxenn sitä hywää aikomista,
kuin Jumalan sanan lukeminen eli Hpeitajan neuwo-

on Teisä herättänyt. Vfutta ei Teidän pidä,
lukeman monda juttua yhtä haawaa, wan ainoasta!'sa muutamat harwat, nilu että T<? taidatte hywin
käsittää, hylyäxenne känttää ja ustoliiscstt kätkeä nij«
lä muistucuxla, fuin esimeltit Teille audawat.

Se tapahtuu, kosta Te jumalisien ihmisten esi»
merkeistä, jolfa owal turpannet HERraan, wast,.n.
ottanet mitä Hän heidän pnällensä.
on pilnnut, oso,m,iet to:ista rakkautta lähimäistänsä.kohian, poiskieldänet mieluiftsti oman hyödytyxensä,
ennemin kuin he olisit micän rehnet »macunooansa
wastan, kosta Te, sanon mmä, esi,llerkeistä
kitte omaa menoanne, annalle Teitänne tulla kehoi.-
tetuxi samaan mieleen, samaan kiiwauteen siihen tuin
hywä on, ja pysywäisyieen siihen kuin oikm «u lu,'
malan edesä.

Se tapahtuu, kosta Te, tutkistellefanne luma.
lan ihmellisiä murh?» pitoa hurstanta ja sitä arnio,
palkkaa, kuin Häu usiastt täällä ajas.lkin heille anda,
peränajatlelelte, kui«>ga sisällisesti Jumala rakastaaniitä, jotka owat »vilpittömät sydämesä ja töisä, ja
siitä tuletta waywistelux, ahkeroitzemiftsanile min e.'
lää, ecia Jumalalle Teidängin lygöune, olis >uieli<
suosio.

Se tapahtuu, kosta hurskasten esimerkit, iotka,
ehkä ei be täällä ajasa ole saanet niittää hedelmätächristillisistä awnisiansa, kuttengin mielujsesti owqt,
tehnec hywää ja ahkerasti etzinec täyttää weliyolllsu'
deltansa, koffa nämät esimerkit opettamat Teitä teke-
mään sitä kuin hylpä on, ei oman wotton tähden«an Jumalan ja omantunnon tähden, hywlN tjeten,

että



että jos Te myonkin taivalsitte tehdä kaikki, kuin
Teille k.istetl)' c>», niin ollsiice kuireiustn kellottomat
palmelz.!!, jotka ette ole tehnei enambäiä, ku>n Tei-
dän piti tekemä". Luk. 17: ic>.

Sillä wälillä laidatta Te toiwoa, että Jumalaarmosa katzoo Teid»in p«htan aikomileiine puolen,
woimalliscsti auttaa Teidän ahkeroitzemistanne jota»
paiipa faswamaan siinä, tuin hywä on, niin myös
anda armo.palkan Teidän hywäin löldenue jällen,
ehkä ne. owat puuttuwaisct. Sentähden telamme
l>vwä» ja ällämme sllultliko; silla a>kanan!a nielinsaamma niittää ilman l ikkamaca. Gal. 6:9.

Mutta Te löydätte myös täsä pahain ihmisien
esimerkejä, joita Teidän pita käyttämän ltzellenne wa<
roituMi ja parannuxefi-

Teidän pitä niisiä oppiman ymmärtämään, kuin»
ga sywästi ne uppowat j»tka ylönanda.
wat luiiialan ja andawat itzensa synnin palwellu-

kiiinqa he ikänänsä kuin wäkisin tviedän yhde-
stä tmseen, ja kuinga yhden ainoan synnin
kautta he tulcwat siihen onnettomaan lilaan, että
he taitamat harjoitta kaikkia syndoä Tämä kauhista»
wainen tila hei'ä läkön Tei:a picaliiään »vaari itzestän»
ne ja L'psisianne, «välttämään pahaa ensiin,,.ä>scsä
alusansa, fawahtamaan Teitänne ensimmäisestä hav
hasia astelcsia jumalisuhen tieldä, ja enänd.ikön Tei-
sä taikeia Teidän el<n,'.,'ka''a'i»e Pli°>«
Mää" silinäinne eoesä ja karttamaan", ctec
Te mihingän svndiin mielisty, ia Jumalan kasiyH
lvajian tee. T«b. 4? ez.

Teidän pitä myös niisiä pahoista esimerkeistä,
jotka Te täsä löydätte, oppiman, kuinga
Jumala »valkeilleen tuotta ne salaistmmatkin pay«t
työt, kuinga syndinen ei taida itziäusä kätteä Hänen
eoesäiisä, onga silmäin co,sä ka>kki oivll pöljät ja>
julti. Ebr. 4: »Z. Tämä witzeys muistuttaton Tei-

tä
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<ä myöskin ftlast, pelkämään Kaikkinttewäisiä luu,a<
ja uudistakon Teisä kiiwauden k«ikisa lilrisa

l>yljämään kaiken jumalattomuden, ja eläulääu fiwiä»
sti, hurstasti ja jumalisesti täsä mailmasq.

Josta uämät tarkoit!'xet johonWngin määrään
<ämäu kirjan kautca tulis edesautecuxl! josta jolu
putomaldansa, sen kaulia tulis johoatetuxi taso,»
selle ja cckialle tielle; ja laikti ne,, »olka HERraa.
pelkäwät ja Hänen kästyns pitämät, wahwisiuisic h»<
wäsä ja olisit pysywäiset loppua asii! eik§
he sitte autuallisesa ljankaikkifudesa kiitollisesti siunaa,
hcttä, joidenga esikuw«t täyllä ajasa owar liikultanet
heidän sydämitänsä ja kthoittanet heitä chnsillliseMelämää»,

pcljätkän HERraa kaikri maa»
Ps. 33'. 8,

Wretan Kluvsierisas. 23 p. Clo-Kuusa 179».
Pispa.
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MtMsus Jumalala Vohtan.
maalla on monda korkiaa wuor-

ta, jotka kutzutan Alpein Ne korkeim»
mat owat pääldäpäin alinomaa peitelyt lu»
mella ja »äällä Kuuminbina kesä'päiwi:,H
tupee lunn sulamaan: wesi juoxee silloin niin»
tuin wirta alaspäin, ottaa juorujansa mul<
daa ja kiwiä myötänsä, ja tekee suuret luo.
Pat maahan. Jos joku ei tunne tietä ja jou»
tu lähes senkaldaista kuoppaa, hän taita pi.
kaisesti liusua ales ja siinä hukkua.

Kerta matkustit muutnmat matkanneet
Alpein ulitze. ja otit ylden Schwe»tziläisenmyötänsä tien.osottajafl. joka ptti johdalta-
mau heilä ilman maarata n>i näiden korkiain
Lumi' ja lää.wuonen. Kosta tämä kerran
seisahti, näplläxensä heille tietä kauwemman'
Eteenpäin, äkkäisit he kyynelen bsnen silmä.sänsä. He kysyit mikä siihen syy oli, ja sil.
loin näwpi, että tämä kyynele wuosi liiku-
tetusta ja kiitollisesta sydämestä.

Jumalaloin olisin minä, wastaiS Schwei»tziläinen, jos minä jollensillen käwisin tänrän
« pai.
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iloiseen päiwsn »valkeuteen. Pidäiskö siis
minun, koffaan elinkautenani unhottaman tä«
tä Jumalan apui? Eikös minun, niin u-
sein kuin minä käyn tämän paikan ohitze, pi-
dHisi edesluoman minun Jumalalleni, minun
Wapahtajalleni kiitollisuden kypneldä uhrifi?

Riitä HGRraa minun sieluni, ja älä
unyoda niitä hywää Hän nnnulle rchnyc ott.
Psalm. 105: 2.

2.

Mihen j«ku iyensä totMtaa mwrlp
sitä Vän teke, kosta hän

rvanl?enee.
»)Vri waraS, joka monda kerta oti warasta>

nut, piti hirlettämän. Kosta hän tuli
hirsipuun tygö, näki hän suuren joukon ih-
misiä ymbärillänsä, ja niiden seasa myöskin
Nitinsä, kuin i:ei ja »valitti poikans onnet-
tvlnutta. Hän pyysi lupaa saadaxensa wielä
kerran puhut/lla Äitiänsä, joka myös hänel-
le sallitin. Aili tuli si»S edes, ja poika ment
händä niin lähes, ikänänsä tuin hän olis
tahtonut sanoa Ällillensä jotaan salaisesti kor-
waan; mutta sen siaan puri hän Äitinsä kor-
»vaan niin kowasii, että Aili rupeis yli ää-
nen huutamaan.

Jokainen hämmästyi tätä tekoa, ja pidit
hänen kahdenkertaisesi» wiallisna ja julmana,
jvka taisi menettä itzens niin pahoin omaai
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Ällänsä kohtan, juuri silloin, kuin hänen itze
piti kuolemaan menemään.

Mutta hän wiittais kädellänsä, että hw.
dä kuuraisin/ ja kum kaikki olit ääneti, sa.
noi hän;

minulle niin paljo soimatko, mitä
Minä Altilleni lein, sillä hän on wika minun
onneltomuteeni, hän on se, joka minun hir»
sipuuhun saattanut on. Kosta minä wielä
olin wähäinen, rupesin minä nappamaan
puoleeni yhtä ja joista, ja ei hän minua sen»
tähden nuhdellut. Kosta minä tulin Schou-
luun, warastin minä lapsilda heidän Abc»
kirjanS ja Catechismuzens, ja kuin minä tu.
lin kotia, nauroi Ailini minun pahoja töitä»
ni, ja mpei kirjat, Senkautta totlusin mjnä
warastamaan, jätein sitä tpötä niin kauwan,
että minä tulin tähän onnettomuleen. LoS
minun paha Gtini alusa olis pidättänyt mi.
nua näistä pahoista töistä, niin ei ne olisi niin
kauwas mennet. Ia juuri sentähden olen
minä andanut hänelle muisto.merkin, että hän
tiedäisi, kuka, on minun kuolemaani.

Niinkuin sinä lapsen rowrat nuorudesta,
miu ei hän siira luowu, kosta hän vanhenee.
San. K. 32: 6.

F-
M kunnmllmm piika.

(Falkia tuli yöllä mallallensa yhden rikkan
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miehen huoneesi). Kiirusa koetti» korjata par-
hambia kappaleita. Talon emänpä otti kaa.
plsia pl?den laatikaa eli ffrinin, josa oli joku
sat'. RikintaKma, ja andoi jollaan korjaltaa
walkiaida. mutta hämmästyrisänsä ei huo,
mannut, kenelle hän sen andoi.

Walkia tuli pian sammutetuki, ja nyt ei
hän tamuz muistutella, kenelle hän oli rahan
ardanut kätköön. Kuin hän sitä walltli per«
hellensH, tuli pzi Piika ja andoi hänelle ra»
ban- Toinen Piika, jolla oli toinen mieli,
sanoi hänelle: Sinä vöhkö/ kuin et tainut
itze pitää ra!)<ln. Ge oli öinen atka, kossassait rahan, ia ei sillä kukan ttenyt.

Multa hän wastiis: Jumala minua war-
jelkon! Jumala olis wltzisti sentähden ran«
gaisnut minua, ja ei minulla olis siitä ph»
tään siunausta ollut. Multa nyt minulla on
hpwä omalundo.

Tämä kunniallisus mahdetan julistettaa
muille tutkifieldawafl ja esimerliri.

«nuisto pxsyp siul»au»eesa>
San. K. 10: 7.

4-
Säafiamys.

Mri kylä syttns ulkoisen walkiasta ja paloi
06 lolonansa y ös, ynnä elon kan§.i, kuin
jo oli lalochin koottu. Ne onnettomat lähe»
lit kohta kari miestä ymbäristöön, kokoomaan

jo»
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jotaan ylöspidHnnözi. Nämät tulit aamulla
warhain yhhen warallisen Maanmiehen ta.
loon, joka seisoi tallin wieresä ja torui luja»
sti trengtä, että hän oli jättänyt köodet,
joilla hewoiset maljastettin, yli vösen kärryin
päällä faleesen, ja ei pannut niitä lakan alle.

Ah! sanoi toinen loiselle: Se mies on
»pisu, ej hän lalda meille, paljyy andaa.

He tahtzoit myös kohta käändä takaperin,
kttei he loiwonet täällä mitan saamansa. Kui>
tze,ugin koetit he, menit miehen tygö ja sanoit
anomisens. Hän wei heidän tygönsä, andoi
heille murkinaa ja taunin lahjan rahaa, ja
lupM lähtzllsä niille onnettomille kplänmie-
tzille siemendä kplwärensä.

He ihmettelit tätä suuresti, että yxi mies,
jonga he piyit sang,en wisuna, «lin runsaasti
jakoi kansiansa. la, ei he tainet itziänsä pi.
hättää sanomasta sitä hänelle, ja tunnustit
erhetvrensä, johon hän lvastais-.

Hywät ystäwät, juuri senkautta että mi.
olen elänyt.wisusti, olen minä tullut siihen
onnelliseen tilaan, että minä taidan tehdä
hywää, ja jakaa tarwitzewaisilie.

Rikkaus wädenee nchlaccfa, waail toosa
pitäin se enanee. Saan. l,z: il.

F.
Rowttns lElailniä vastan.

Talonpojan Mka näytti jo ll,p.
su.
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sudesansa kowan sydämensä. Se oli hänen
ilonsa kivuttaa »viattomia elämiä. Jos hän
sai linnun pojan käsiinsä, niin hän piinas
sitä Milkan kuoliari. Kuia hän näki sondia»-sen, otti bän sen ktini ja remei siiwet sildH
pois Rikki rewellä, rikki leikata ja surmata
kHrwäisiä, m doja ja kaikkinaisia matelemat-
sia oli bänen suurin ilonsa, Hän kannot a-
linoma klwiä tykönänsä, joilla hän nakkais
elätmitä jona hän näki tiellä Husa hän kä-
wi, kuuliin aina koirat parkuman, joita hän
klwillä haawoitti. Jos bän sai katin kiini,
Nlin oli howä, jos se ainoastans bännätöinnH
ja korwatoinna pässi tämän pöwelin käsistä,
fills onimitten heitti hän f.din kiehumaawet»
tä sen päälle, ja hakkais kaxi jalkaa pois.
Hän häwilti kaikki linnun pesät kaltoin alla
ja puisa, Nuoret lwnut jotka äffen olit tul-
let uoS kuorestansa, täydyt tuhannella kimul-
ia hengensä andamaan, js jos hän sai wan-
hoja kilni. täydoi niidenqin kuolla. Hän oli
Opettajaldansa nsiasti, saanut sen mulstutu«
fen, ellei prikän marpunengan puloo maa,
han ilman Jumalan tahdota, ja kuitcnain
piti hän aliomalsta ja julminda sotaa näilä
Jumalan luotuja wastan. Ei häne>' sydä-
mensä ensingän surkutellut eläin varkain ki-
puja, Jos he hänen käsisänsä wäändelit it-
zens ja taistelit kuolemata massan; jos lin-
nun pojat, joilda hän elämältä kynei pois
l-öybamct, ja pani wartaseen, pyristelit; jos
koirat eli katit surkiastl paruit, niin se oli
nänen suurin ilonsa, ja siitä hän sydäme,
stänftl ilakoitzi.

Tain-
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Tainkaldaista julmutta teki tämä juma.
latoin Romming kolmenkymmenen wuoleensa
asti, jollei niin usein kuin lapsudesansa, ettei
hsnellä ollut niin aikaa eikä tilaa, niin oli
hänen sydämensä kuitengin niin kowa kuin
ennengin, ja hänen halunsa oli nytkin wielH
piinata eläin parkoja,

Hän oli kerran Prvkibuoneesa, ja pudotti
lakkinsa prpkikattilahan Kuin hän taddoi ot«
taa sen ylös, niin hän kuroittaisansa putois
itz: pannuun. Slinä piti hän kiini partaista
niin että ainoasi! jalat tulit ales kiehumaan
olueen. Hän huusi apua ja olettin plös, ja
oli jo polttanut molemmat jalkansa, niin et«
tä händä täydyt kandaa asundo-huoneseenS.
TäsH hän nyt makais ja kärsei sanomattoman
kiwun. Kaikki naburit kuulit sen surkeiden,
kuin kiwut hänelle matkaan saatit Äkisti
hawaittin että hän rupeis malttamaan mie,
lensä, ja kuin hän oli puolen tiimaa ollut
hiljaisembz, pyysi hän Pappia puhutella/ jo«
ka myös kohta nouttin. Kossa tämä oli tul.
lut, sanoi Nomnnng surlialla äänellä-,

Herra, minä olen tehnyt syndejä/ joita
en minä kostan taida hywäxi telidä. Niin
monda tuhatta elämää olen minä kuoliaxipiinanut ilman wähindäkän surkuttelemista.
Nyt minä tunnen omasa ruumisani, »uikä
julma minä olen ollut. Ah! anna minulle
neuwoa, Herra, neuwo minua, kuingaminä
tämän julmuden taidaisin saada. Jos
minä olisin waraS, pilttaja, eli joku muusen-
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senkaldainen, niin taivaisin minä mitämax
jällen palkita newalnngot, kuin minä tehnyt
olen. Wan kuinga minä laivaisin yhden ai-
noangin hengen takasin ayda niln monesta
tul)anesta, joilya minä olen hengen ottanut,
jotka muutoin oltnj tainet eIM mailmasa?
Ah! kuhunga minä itzeni käännän. Jumalantpgö en minä taida, sillä nunä olen kapinoi»
nut Händä wastan- MniH ylen HHlvittHnpt..
ne työt, jolta Hänen, wusaudenft ja
sa on niin kaunizi luonut: minä olen pitä-
nyt sotaa Hänen luotuid-usa kansia. Minä
tein heille pahaa, ehkä ei he minulle mitään
pahaa tehnct; minä repelin heitä kappalixi,
ehkä minulla heidän kuolemastansa ei pienin,
dakän hylyää ollut. Ah! epälukuisia elämiä
«len minä hukuttanut, jotka olisit tainet ilot-sna elää, jollen minä olisi niin julma ollut,

Pavpi andoi tämän onnettoman wielä
olla jongun aian tuffisansa, ja muistutti hä-
nelle, että elawitlen ilkiä tappaminen on sen»
kin tähden nuhdeldawa, että heillä ei ole mi.
tän muula odottamana, kuin tämä lyhy elä-
mä, ja se pieni huwituS, kuin he täsä maU-masa nautitzewat.

Tätä puhuisansa bawoitzi Papvi,. että
Rommingin jalat tulit kokonansa mustazi. LH-
käri nouttin, ja sanoi että molemat jalat pi.
ti poikki sahattamaan, puolen tuudin sisällä,
jos mutotn sairas pui bengisH pidettämän.
Molemmat jalat sahattin myöskin poikki. Tä.
siä tuli hänen surunsa suuremmat. Hin

mui-
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muistutteli nyt, kuinga monelda eläwäldähän
ilkiwallaisudesa oli rewäitzyt pois suuri ne sa«
mat jäsenet, joita hän nyt täpdyi p«,tzi olla.

Ah! huusi hän, kuinga monelda matele-
waiselda, elälväldä ja linnulda engö minä
ole temmanut pois jalat, ja en maltanut, et-
tä heidän on täytynyt kärsiä samaa kipua,
kuin minä nyt kärsin. Kuinga monoa elä«
waH, joita minä olen walanut kuumalla we«
dellä, eikö ole täytynyt kärsiä samaa kipua
tuin minä nyt kärsin?

Niin huusi Rommingi lakkamata, hän
tuli niinkuin houruxi, ja olis mitämax sur-«r
mannut itzenS, jollet Pappi olis händä jolla»
kin muotoa hillinpt.

Hän tuli sitten ja eli sen jälksn
raajarikkona ja jalwotoinna 2g wuotta muil«
le esimerkit, ja jokaista poikaa, tuin hänen
tpgönsäZtuli, »varoitti hän olemasta armolom
luondokappalia wastan.

tVanhurstas arniahraa juhra<insa: mut»
ta jumalarcoman sydän on haimoin. San. K.
»2. :o.

6.
Laupias Samantam'.

Mp Tinaja Halberstadin kaupungin tykönä
H 6 läfi maalle aseittenS kantza kowasa pak.
kaisesa, ja löysi maantien wieresä ybden pa.
leldunen ludalaisen. Hänen wieresänsä sei-

sot
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soi »vähäinen kori muutaman werka-kappalen
ja rihman kansia, joilla hän teki kauppaa.
Moni muu ol:s ottanut kalut, ja jättänyt
ludalaisen matamaan. Mutta tämän <mnah«
lawaisen Tinajan sydän tuli liikutetut: hän
fijatleli: kukaties tämä Juvalainen elää wie,
lä, kuka ties hän wielH wirkois: ehkä hän
vn Juvalainen < niin hän on kuitengin ihmi.
nen; bsn on minun lähimmäiseni: minun pi«
tä händä auttaman.

Niin ajatteli hän, ja kohta kätki hän so.
fä omat että ludalaisen kalut lumeen, otti
ludalaisen selkäänsä, ja kannoi hänen lähim.
mäiseen kylään, annoi prstä hänen palawit»
nalla, ja hiljorensa lämmetä. Suurimmaxi
ilorensa näki hän ludalaisen toipuman ja
nostaman silmänsä ylös.

Jumalan kiitos! huusi hän: ei ollut siis
Minun apuni turha.

Hän annoi sitten Isännälle rahaa, että
ludalaisen oliS saanut ruokaa ja juomaa;
juozi wkaperin maantielle, ja toi omat ja
ludalaisen kalut lumesta-

Kosta hän tuli takasin kaluin kantza, ha«
laiS Juvalainen händä, ja kiitti sydämellisesti
pelasturensa edestä, ja pyysi händä ottamaan
wähän korinsa lahjani, josa koko hänen ta.waransa oli. Mutta Tmaja ei ottanut hä.
neldä mitään, ei ollengan mitään- ludalainen
pyysi wiels itkusilmin, että hän otais jonqun
»väbsn kiitollisuden merkin. Mutta Ttnaja
ei kuullellut händä, wan sonnusti itzens mat»

kaan,



13

kmn. otti ystälyalliftsti ludalaista käteen,
ja sanoi:

Mitä minä olen tehnyt, se on ollut mi-
nun welwollisudeni, sitä on joka ihminen wel«
kapää toiselle tekemään. Jumala auttako»
molembla edespäinl ja sillä meni hän mat-
kaansa.

Mene ja tee sinä myös niin.

Joka kftiwaK knöpan tolseite, hält
langee itze siihen.

Mhdesä Londonin esikaupungit asui yp Ty§«
«i mies, jolla oli waimo ja lapset, jotta hän
tvöllsnsä elätti Tämä sai sen hirmuttawai-sen ajamren ja mielen, että, päästöjensä sii«
lä kuormasta, laittaa Maunonsa ja lapsensa
pois mailmasta myrkyllä. Hän osti sentähden
lamban reidcn ja waloi sen ylitzen wäkewim-
bää myrkkyä, wei sen kotia, ja kasti maimons
sen paistaa Snnnuntaifi, ja syödä lasten
kanHa: sillä ei hänen pitänyt silloin itze kolia
tuleman. Sen jälken meni hän pois, ja ei
tullutkan Sunnuntaina kotia. Waimo paisti
tambali teiden, mutta ettei mies tullut, niin
ei hän tahtonut sitä pyinänsä lasten kansia
syödä, wan laitti muuta ruokaa, ja annoi
paistln olla kajomata.

Maanantaina tuli mies kotio katzomaanmitä waitutusta mprkkp tehnpt oli. Hän tuli
j»«
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jotengin hämmästyneri, kuin hän näki wai»
mon terwenä, ja kysyi kohta, kuinga hän
woei, ja jos he olit lamban väistin syönet-
Hän wihasiui, kosta hän kuuli, ettei tämä
ollut tapahtunut, ja käffi heidän nyt puoli-
päiwsfi sen spödä. Mutta itzellensä annoi
hän paifiaa muutamia kaloja, kuin hän toi
Myötänsä.

Waimo el tieNyt eikä hawainut wielH
mitän, wan teki niinkuin mies tahvoi. Hän
otti raswan, kuin paistettaasa oli «vuotanut
lomban reidestä, paisti kalat siinä, ja pani
miehensä eteen, joka kohta niitä halulliftsti
litkaisi.

Sillä wälillä lämmitti hän myös paistin,
pani sen edes, ja leittais siitä itzellensä ',,

lapsille. He tahdoit rumeta siitä syömään,
multa Jumala warjeli heitä tästä onnettmnu,
desta, ja wapahti wiattomain hengen Sillä
mies, joka jo oli kalansa syönyt, kysyi nyt
tvaimolda millä hän ne oli paistanut Ia
kuin hän kuuli, että waimo oli siihen että»
nut paistin raswasta, huusi hän: minä olen
kuoleman mies! ja nyt tuffasansa tunnusti
häpiällisen työnsä. Kohta tulit myöekin li.
mut. Hän eli sitten kari tiimaa ulossanomat»
tomasa kiwusa Hänen omatunvonfa waiwats
händä helwetin punalla; ja niin hän kuoli hä.
piälllsellä kuolemalla, joNga hän hpwln ansai-
nut oli.

Joka kuopan taiwaa, hän langee siiben, ja
jotarirven wierircä, se kieriä hänen ,he päällen»
la. San. K. 26:2?.

3. Olkat
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8.
DlLat-laupiat/ Mlnkmn teidän latt'

nekin laupias on.
wuotisen sodan aikana makaisit

Hallaiset Ruhtinan maasa Hildecheinn.
sä yli talwen. Kosta he laxit talwi-majoi»
siansa, jsi yfi sairas Soldau makamaanwä'
han matkaa Woltorfista. Mi Talonpoika tä>
sta Kylästä «äkl häi.en ja Meni siwultze. Kui<
ter.gln jutteli hän siitä loi«esa tuwasa, josa
asul purcmbaa wäkeä. <M,.imo sanot luhta
Mlchellensä:

Mieheni! mitäs luulet, engö me otms
sitä mies parkaa ja antais händä, niin pal<
jo kuin me i Han on kuitengin
ihmlnenl

Mies ei tahtonut siihen kohta suostua;
sillä han pelkäls huonen tuleman täyteen elä«
wlä ja syhelmää. Kuitengin puhutteli wai-
Mo ha-da min lauman, että hän meni uloS,
ilmoitll sitä Nabureille, ja rukoili tämän wi.
heliäisen sairan edestä. Mutta hänen rukou,
Jens hyljättm, ja ei kengän huolinut hänestä.

Kosta se armelias waimo tämän kuuli,
rukoili hän wastauudesta sen hyljätyn edestä:

Nyt täyty meidän auttaa: Sinä tiedät
että Jumala on sen kästenvt. LoS ei kukan
muu tahdo holhota sitä waiwaista ihmistä,
niin olkam me laupiat Samaritanit.
ota hewoinen, pane waunun eteen, ja tuo
mies tänne.

Mies
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Mies ei tainut enä wastan seisoa, wan
sairas tuotin kolia. Hänen päällensä pan»
dm puhdas paita ja waattet: ja bänen rik-
keimet räöpälensä kaiwettin maahan. Lääkä-
ri nouttin mpös, joka wZHän ajan sisällä hä-
nen paransi.

Waimo oli LutbrruM opista, mutta ko,
ffa hän kuuli, että sairaS oli Paawin usko.
sia, niin annoi hän kutzua hänen tpgönsä
PaawilaiseN Papin. Lyhykäisesti, bän teki,
Sairasia kaikki, kum hän laisi,
ja annoi hänelle ruokaa ja juomaa, niin et-
tä hän jällen tuli wäkewszi tpomiehezi. Kii,
lollisudessa palweli hän sitten wiisi wttotla
täsä huoneesa.

Tämä waimo oli hpwä esimertti muille
ihmisille; sillä hän teki sen jällen, kuin P.
Raamattu sanoo:

Taita isowaiselle leiväs, wie raadolliset
tulkiac huoaestes: kosta sinä näet alaiwnian,
Niin waarera händä, )a älä käännä chiäs pois
lihas rptöä. Es. 88: 7.

9.
Muista aina että JuMla «n taM.

tietäwa.
tNri Nuorukainen, joka oli hywin ylöskas-
V 6 watettu hurstailda ja toimellisilda Wan-
hemmilda, tuli korkiaan Schouluun. Hsn
oli kaunis »varrestansa ja näplti hpwin ulos,

jou-
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joutus sentähden usiasti tmsaureen tulla wie»
iellufi haureuteen. Mutta han seisoi wah-
wasti kaikkia kiusauM wastau, että hän ai.
na Muisti Jumalan oleman kaikkitietäwäisen.

Kerta oli »vaara Kändä sangen liki. Pii.ka siinä' huonesa oli kauwm ajanut händä
takaa, ja pili kaikkinaisia juonia händä wie»
tellärensä: multa Nuorukainen menetti itzens
ama niin, ettei bän ollut sitä näkemänänsä.
Vihdoin tuli Piika niin häwyttö näfi, että
hän itze larjois ltzcnsä mokomaan hänen kans-sansa. Nuorukainen tuuhistui sitä: wan tee-
ffeli itzensä suostuman, pyysi amoastans, et.
tä Piika piti saattaman salaiseen paik-
kaa li, kusa he laivaisit olli witzisti watuute.
tul siitä, ettet kengän pitänyt heitä näkemän-
Piika wei hänen senkald.iseeU paikaan, mut-
ta Nuorukainen sanoi, ettei tämä paikka ollut
hänen mielestänS waka. Piika wei hänen toi»seen paikkan, mutta Nuorukainen edeS wetisaman eflen. Piika wei hänen wielä muälle,
mutta Nuorukainen esteli itzensä samalla ta»
walla. Kc:sta Piika wielä wei hänen kanS«sansa plmiään ja vxinäiseen paikkaan, sanoi
widdoin Nuorukainen: Wie minua siihen
paikkaan, kusa ei Jumala ole, ja kusa lu.
mala el näe meitä.

Nämät sanat tungit Pilkan sydämen lH-
pitzen. Hän tuli liikutetut, kadui tyhmp<tän<
sä, käändyi ja paransi itzensä.

HGRran silmä on paljon tirkkambi au.
O rin-
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NNFota, ja näkee kaikki mitä ihmiscc tckewäc/
ia katzoo salaljmgim loukkaisiin. S>>r. 23:
27, 28.

10.

awmlla lahjoitettu Poika.
<>rankrikisä on wähäinen kaupungi nimeldH
6k Aosie. kuin muincn joka
man yhden Rekrylin eli SoldaliN. Ge oli
tawallmen, että kailti nuoret miehet heitit
arpna tcssenänsä, ja se, jor,cp päälle arpa
langeis. tuli Wuonna 1734 oli
z p. Kesä.Kuusa määrätty arwan

Vp nuori poika, ni»?!ildH Miyiwlr, jo.
ka käsityöllänsä elätti »vanhan Isänsä, ajat'
teli, joS arpa mitämax olis langenut hänen
päällensä, niin oks hänen Isänsä »ullut puu.
tosia kärsimään. Hän tatjos siis kump:neil<
lenS bywällä mielellä mennä Solo uz-i ilman
arwan belttämistä, jos jokainen heisiä tahdois
anda hänelle jotaan rabaa palkani. Toiset
otit tätä tarjoa ilolla w.isian, ja jokainen an<
noi hänelle yhden Talarin; jonga päälle hän
otti Sotamiehen »viran.

Alusa luultin, elts hänellä oli haluSo.
tamiebexi mennä, eli että hän tämän tciita.
han ahneudesta. Mutta pian hawaittin etteise niin ollut. Sillä tussin oli hän saanut ra»
han, ennen kuin hän kannot koko summan
Foudille, anoden, että hän siitä »vähittäin
olis andanut hänen Isällensä, tarpen jälken.
Hän mpei »npöskin pois,vapaudensa, että hän

olis
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olls ollut sitä witzembl siitä, ettei Isäldä mi.
tän puutuis ftlöspltämisexensä.

Rakas l.ipsi, torjä Isääo hänen wanhal-
la ijällänA, >a älä saatua häl.dä murycllisexi,
Niin.kauwan kuin hän clää. Spr. Zl I^.

ii.
erhettyks, ei IttMaU anna

lizens piikam.
Upscn tahdoi mielellä nuorta flikkaa,

«56 ja ttipais otta hänen wain»oxensa. Flck.
ka epältt läsä lupaufesa totta oleman, että
Upscn oli wapasukumen, »uutta ftltka Bor°
warin säädystä. Upseri wahwisti siis lup!U»
fel-s birmlllsella walalla, ja sandi: jos minä
nain toisen, niin cmdakon Jumala minun,
Frouwani kansia, eläwäldä mädändyä. Näi>
den sanain kautta andoi flikta parka itzenS
pelettää, ja tuli häwäistyxi.

Mutta Upseti unhotti vian lupaurensa,
ja naei toisen omasta säädystänsä. Ei kuiten.
.<jan rangaistus pois jäänyt. Hän ja hänen
Frouwans sait ruumin madon > jonga kautta
he itänänsä kuin elämillä ruumeilla" mätänit,
ja wihdoin monen tiwun alla surkiajN kuolit.

12.

Jos olet horjadtunut, min älä
sitä kiellä.

NIN PrinO meni kerran Galejan päälle ka.-
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tzelemaan fangeja, jotka sinne pandu dli rau.
töihin pahain tekoins lähden. Hän surkutteli
nähdesänsä niin monoa ihmistä, jotka ainoa»
stanS puoleni olit waateletut huonoilla rää«
pälillä, ja joiden täydyi yötä ja päiwä pidel.
lä rastaita airoja. Hän päätti siis, kummin»
gin yhdelle heistä, ladjoitta «vapauden Mut-
ta edessäpäin tahdoi hän tuttia, kuka enim.
mäst senlcldMa hywätyötä ansaitzis. Seu-
lähden kysyi hän yhveldä toisen perään, min-
qätähden hän oli tähän rangaistuxeen duomit-
lu. Niin rupeisit kaikki uikuttamaan ja wa«
littamaan. Jokainen teki itzenS wiattoma/i:
pahat ihmiset olit heistä pahein puhunet Esi-
wallan edesä, niin olit he walhen ja wääry»
den kautta tänne sysättyt. Jokainen rukoili
sentähden Prinsitä armahtamaan itziänsä ja
pelastamaan itziänsä tästä.

Vihdoin tuli Prinssi yhden nuoren ja
ryysoisen miehen tpgö, ja kysyi häneldä:

Mitä olet siis sinä tehnyt, ettäs olet
tänne tuotu?

Armollinen Herra, wastais hän, min 6
olen häijy ja jumalaloin ihminen. En minä
ole tahtonut totella Istläni: minä olen kara.
nut pois hänen tyköänsä, «viettänyt iltiHH
elämäkertaa, «varastanut ja pettänyt ihmisiä,
ja, minä tarwitzisin pari tiimaa, jos minä
juttelisin kaikki minun pahat juoneni, joita
minä koko elinkautenani tehnyt olen. Minä
tahdon mielelläni kärsiä rangaistuni, MH
minä tiedän sen aisainem. Print»
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Prinssi liesi kyllä, että kaikki olit ansai.
net rangaistuansa. Wan tästä oli hänellä
paras loinw, että hänen piti parandaman
ibensä. kosta hän tunnusti wikansa. Senläh»
den sanoi hän:

Kuinga on niin ilkiä ihminen tullut näi.
Den wialtomain ja kunniallisten ihmisien jouk.
toon? Ota pian raudat pois hSneldä, ja
aja händä pois, ellei hän mitämax wieltelis
näitä lyialiomia.

Kohta päästettin hän kahleistansa ja tuli
«apaaxi. Sttck wastan täydyi toisten, jotka
teit itzenS wiattowc>n< jäämän Galejan pääl.
lä. (").

Joka pahan tekonsa kielrää, ei hän me,
yestp: wan joka sen ja hylkää, HH,
nelle rapahtu laupiM. San K- 28: 13.

3.
aapani ja Mcrsiamelts

japani yxi nuori kaunis Talonpojan poika,
mutta köyhä, rakasti yhtä ftikkaa toisesa

kpläsä, ja tahdoi höndä naida. Hän meni
lns ftikan Isln tu,qö, ia puyss händä. Ukko
otti händä ystäwälllsesti wast>n, mutta sanoi
hänelle selkiästi, ellei hän lainut tytärtänsä

hä«
l») Soutaa Galejoia oi» pcUianlefiäin rangaistus

ulkomaalta, sen siaan, koi" Linnan, ti)l> ia Änk»
tull>paja on meldi» nlaallamme.
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hänelle anda, kosta ei hänellä ollut sitä wa.
raa, että hän o!ls tainut walmonsa elättää.

Tapani wasiais, että hän oli raitis ja »yab»
wa, ja teki mielellänsä tuytä: ei pitänyt siis
häneldä leipää puuttuman Edespäin sanoi
hän, että hän muutaman wuoden sisälle oli
säästänyt itzellensä AM kolmattakymmendä
Rikintalaria, jotka laivaisit kestää häiZi jq
elaluzexi alkaa kansia: sitten aiwoi hän aren.
derata jongun wähän maankarta:»)n, ja toi.
woi, Jumalan siunauxen alla, ahkerudellansa
laittaa itzellensä leipää. Tähän wastais Ukko:

Se on hvwä'. mntta anna wielä ossa yxj
eli joku wuost il.nan häitä, siri kuinS saat
enämän rahaa: sitwnS taidat tulla pyytämän
minun Tytärtäni.

Tällä wastauMa meni Tapani murhcKsansa po.s, Hän?n Armaansa, jonga ntmi
oli Kaisa, 01l sinä pälwänä mennyt Kaurui!,
giin» Tapani,mni händä wastan, ja kuin
hän kohtaiS händä, jutteli hän hänelle kaikki,
mitä hsn hänen Isänsä karsia puhunut oli,
ja oli suutuzisansa. ettei Nlko tahtonut hä,
«en anymisecns suostua.

Kossa he npt käwit toinen toisens kans,
fa biljaM, kombastui Tapanl pimeisä jotain,
»vastan, ja langeis. Hän nousi jällen ylös,
ja tunnusteli kädellänsä mitä se piti oleman,
jonga päälle hän langeis, ja katzo, se oli
suuri rahakukkaro, jota hän luffln taisi no.
stga. Kuin he nyt näit walkian kedolla loi.
stawan, niin weit he rahan sinne, ja rupeisit

lkl>
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lukemaan. He sait yhden sadan Rikintalaria
loisen-perään , ja kukkaro oli wielH raffaS.
Wihdoin löysit he, että siinä oli niinkuin
Neljä tuhatta Rikintalaria.

Nyt, sanoi Tapani, taita sinun Isäs wis.
sifll suostua siihen, että minä saan sinun lv >i.
m> reni Jumalan olkon kiitos, että me tä<
män lawaran löptsnet olemme.

Kuin he nyt iloisansa raha» säkin kansia
menit kotia kylään, johtus heidän mieleensä,
etlä joku oli tainut teloittaa tämän rahan,
jonga heidän siis piti takasin audaman, jos
onustaja itzeusä ilmoitti: sitten tulisit he jäl.
Len niln köyhäri, kuin he enneugin olit. Kui-
tengin lohdutit he itzens sis-H, että heidän sil-
loin piti saaman hywat löyliäiset.

W hdoin päätit he menemään Kirkkoher.
ran tygö, jutteleman hänelle kokv asian, ja
saamaan häneldä neuwoa. He memt myös.
kin kohta sinne,, juttelit hänelle kalkki, ja sa,
nolt, että he tahdoit panna rahan tallelle hä,
nen tykönsä, sifi kuin st. joka rahan teloit,
jonut oli, itzensä ilmoitais, Kirkkoherra yli-
sti heiden redellisutlänsä, otti rakan taldeen
ja annoi julkisesti kuulutta, että yxi raha,

kukkaro oli löytty, ja että omistaja ilmoitalS
itzens hänelle.

S'inä siwusa lupais hän ossa näille nuo.
rukaisille awullinen, että he saisit nai>da toi'
nen toisensa Hän pyysi itz? Ukolda tytärtä
Tapanille ja Uklo suostui. Hän autti imös
siihen, että Tapani sai arnnderata sen m.an.
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hlon, kuin hän ja toimitti hänelle
eläimiä ja koluta, kuin pellon »viljelemiseen
tarwittm. Tämä nuori pariskunda elätti it<zens nyt ahkerlsti ja hywin.

Sillä wälillä nmkas raha Kirkkoherran
tykönä ja ei phtäkan tullut. Kah»
den wuoden perästä otti ban rc>da säkin, wei.sen nuoren pariskunnan tygö ja sanoi: Ko,
sta ej yhtäkän omistajaa ole tullut, niin raha
on teidän. Mutta että kuitengin taita olla
mahdollista, että ,oku tulis ja kysyis sen pe.
kään, niin annan minä teille sen neuwon, et-
tä te käytätte rahan hywin, ja ostatte sen e.
destä lotan, kuin hyödyllinen on, että se olis
aina käsillä, tulkon omistaja kosta tahtons,

He seuraisit tätä neuwoa. Tapani ostisen talon, jonga hän tähän asti oli orrende»
ranut- ja että se mazoi juuri guoo Rikinta,
laria, niin taisi Kän kohta maraa Mä,
hän ajan sisällä saatti hän myös ahkeran työn
kautta talon parembaan. tilaan, kuin se o,
siaisa oli.

loku wuosi sen jällen kuoli wanha Kirk<
k»herra. Tapani waimonensa pinit uuden
Kirkkoherran taan taldeen yhden kirjan, »osa
he lupaisit, että jos Mu omistaja tulis siihen
löyttyyn rahaan, niin tahdoit he anda omai«
suden pois tyköänsä: ja sen he lupaisit ei ai.
noastans itze puolestansa, wan heidän lapsen,
fa ja lastensa lapset piti myöskin siihen fido<
tut oleman.

Kymmenen wuoila jälken, silte kuin Ta»
pani
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pani ott löytänyt rahan, oli hckn ulkona ke-
dolla ja näki tiellä puolipeitetyn waunun ja
taxi ihmistä siinä sisällä Äkisti kaatuis wau«
nu kpljellensä ja meni rikki: molemmat pu<
toisit ulos waunustq, kuitenkin ilman itziän-
sä wahingoitzemata. Tapani juoxi kohta sin-
no, ja tarjoS heille palwellurensa ja pyysi
heitä tulemaan kantzans kotia ja siellä lewä,
mään wähän- Tämä kelpais heille, ja he
menit hänen kansiansa.

PeNH sanoi tyinen näistä wierahista: So
näyttä niin, ikänänS kuin tämä tie olis not.
yuttu. En minä taida tästä siwutzen mennä,
ilman etten minä saa jotan wahingota. Kym«
menen wuotta sitten teloitin minä täsä pal.
jon. Minä tulin Leipzigin markkinvilda;mi«
nulla oli myötäni 4000 Rikintalaria, ja ne
minä täsä kadotin.

Mitä? sanoi Tapani, olettako täsä ka.
dottantt 4ouc) Rikintalaria? mutta ettekö jol.
lakan lamalla tokenet niitä takasin saada?

Se oli minulle mahdotoinda, minun ysiä«
wsni, wastais wieras. Mluun täydyt M,
rutta Hollandiin, kusa yri laiwa oli wal»
mis, jolla minun piti menemään Ostindiaan.
Aika oli tärkki, ja laiwa ei olis minua odot,
tanut. Minä kirjoitin siis rahasta yhden hy»
wän ystäwän tygö Leipzigisä. Mutta ei hän
ole saanut minun kirjoitustani, ja niin ei ole
ensingän peränkysytty, jos raha on löytty eli
ei? Ia jos se oliffin taoahtunut, kuinga mi<
nä tattzaisin uffoa, että joku olis niin kun.

nial«
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«iällinen ja annais minulle rahan takasin?
En minä fus enä ole huolinut kolo asiasta,
muttq nyt, kuin lyinä mlin taas samaan ön»
nettomaan palkkaan, tull se mniun mieleheui.

Nyt tiesi Tapani wisssti, etlä tämä wie«
pas oli pnustaja rahaan, jonga hän kymme-
nen »vuotta sitten tiellä löutänpt. ylt. Moni
muu olis kl'llä surennt että hän niln,
äkillisesti kadotais omaisudensa, jota ha>n m
kauwan on nautinut. Mutta se rehellinen
Tapani oli iloinen että hän
sai anda takasin tälle wieralle hänen kadon,
nen rahansa. Mutta ei hän wielä nutän pu,
hunut, tvan wei wierat huoneseensa, ja pyy,
si heidän ottaman hywaxens wäbää puolipa»,
wällistä hänen tykönänsä. Sillä ajalla, kmn
waimo laitti ruokaa, juofi Tipani Klpkko<
herran tygö, ja kutzui händäkln puolipäiwäl,
lifelle Ruan jälken w?i Tapani rpierat ym,
häri talon, näytti heille buonet, pellon ja
tarhat, !a jutteli heille, kuinga paljo hän
zoka wuosi pellostansa sai.

Wihdoin käänsi hän itzensä yhden puo,
leen wieralfia, ja sanoi: kalkki, untä täsä nyt
näette, on Teidän cmatsuyenne, ja kokonansa
Teidän omanne- Minä olen löytänyt ne 4000
Rikintalaria, kuin Te olette kadottanet- En,
dinen Kirkkoherra annoi ne julkisestl kuulut,
taa, mutta kossa ei yhtäkän omistajaa tullut,
niin ostin minä tämän talon sillä rahalla, sii.
nä mahwasa aiwoituresa, että sen
sisie, joka rahan kadottanut oli niin pian
kuin hän tulis sitä ottamaan.

Hän
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Hän jutteli sitte koko asian laidan. Wie»
fas el tiennyt kuinga hänelle käwi. Hän ta«
tzoi ensiss yhden, sitte toisen päälle. Wihdoin
andoi hän Tapanin kättä, ylisti hänen rehel-
lisytt-änsä jakysyi häneldä, jos hänellä ilman
tätä omailutta oli jotan muuta?

Ei, sanoi Tapani, mutta jolletTe tahdo
Myydä tätä omaisutta, niin pnä Teillä ole.
Man jo?u Arrendatori eli Lambuondi sen Pääl.
lä: ja minä loiwon, että Te otatte minun

ennemin kuin jongun muun.
Hylyä yssäwäni, sanoi Wieras, Teidän rs-

hellispdenne aisaitzee parcmman palkan. Nyt
pn kymmenen wuotta, sitte kuin minä kado»
fin rahan, jonga Te oletin löytänet. Tämän
azan sisällä on Jumala erinomaisella tawalla
siunanut minun kauppani Ostindlasa, ja mi-
nä olen jo monda wuotta ei ensingän mui,
stanut tätä wnhingota engä ajatellut sen pääl»
le Neljä tuhatta Rikintalaria ei tekis nunuc,
palju rlkkammari Mutta no tekisit Teidän
köyhän, jos Te no minulle myisitte. Pitkät
siis omaislls itzellenne. Jumalanmus on sen Teille andanut. ia se käwis mi-
nun tundoni päälle, jos minä sen Tendä pois
ottaisin, Se on Teidän, minä lahjoitan sen
Teille nyt kokonansa, ja olen sydämestäni i.
loinen, että minä täsä tilala olen oppinut
tundemaan phtä niin rehellistä mjestä

Sitte annettin hänelle se kirja, kuin Kirk,
loherralle tähän asti oli tallelle ollut. Sen
sewäisi hän rikki, ja. teki uuden kirjan, josa

H<W
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hän iiäxpäiwär lahjoitti talon Tapanille, hä-nen »vaimollensa ja jälkentulewaisillensa, ja
kiitti hänen rehellisyltänsä.

Tsms Pariskunda ei tainut kiitollisude»
sta pidättää kyynelitänfä, ylistit Jumalan ih,
mellistä edeSkatzomusta ja päätit tykönänsä ai.
na käyttämään itzensä Jos Tava.
ni olis salanut asian Wieraalle, niin olishän
kyllä myös saanut pitsä talon, mutta ei hä«
nellä oljs sillen pllut lewollista omalundoa;
mutta nyt taisi hän ilolla sen pitää.

14-

M syndi johdattaa tHisten
c?loka ehdollisesti ylitzekäy yhtä Jumalan ks«

styä, se rohkene myöskin ylitzekäydä toi.
sta. Vbdestä synnistä tulee enimiuen usiambi.
Se joka ehdolla on tehnyt yhden pahan to<
gon, hän lana.ee pikaisesti muihin syndeihin;
«a syöree itzensä wiimein onnettomuteen ja i«
jankoikkisem kadotureen. Tämän opettaa sen»
rawainen tapahtumuS.

Pri nuori mies 20 ajastajan wanba, jo«
ka asui Hamburin kaupungin tykönä oli wie.
tellyt yhtä Piikaa. Aluusa tahooi hän sowit»
taa wikaansa naimisen kautta, wan hänen
Isänsä ei andanut siihen suostumustansa Nyt
waadei se wieteldy Piika 40 Rikmtntaria sen
edestä että hän oli hawäisty: wan miehillä ei.
ollut yhtän rahaa: sillä ei hän vll >t >ric!H
mitHn perinyt/ ja Isä ei andanut hänelle

mi»
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milän. Ei hän siis tiennyt mitä hänen piti
tekemän.

Täsä epäilyresä otti hän sen kauhista-
waisen että nn:rbata sitä wieteldyä
Piikaa, joka jo oli rastas kahdexcmnella kuu-
kaudella. Tämin päälaen hän myöskin täyt»
ti sanqen julmalla ja jumalattomalla tawalla.

Hän meni ulos kedolle ja teki haudan
erinäiseen paikkaan. Päiwää sen jällen wiet»
teli hän sitä onnetoinda waimolhmiftä mene-
män kantzansa ulos kawelemäsn wei hänen
niin, ettei hän sitä tainut hawata, haudan
tygö, ja hänen äkisti sinne, annoi hä-
«Me lapiolla jongun päähän, ja
tupeis hänoä mullalla peiltH<uHän.

Turbaan ilki Piika ja pcirui niln sur<
kialla äänellä, että sen olis pitänyt Uikutta-
man kiwikowanqin sydämen: turhaan rukoili
hän armahtamista näillä sanollla:

Ah! minä olen kuitengin sinun armas!
Sinun lapses elää minun sydämeni allal

Ei mies tästä tullut liilutetufi, wan hsn
tahdot täyttää haud.n mullalla. Mutta jo
nyt tuli helwetin tuffa hänen päällensä: ei
hän enä tiennyt mitä hän teki; hän juoripoiS
siitä ennen kuin haudasa olewaistn wanttet
olit kokonansa mullalla peitetyt.

Kohta sen jällen meni ori Talonpoika si.
wutze, näki sen peittämättömän waalten lie»
pen. kaiwoi mullan jällen ylös, ja löysi häm-

jakauhisturella sen onnettoman wai»
ms<
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moihmisen, ja, hän läpsi hänen wietH hengi-
sä: muita hän kuoli kohta sen jälken.

Talonpoika annoi'asian edes Duomariile:
ja taitlin tewiästi arwata kuka murhaja oli:
hän otettin myös kiini, ja kuin rt hän tai.
nut kieldää pahatekoansa, niin sai hän pa.
hudensa hpwin ansaitun palkan: hän steilat.
tin julkisesti Hamburisa, ja sillä tmvallahän
kuoli.

Jos tämä mies olis kahahtanut itzenshuorUdesta, niin ei hän olis
lilllut.

Isoillen kiusaran, kosta hän omalva hi.
moldansa wiecellän >a hnklirellnn Sirrc to.
sta himo on incränyr, niin hän syli.
nin; mutta roska räprerry on, niin ft
synnittä tuoleiuan. lat. i: 14, 15,

ls<
Nähtäwä mngaistus waär>'detttähden.

HVri Talonpoika oli ehdolla muutlanut waa»
jan, joka oli maalian lyöty ralamerkifl

hänen niisusansa, ja sen kautta enänvänyt
niitun sarkans muutamat kyynärät. Kohta sen
jälken astui hän ylös yhteen piilipuuhuun,
joka seisoi siinä wieresä iuuri liki/ leikata,
zensa muutamia otin. Tikapuut, joidenga
Päällä hän seisoi, kaatusit, ja hän putos sen
muutetun waajan päälle/ joka oli plhäldH

pus-
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puolelda teräws. ja meni hänen mclhans lH»
pitze, jofia hän kuoli.

Jos hän olis andanut waajan seisoa oi»
lialla paikallansa, n,in olis hän ei
tnilin wahingota läsiä putomtsesta saanut,
siliä maa oli pehmiä ja ue:tlä nutnsa Mut-
ta Nlit annoi waaja, zo!,ga päälle hänsyndiH
tehnyt oli, hänelle hywln ansaitun palkan.

N)oi sirä, joku tokoo tarvaransa mljitren
hywydestäf H bak- 2: 6.

pitä pidettamän
oli Muincn monva Muncmia, jot-

ka sielda sitlen ulosaietlin uffonsa täh.
d?n; sillä ei he tunnustanet meidän chrlstllUsiH
uskoamme, wan Mahomelin. Kuiteuqin oli
heidängm seasansa litelta ihmisiä, niinkuin
seurawainen esimerkki ofoltaa,

Mi Gvanialoinen tuli riitaan nUorett
Murianin iartza, jota ei hän tundenut, ja
tapoi hänen. Hän karas; bändä ajettin ta-
kaa; mutm hän pääsi sen kautta, ellä hän
hyppäis yhden krppdimaan muurin plitzen.
Krydtmaan Isänvä, joka myös oli Munani,osas juuri silloin olla kryydimaasa. Spania,
lainen langcis maahan hänen eteensä, ilmoit»
ti hänelle mitä tapahtunut oli, j., rukoili hän«
dä kätkemään ltziänsa. Muriani lupais, että
hänen pili siellä oleman ilman waarata, tst«

ti
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ki hänen lvstibuonescen, ja otti päällensä en«
simaisena yönä lailta händä pois tieheensä.

Muriani meni sitten sisälle huoneseensa-
Mutta tuffin hsn kerkes istumaan, ennen
tuin iso joukko wskee tuli suurella äänellH
owen eteen, jalkannoit hänen kuollutta poi»
kaansa päätellen päällä, ja sanoit, että hän
nytyisesti oli lyöty phdelbä Spania»
laiselda- Jokainen taita ymmärtää, kuinga
suuri Murianin peljästys ja hämmästas oli»
Hän tulkei kaikki asian haarat, ja hawoitzi
deidän jutustansa, että juuri se saMa Spa«
nialainen, kuin nyt oli hänen kryydimaasanss
kätkösä, oli murhunuf hänen poikansa.

Mitä piti hänen nyt tekemän Hänen
poikansa murhaja oli hänen Hän
taisi siis kostaa tänvä, eli andaa hänen.Duo.

' marin tutkinnon alla. Muttu ei hän tum»
baakan tehnyt. Sillä hän oli ctndauut Gpa»
nialaiselle lupauxensa, että hänen pizi l)le«
man ilman maarata hänen tykönänsä: hän
oli luwannut suojella hänvä, ja hänen lups<
uxensa oli hänelle pyhä. Ei hän siis puhu,
nut mitän, mutta niin pian kuin vö tuli,
meni hän krpydimaahanS, haki ylös Spania?
täisen ja sanoi:

Sinä Christitty! Se, jonga sinä löit
tuolliM, on minun Poikani. Hänen kuollut
ruuminsa on minun huoyeesani. Sinun pi-
däis sentähden tuleman rangaistuni: mutta
minä olen andanut sinulle lupauLeni, ja en
<ahdo sitä rikkoa.

Hän
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Hän wei hänen sitte talliin, ja iMdoi HH<

nelle parhan hrivoisen, ja sanoi:
Pakene, niin kauwas ?uins taidat. Döon sinulle suojelluzezi ja huomena sinä olet

ilman waarata. Sinä olet tehnyt itzes wika.
väsxl minun Poikani mereen: multa mmä
kiitän Jumalala, että minä olen wiatoin sinunwerees, ja olen pitänyt minun lupcmxeni.

lupar, niin pidä. Se on parem,
vi crrw lupaa, tuin st, ette« täytä mitäs Iu«
wannut olcr. Saarn. K. 5: Z, 4.

1?.
M simm pidä warasiamatt.
Noki.poika piti perkaman korstenia yh»

den Prinsessan huoneesa. Kosta hän lu»
ll ulos korstcnin piipussa, näki hän itzensä
vlewan korjasa kamansa. Hän tullet kalkkia
kuin siinä ollt, karmeita j-l tyyreitä kaluja.
Muiden ftasa näki hän kulda«uurin, eli la-
ssu.kellon kullasta, jonga ymbäri oli kalliita
ja kiildäwiä kiwiä. Tämän hän otti käteen-
sä, katzellaxensa sitä likemmin. Nyt nousi
hänen tykönänsä paha bimo ottamaan tätä
uuria Pois. ja hän rupeis puhuman ltzellen»
sä tällä lamalla.

Ota sinä uuri: Ptinsetza on rikas kyllä,
bsn taita kewiästi olla sitä paitzi: Sinä olet
köyhä poika, ja suurella työllä ja tustalla e»
lätät itziäs, joS sinä myyt tämän uurin,

C niinS
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minS saat sen edestä pUjo rahaa, ja taidat
senkautta tulla onnelliseni mlehexi.

Mutta sitte minä tulen warkaaxi, ja Ca»
lechismuxesa seisoo: Ei sinun pidä warasta»
man, ja »varkaat ei tule taiwaseen - en
minä tahdo sitä uuria.

Mutta se, olis kuitengin hywä, että si.
nulla olls se uuri, sislä silte sinä tulisit äkisti
rckkcfl kuka ftn lietä että sinä olet sen
ottanut? Sinä riennät ulos kaupungiin; ei
peitän ihminen sitä lietä saa.

Mutta Jumala tietää sen kuitengin, et,
tä minä olen waras, ja minun omatundo.
ni ei tuliS koko minun elinkautenani lewolli.
sezi. Meidän pitä peltämän jarakastaman
lumalata, niin ettem me meidän Lähimmät»semme rahaa ja kalua pois ota.

Niin puhui hän itzellensä. Hän sei/oi
siinä kauwan, ja ei tainnut päättää, jos
hänen piti seuraman paha himoansa eli Ca-
techismusta. Kuitengin moitti hän wiimen pa.
han himonsa, ja sanoi itzellensä: Ei, en mi-
nä tahdo sitä uuria. Ia nyt pani hän sen
jällen paikkaans, astui ylös korstenin piipun
kautta, ja meni työstänsä kolia, siinä luulo»
sa, ettei yxikän ihminen händä nähnyt ta»
marisa.

Mutta Prinsessa, jonga uuri oma oli,
oli nähnyt ja kuullut kaikki; sillä hän oli li<
kimäisesä kamarisa, ja owi oli raoellensa. LoS
hän olis uurin ottanut, niin hän olis kohta

astu-



astunut edcs; mutta että hän pani sen jäl,
len paikallensa nppuman selnään, niin oli
Prmsetza ääneti kamarisansa. Kuitengln an«
nol han samana päiwHuä kutzua pojan zygön.
sä, kiitti hänen rehellisyttänsä, ja manais
händä edespäingin pitämään Jumalala la
pkamään itzens oikein, ja päälöfefi kysyi
hän voj,->lda, jos hän tahdoi edespäin tätä
notl wukaa pitää, eli ennemin opetella jo»
t<«n muuta? kuin hän nyt sanoi halajawanS
oppia jotaan muuta, niin annot PrinsestH
händä opetetta taikiia kuin hänellä halu oli.
Ia että hän oli uffollinen ja ahkera, tuli
hän »viimein lunniottettawafi ja onnelliseni
miehczi.

Ole roiaroin ja pidä sinus oikein, sillä sen»
kaldaiser rvilinein lncnestywär, Psalm- 3?: 3?.

'B.
pikaisesti taittan epäluulosta

toiselle wäärMa
witzlsä huonesa tuli poiS kukka,

rs, josa oli joku kulda. ja hopia.raha.
Ettei nyt ypkän muu ollut huonesa kuin
Pnka, niin oli hänestä epäluulo. Hän otet»
tin si>S tutkinnon alla: mutta hän kielsi, ja
ei händä taittu millän tawalla siiben sitoa.

Kohta sen jälken tuli myös pois väri
hopimsta tbe»lusikkaa Nyt luultin wi§isti,
että Talosa oli salainen waraS. Ia kosta
piikasta oli jo ennen ollut epäluulo, niin

C 2 hän

— 55 —
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hän npt jongun muun teeffellyn syyn tähden
ajtttin pois talosta.

Kuiiengin oli hänwiaioin, niinkuin pe.
rästä päin ilme tuli. V.rl »vuohi oli usein
tullut sisälle huoncscen, ,a oli tottunut käwe»
lemään siellä ymbarl Nämät luondokappa,
let haalimat kalkki mitä eleen tulee, ja sillä
tumalla 01l wuohi itze waras. Tämä wuohi
tuli jongun ajan perästä kipiäzt, ja myytin
yhdelle Juvalaiselle, jota teurasti eli siattaissen, ja löpsi hopia lusikat pn»a kukkaron ja
rahan kantza sen mahasa. Juvalainen oli
kunniallinen ja lähetti nämät kaiut omistaja!»
le takasin.

Piika löytlin niin muodon wiattomaxi.
Kuka olls tätä laiuut ajatella? kuinga usia.
sti tapahtuu, että ihmisille on epäluulo toinen
toisistansa, johon ei heillä kuitengan ole yl>
tään wahwaa perustusta. Tainkaldalsesa lilasa
mahdetan siis aina »mustaa kysymys:

- Nlixi Te ajatcelecre pahaa Teidän HdH-
misänne. Matth. 9: 4.

13.
St pldä omalt hyödytMtt tähden

hywää tehtämän.
talwen perästä tuli äkisti suoja: lu»

mi sulas; ojat ja joet tulit täyteen, kpl<
mättynet wirrat mursit ylös, paisuit kauhia-
sti ja kierittelit suuria jään kappalia mpötän-
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fä juozusansa, josta monda huonetta, jotka
olit liki wettä, sait wahingon, ja monda sil-
daa repeisit rikki.

Weronan kaupungin tykönä Ilaliasa oli
iso silda rakettu lewiän wirran ylitz?n. Sen
päällä seisoi huone, josa yxi mieS asui, joka
piti wastan ottaman tulli» ja silda.rahan. Ts-
mä si!da mietin myöskin silloin pois weden
ja jää.kappalden wallalda, kuitengin ei yhtä
haawa, wan wähittäin, Ensin wietin pois
molemat päät. Tullimies ei tainut siis enä
lulla maalle. Ia kuin wesi otti pois aina
enämmän ja enämmän sillasta, niin oli sel.
fiästi nähtäwä, että koko silda ynnä Tulli,
miehen huoncn kansi,» pili pian menemän myö-
tä, Se mies parka wa;moncnsa ja lapsinensa
huusi surkiasti ja anoi apua. Mutta ei yxi-
'fän tainut heitä auttaa Sillasta mietin kap-
pale toisen jälken, waara tuli joka silmän-
räpäps suuremmaxi, he näkiwät wisitn kuo-
leman sllmäinfä edesä, he huusit sitä enäm»
min, multa ei kengän tullut heitä auttamaan.
Monda tuhatta ihmistä seisoi rannalla jasur-
kuttcltt näitä onnettomia, mutta ei kengän
tainut heitä auttaa. Kuka rohkeni heikolla
paalilla juozewan wirran- ylitzen hirmuisten
jää kappalden seasa mennä sillan tygö näilä
onnettomia ihmisiä noutamaan.

Wihdoinluli yxi Greiwt. nimeldä Spob
werini, ajaen hewöisella täyttä karaa, suu-
rella kukkarolla täl)!iän<ä rahaa, jonga hän
piti kädesänsä plhällä, ja buusi:

Jo.
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Joka pelastaa ne onnettomat, pitä saa-
man 200 dukatia eli kulda pe:»iungiä palka».

— Allo! friffisi!
Niin huusi Greiwi alati, ja piti kukka»

ron pihalle. Kaikki katzott haluisesti sen vääl.
le, mutta ei kengän rohjennut mennä sitä
ansaitzemaan.

Gillä wälillä paisui mesi korkiammalle,
tuuli wingui, aallot pauhaisit, jää>kappalet
kuljit wahwemin, Tullimies, waimonsa ja
larsensa kansia huusit apua, wan ei kengän
näkynyt tuleman heitä auttamaan.

Kuilengin, priTalonpoika huoNoisa waat»
teila rohkein se» tchdä. Jumalan Nnneen
larais hän «väkäiseen vaatuin, lungi tuulen
ja aalloin läpitze jää kappalden seasa itzenssildaan, Mutta Tullimiehellä oli monda la»
sta, ja paatti oli wahämen, sentähden ei he
mahtunet siiben kaikki yhtä haawa. Hän ot«
ti siis ainoastansa yhden osan heistä paattiin,
ja wei heidän onnellisesti maalle. Kohta an<
«oi hän itzeus toisen terran samaan waaraan,
tuli sillan tpqö, mutta ei hän nyttan wielä
tainut ottaa kaikki kansiansa, wan täydyt jät,
tä muutamia: za kuin hän oli wienpt ne,
kuin hän ottanut oli, maalle, menl hän kol.
Mannen kerran, ja tällä tawalla pelasti hän
»vihdoin katM. Tussin oli hän wiimeijlen
kansia pääsnyt maalle, ennen kuin, mitä sil.
lasia jälillä o!i, ynnä Tullimiehen huonen kans-sa, putoS ales, ja mietin wirralda pois.

Kaikki jotka tämän näit, iloitzit, että
nH-
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nsmät onnettomat niin hl)win tulit pelastelu.
fi, ,a ihmetlelit Talonpojan rohkeutta. Grei.
lvi ajoi hindH wäft n kökötti hänelle kukka.
fon kulda r.lban karsii ja huusi: Katzo lclss,
minun pztäwäni! täsa on sinun bpwin ansait-
tu palk as, tule ottamaan-

Mutta Talonpoika wostais. MitH minä
olen tehnyt, sen minä olen tehnut rattaude.
sta lähimmäistäni kohlan; en.nunä ole palkan
eoestä itzcnl cmdanut, eikä minun
hengeni ole mpytäwä kultaan. Minä olen
kpllä töyhH, multa en ole kuitenqin puutlee»sa miMän. Mutta jos tabdotte kullallanne
bpwin tehdH, nun andatut se Tuslimiebelle,
jonga tawara ja omaljus N!)t hukkandui ja
wirralda poiswielin

Niin . puhui Talonpoika; - siinä samasa
käänsi hän itzenS ymbäri, ja meni matkaanS.
El pelkän tiennyt kuka hän oli, eli kuhunga
hän meni,

Se oli oikia Christitty, sills hän oli ha?
luinen tekemään sen jälken/ kuin D. Johan-nes sanoo:

Meidän pirä meljeimme edestä »neidan
henFemine paneman, i Z: 16. ja lesu-
xen kästpn jälken:

Tchkär hywaä ja älkar miran siira roi»
woko; niin Teidän palkkanne on suuri ja
Teidän pirä oleinan Hiinnuäisen pojar. Luc
ti: 3S>

20. Li
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St sinnn pidä nMM todistustasi«ltol,MN.
Mri ksyhä mies, nimeldä Ampnti, oli suu«
«36 resa hädäsä. El hän tatnut kokoon saa'
da mitä hänen lainsa rawinnozii tarwittin,
ja ori kowa mies, jolle hän oli kymmenen
Ritintalana welkaa, udkais onda myyda dä»
nen huonensa, jollei hän kohta marais tätä
welkaa, Hädäsänsä meni hän yhden rikkaa
miehen tygö.-ja pyysi, että hän olis anda«
nut hänelle kymmenen Rikintalaria lainaxi,
jotka hän lupais kunniallisesti mataa, nun
pian kuin hän työnsä kautta kerkeis niin pal.
jo kokoon saamaan.

Rikas mies ei tahtonut anda, wan jut-
teli hänelle pitkäldä, kuinqa paljon rahaa
hän jo oli kadottanut welkamiesten kautta.
Amynti pyysi ja rukoili kyynelillä, Jumalan
tähden. Mutta rikas mies ei muöndynyt.

Sillä wälillä tuli yri Handtwärkkäri, jol<
la oli jotakin saamisia rikkalda miebeldä. Lu<
kua lastctesa tuli heidän »välillensä riita, ja
rikas kutzui Handtwärkkärin stälmiri ja war«
ka^i.

Mitä? sanoi tämä olengo minä ffäl«
mi ja waras Sen edestä pitä Teidän mi»
mm wastaman Oikeuden edess. Ampnti kuu-
li sen.

Näillä sanoilla meni Handtwärkkäri pois
kandamaan rikkan päälle ja andamaan asian

edes.
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edes. Amynti parka seisoi Mille ja odottijotaan saamansa. Wihdoin sanoi Rikas:

KuuleS Amynti! minä tulin äkäytetpxi
ja kutzuin miehen stälmizt, hän kanda minu,,päälleni, ja sinä tulet todistamaan. Jos sinäminua wastan todistat, min minun täytyy
julkisesti Oikeuden edesä rukoilla häneidä an-
dexi Se olis minulle suurexi häpiäzt. Kuu.
les, tee minulle mielen noutexi; kmn sinuld»kosptän, niin sano, eties mitan kuullut. Mi'nä lainan siite sinulle ne kymmenen Rikinla-laria, kuins pyytänyt olet.

Herra, sanoi Amynti: Et Te minua sii»hen »viettele. Jos minua waaditan todista-maan, niin täyty minun sanoa totuuden.
Rikas sanoi jästen: Jos sinä teet mi,

nulle nuelen noutexi, niin minä annan sinul»le ne kplMienen Rikintalaria lahjani.
Mutta Amynti ei luwannut sanoa wää-

rää todistusta. Wihdoin sanoi Rikas:
Jos sinä autaisit minua täsä asiasa> niin

minä annaisin sinulle R»kin<
talarin lahjani. Sitte sinä pääset kaikesta
hädästäs. Malta nyt mitäs teet

Multa se kunniallinen Amynti pysyi niin
lujasti aikumisesansa, että hän sanot: Ei,
Herra, et Te minua siihen saata, että minä
sanoisin määrää todistusta. Minä olen kyllck
suuresa hadäsä: minun lapsillani ei ole kah»
tenä päiwänä ollut leipää tarperensa; he it.
lewät ja walittawat näljän tähden, koffa

Ml'
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minä kotia tulen Se käy läpi minun sydä.
meni. Minä taidan myöskin tulla ajetuxi
;.ois kodostani ja huoncstani: multa taiten
tämän «ahoon minä ennemin kärsiä, kuin mi'
nä tekisin jotaan omc>tundoani »vastan.

Niin puhui Amynti, ja meni.
laka roruden puhuu, st wanhurstauden

ilindnca; mutta joka iväärm rodlstaa, hän
percä perolliser huulcr owar HHRralle tau»
lMus. San. K, 12: l?/ 22.

21.

klmnmllinen »nics.
(Vs>uutamisa paikoisa, Saxan maalla, niin.

luil, muisakm Maakunnlf.i löytyy Chri.
flityitä, loilla on senkaltainen Oppi, ettei he
anna lastensa naulita Kasien
ennen kuin lapset knswawat suurcxi. Ne o»
wat e.imltlen hywää ja kunniallista wäkeä.

sodan aikana, koffa
Fransystäläiset 1759 seisoit
Waldelisa. lähelettlnyri Fransyffäläisen Ge.
neralin Adjutantl hakemaan furasta hewoljil-
le. Hän kohtais yhtä scntaldaista
ja käski hänen näyttä hänelle ohrapellon, Tä.
mä esteli kyllä itzl>ns, mutta ei se auttanut,
hänen täydyt mennä.

Hän wei Adjutantin wähän metzän läpi,
tze, josa ohrapeldo,a 01l llkipalkoilla siwulla.
päin. Kuin he olit melklän matkan käynet,

näki
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näki Adjulanti että he jo piit mennet monen
ohrapellon siwuitze, ja kysyi micheldä, mixet
hän niltä hänelle näyttänyt? MieS oli ää»
neti ja käwt wielH wähän edes, sitte hän sei»
sahti phden ohrapellon wieresä ja sanoi:

Ne toiset pellot ei ole minun, mutta tä-
mä on minun peldoni Anua minun saada
wikahdetta, ja sano, kuinga paljo sinä tar-
witzet.

kunniallinen mieS teki p. Pawalinsanan jällen:
Alkän jokainen omaa parastansa tahoko,

wan myös roisen parasta. Phil. 2: 4.

22.

Joka taita tehdä/ ja ei tee
sitä, hänelle se «n syndi.

Ari köyhä Lesti neljän lapsen kansia oli
o/,' suuresa hädäsä. Hänen welkansa waiwu.
llt händä; hän oli niaramaan, ja
ei hänellä ollut yhtään rahaa, etkä yhtäkan
vstäwätä, kuin olis lainanut hänelle eli pu-
hunut hänen puolestansa parhainpäin. Erin<
omaltain tuli hän kowin phdeldä, jolla
oli häneldä saamista, joka jo oli saanut duo-
mon pannahänen fangiuxeen, jolleihän maxais
hänelle. Ei tämä tainut millän tawalla myön.
dpH kantzakärsiwällisyteen, wan waadei ko-
wassi händä mataman, cli andamaan wan-
himman tyttärensä, joka oli 17 ajastajan wan.

ha,
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ha, hänen halduunsa. Leffi oli siis fuuresa
tustasa Taikka piti hänen menemään fanqi-

taikka andamaan tyttärensä häwäistä.
Ei hän tiennyt phtäkän neuwoa. TäsH tuffafq
otti hän pakonsa yhden rikkan miehen tpgö,
ja kirjoitti hänelle seurawaisen kirjan:

Rikas mies!
Osoitakat, ettH Te olett? Jumalan kal.

bamen ja teette laupeuden lyötä. Ne, joille
minä olen welkaa, waiwawa» minua. V?ihnstH on jo saanut korkian käskyn panna mi»
nun ja jos minun siitä pääse-
män pihäis, niin ei hän pyydä wähembätH
kuin uhrata sen wiattomutta, jonga
17 wuotta sitten, olen kandanut minun sy«
dämeni alla. Tämä suretta minun, Huomi,
sexi on minulla aikaa walitaxeni jomba kum«
bäa- Auttakat minua! Puhukat hywää mi»
nun edestäni! M"lta auttakat minua pian
eii ei koffan. Tämän kirjoilta onnettomin
kaikkein Lessein seafa.

Se Rikas pelkäis tulemansa rahatansa
paitzi, tahdoi ensin paremin ajatella ja lut.
kia tätä asiata, ja wiiwyi wastauzen kansia.
Koffa Lesti näki, ettei hän saanut yhtään
wajiausta, niin ei hän enä tiennyt yhläkän
neuwoa Hän suri ja walitli tuffansa ja pu«
hui wanhimmalle tyttärellensä siilä maarasta,
kuin hänen edestnsä seisoi. Tytär peljästyt;
mielellänsä olis hän tehnyt kaikki Äitinsä e-
destä; mielellänsä olis hän aiidanut kaikki,
ainoastgns ei wiattomutlansa. Flilka parka

/ ei
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«i tisnyt Yhtään ulostietä. Hän langeis e-
pällyxeen, ja löytnn toisena huomeneltaina
kuollutta wuoteella. Mtlämar oli hän itze
surmanut itzensä; mitämax oli hän kuollut
tuffasta. Mutta, hän ott kuollut, ja ei ken-
gän tainut händä auttaa^

Kuin Rikas tämän onnettomuben tietä
sai, suri hän, ettei hän auttanut kosta wie»
lä aika oli. Nyt oli hiliainen Nämät aja»

ja bsnen omatunvons soimauzet wai«
waisit händä koko hänen elinkautenansa; ja,
Ne wauvaisit händä wielä hänen kuoleman
lMkellän säkin. Sillä kosta hän makaS kuole.
M6N wuolellansa, tuli yzi hänen ystäwänsä
hänen tygönsä, ja näki hänen niinkuin epäi.
lyxesä wandelewän käsiänsä, huokawan jäit-
kewän. Tämä kysyi hänelvä, mikä siihen syy
oli, ja Sairas wastais:

Ah! minä tahdon kyynelilläni ostaa itzel.
leni takasin yhtä ainoa hetkeä, jona Juma-
lan armo oli minua niin liki, niin woimal-
lifesti kutzui minua tulemaan sixi, kuin en
minä enä ikänä taida tulla.

Mäwä lohdutti händä sillä toiwolta, et-
tä hän wielä taidaiS löytää armon Jumalan
tykönä; ja Sairas wastais.

Se taidais niin olla! mutta, en minH
taida enä ikänä tehdä sitä hywää, kuin mi-
nä Neljätoistakymmendä wuolta sitten olisin
tainut tehdä, jos minä olisin ostanut sen
nellisen hetken, ja silloin tehnyt hywää. En
minä ole mitän kvlwänytj en minä myös i-

jan>
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jcmkaikkisudesa mitän niitä, Peldo pidäis
kaswaman ja täsä on ohdakkeita kas»
wanut.

Mitä hetkeä Te ajattelette, kysyi hänenpstäwansä; ja Sa,ra« wastaiS:
Ah! se oli yxi hetki, jona minä olisin

tainut tehdä ja harivitta christilli.syttä, mutta en tehnyt sitä. Sinä hetkenä
olisin minä tainut matkaan saattaa köyhälle
Leffelle ja neljälle orpolapselle liewltyre.i, ja
pldendää heidän ikänsä Tämä oi.nttoin wai-
watlin niildä, joilla hän oli welkaa, ja ei o!«
lut hänellä yhtälön ystäwätä mailinasi,, Hän
tiesi, että minä olin rikas, ja otti pakonsa
minun tygöni. Hän rukoili minua, ja llr.
joitti myöskin minun tugoni kirjan. joka ma.
kaa täsä minun edesäni, ja jonga minä nyt
kastan kyynelilläni. Ah! se tulee minun rääl-

Jumalan edesä! Lukeiat se.
Ystäwä luki kirjan liikutetulla sydämet,

lä, ja Sairas sanoi edespäin!
"Ah! minä laiminlöin ehdollisesti sitä on.

tiellistä hetkeä, jona minä olisin tainut hän»
dä auttaa! En minä ustonut Jumalala; mi«
nä ajattelin hänen ei kostan taitaman maxaa
minulle, ja niinet ollut minulla yhtäkän chri.
fiinistä rakkautta tätä wiheliäistä kohtan Mi.ns aimoin ensisti perän ajatella ja tutkia a.
sian, joS minä jollan muulla tawalla olisin
tainut täyttyä hänen anomustansa ilman wa«
bingotani Mutta se oli turha. Lesti löysi
seurawaisena huomeneltaina tyttärensä kuol.

luna.
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luna. Kuka tietää, mitämax snrmais hän
itzensä, ja hänen sielunsa tuli ijanlmkkiseen

paljan sentähden, ellä minä olin
h. das ei nntä hetkejä, tuin wielä
olit jällllä awuri."

Kuinga tarvellinen eikö siis ole,elts me
otamme wtsun warrin jokaitzesta tilasta hywää
tehdä: sillä kuin fr on siwutzen mennyt, niin
usinsti el se kostan takasin tule.

Aoffc: meillä aika on, min telMmmc jo-
kaiselle hywää Gal. 6: io.

23
Runmoim Mas ja 2ÄMS, ettäs

memstflstt.
Mri wanba mies, nimeldä Fryh!ing,,joka
2x5 ei enä paljo kuullut eikä nähnyt, ja oli
sangen wapisewainen, asui Poikansa tykönä.
Gyödesä ripotti hän wälittäm, ja sitä pahe.
z-ui Poika maimonensa. Sentähden panit be
hänen loukkase-n toton wiereen, ja annoit
hänelle jotan ruokaa sawisen talrikln päällä,
ja ei sitäkän täynnä Hän kahahti siis su-

rullisestl pöydän puoleen, ja hänen silmänsä
wettpsit.

Wihdoin meni kerta talrikki hsneldä rik.
ki, jonga tähden se nuori waimo paljo torui
hsndä: mutta wanha mies ei sanonut mi,
tän, wan ainoastansa huokais. Sitte ostit
he hänelle puu. kupin, parilla hovia. 6yrpj>

lä;
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tä; siitä täpdpi hänen toisna puolipäiwänH
syödä.

Kuin he nyt istuit ja söit, niin wcti hei»
dän mähä Poikansa, joka oli neljän ajasta-
jan wanha, pieniä laudan kappalia kokoon.
Isä kysyi, mitä hän niillä piti tekemän, ja
wähä Poika «vastaisi

Minä teen purtilota. josta Isäni ja M«
lini saamat syödä, kuin minä lulen ison.

Kuin hänen Wanhembansa kuulit nämät
sanat, niin he wasta maidit, että heille tai«
dais wanhudesa käydä samalla lamalla kuin
he nyt teit Ukolle He kahelit hetken aitaa
toinen toisensa päälle, rupeisit wil.uein itke»
mään, toit kohta «vanhan Iftn pöpdän ty»
gö, ja annoit hänen siinä s^ödä.

Kuin.ga häwytlömästi eikö se ole tehty,
koffa Lapset andawat Wanhcmbainsa, jotka
heitä niin ustollisesti kaslvattanetowat, kärsiä
puutosta, ja ei stiwollisesti heitä tuoki.

Mitä fina taidar heille siicä tehdä, kuili
he sinulle tehner owar. Syr- ?: 30.

24.
Roston rtittgaistus.

Quinga usein eikö mailmusa tapahdu, ettH
joku ihminen on aikonut tebdä toiselle

pahaa, ja sitten käy se niin, että juutt sama
japahtuu ja hän niin tulee va-

Hu-
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hudenfa tähden rangaistuni, ja rangaistu/s»
sansa ilmoittaa Jumalan wanlmrffauden Tä-
stä makuutta mettä seurawamen tapahtumus:

Kolme malkustawaista löysit tawaran ja
jaoit sen kcstenänsä. He matkustit edespäin
ja pidit neuwoa, kuinga he parhain tmdalsit
rlkkaudensa täyttää. Sillä wälillä loppus
heidän emänsä, ja he päätit, että pri heistä
piti menemän kaupungiin ruokaa ostamaan.
Nusrm läheteltin sinne.

Kosta hän oti poismennyt, pidit toiset mo-
lemmat lainkaloaista puhetta keskenänsä:

"Se oli paha että tämä nuori mies tuli
meidän tygömme, ja meidän täytpy jaata ta»
warala hänen kantzansa. Mutta meillä on
giwärit; tuin hän tulee takaisin, niin pistä-
käm hänen kuoliani, ja jakakamme hänen o«sansa kestenämme.'

Multa nuorin ajatteli tiellä:
"Nyt minä olen äkki rikkari tullut. Mut»

ta minä tulisin wielä rikkammaz'!, jos minä
olisin YM löytänyt tawaran. Mutta se on
minulle kewiä, myöskin saadn molembain toi«
sten osat. Minä myrkytän ruan, jonga mi.
nä ostan. Minä sanon sitten, että minä jo
olen syönyt Kaupungisa, ja annin kumoa-
nini pxinänsä syödä siitä He taitamat syödä
ilman epäluulota, jcikuolemat myrkystä. Sil-
le on tawara minun."

Hän teki niinkuin hän päättänyt oli,
myrkytti ruan ja wei sen matka.kumpanillen.

A sa.
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sa. Nämät teit myös niinkuin he olit pääti»
tänet, ja pistit nuorimman kuoliafi, niin ptaN
kuin hän tuli. Silten rupeisit he syömään,
söit myrkyn ja kuolit

Niin sait nyt kaikki vallan ilkeydensä
edestä. Jokainen oli päättänyt ottaa kumpa.
nildansa tawaran ja hengen; Kaiktt sait he
myös saman kowan onnen. Sillä kaikki kol«
me täydyi anda hcnoensä, ja ei yrikän saa»
nut naulita tawarata.

locka pahaa ajarrelewac, niiden syvä<
mesä on pecos. San. K. 12: 20.

23.
Salatut yahat tegot tulewat usiasttlhmelltsella tarralla rvalkenteen.
Mri haudankaiwaja kaiwoi hautaa, ja heit»

ti sieldä ylös yhden pääkallon Sitten
ättäis hän, että tämä pääkallo liikut. Hän
meni lilemmin tutkimaan, nukä siihen syy 0.
liS, ja löysi että ojakonna isiui siinä sisällä.
Mutta hän näki siinä siwusa, öttä pitkä nau.
la istui kiini pääkalloja, joka oli spwään si<
sälle lyöty.

Tämä näytti hänelle kamala):» Hän otti
pääkallon ja wei sen Kirkkoherralle Klrkko.
herra hämmästyi, ja ajatteli kohta, että,oku
wäkiwaldainen murha on täsä tapahtunut.

Hän rupels kysymään perään, kuka sii<
hen paikkaan oli haudattu. Isoon aikaan ei

hän
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hän tainut yhtään witziä tietoa saada, niin
että hän jo mielet jättää koko asi,'. sirensä.
Nlhdoin sai hän tietä, etts pri Sevpä oli
siihen haudattu, joka oU kuollut kahderankolmattakymmendä wuotla sitten. Waimo oli
kohw miehensä kuoleman jälken nainut hä«
ncn G?.sällinsä, ja oli tullut lapsen wuottseen
sech-männellä kuukaudella häiden jälken. Mo»
lenmt Näinät elit wielä.

Tästä tuli suuri epäluulo, että murha
dli tapahtunut Kirkkoherra annoi waimon
kutzuttaa lyaönsä; multa edeltäpäin panihan
sen löottyn pääkallon pöydälle, ja peltti sen
waattella. Kosta waimo tuli, kysyi hän bä.
noldä yhtä ja lolsta hänen mies wainanstau.
dlsta ju kuolemasta. Waimo wastais kaikkein
kyspMusten päälle rohNasti ja pelkämstä, ikä.
näns kuin hänellä oliS ollut hywä omatUndo.
Kirlkoherta kosyi häneidä aina edespäin, Icl
kuin hän wihdoin annoi ymmärtää, että HH»
nellä oli joku epäluulo, närkästyi waimo, ja
uhkais tandaa hänen päällensä Mutta Pap-
pi el andanut itzensä siltä peliättää, Man ky»
sZi häneldä wiimein, jos hän wielä tundis
micS wainatansa, jos hän hänen näkiS? Wai«
mo muuttuts kaswoildansa, ja kysyi hänmä«
siynyt, kuinga se olis mahdollista, kosta hä«
Nen mies wainanS jo oli ollut kahdexan kol«
tnattakynuyendH ajastaikaa tuolluna. Pappi
lupaiS näyttä hänen hänelle, ja kysyi »vielä
kerran- jos waimo robkenis katzella händH
silmiin? siinä samasa otti hän waattea pois
pääkallon päaldä, ja sano::

D» Katzo
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Katzo tämä on sinun micswainaS pää,
kuin kai >a sinun päälleck

Hirmuinen kauhistus ja lnsta tuli »vai-
mon päälle, losta hän tämän näki, ja hän
huusi.

Ah Jumala! se on minun mieheni pää,
siinä on wielä se naula Mille, jonga minä
siihen olen l^önpt.

Nyt hän tunnusti Kirkkoherran edesäko-
ktt sen hirminscn tapa!)tumuren. Hän jutte-
li, että hänen miehensä oli aina ollut tiwu-
loinen ja hänelle hän 01l wiimein
tonvottanut Miehensä iuolewan, lioitengin
sitten kuin hän oli hukuttanut omaisudensa.
Siihen oli sitten tullut luwatoin kar.hakäy-
Minen Gesällin kansia: ja kuin hän tuli hä-
nestä rastan, niin pelkäishän häpiätä ja foi-
mausta mieheldänsä. Kaikki nämät asianhan-
rat owat saanet händä siihen hirmuttawaiseen
päätör?en että murhata miehensä. Hän mem
siis hiliaeensa pöllä nukkunen miehensä san»
gyn tygö, piti naulan hänen päänsä päälle,
ja Gesälli löi sen sisälle, josta mieS kohta
kuoli. Sille naeit he toinen toisensa, ja
wat jo kauwan ollet suruttomat, että he owat
ustonet ruohon jo aikaa kaswanen tämän ta-
pahtum«fe.n päälle, ja ettei sen enä kostan,
pitänyt »valkeuteen tuleman.

Mutta 5e pettt itzenfä. Vp ojakonnapili
oleman se «välikappale, jong l kautta Jumala"tol edes heidän pahatekonsa. He tulit kohtakllni otetun ja sait ansaitun palkkansa
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Jumala euotta huomiolle kaikki salatut
tpör, joko he owar eli payar. Saarn.
He. 12: 14.

26.
Orwom Isä.

Aertuan maasa Meklenburisa oli yri Fondi,
joka oli sangen hywinlefewäinen Hän

meni kerta tcrwettämHän Heimolaistansa eli
Swägeriansa, kuin asui tmsela kyläsä, Ko,
sta he ehtolla istuit ja puhelit keskenänsä owen
wieresä. meni y.ri wäbä ftikla obitzen rilki
kuluneilla «vaatteilla. Foudi hawaitzi sen, ja
sanoi Heimolaisellensa:

Kuinga huonosti eikö se lapsi käy! Pai'
takin on rikki TasH mahta olla ruokotomda
wäkeä lpläsä; hänen äitinsä mahla olla lai«
sta ja kelwoloin ihminen.

Heimolainen wastais:
Ah! ei hänellä ole Isää eikä Ailiä, wan

Sisar ja Weli. Neljänen osan wuotta owat
nämät lapset jo käynet ympäri sinne ja tän-
ne, ja ei kengän ole, kuin otais heitä logon»
sä. Kuin helilä tulee nälkä, niin istuwat hs
ihmisten owen eteen: jos iotu sitten anda heil.
le leiwänpalan, Min he ottamat sen kiitozel.
la wastan. Mutta ei he mitan ano: he hä.
pewät sitä tehdä.

Näistä sanoista liikni Foudin sydän, ja
hän sanoi: Ei se ole Jumalan edesä sallit'
tu, että nämät lapsi parat jäcetän niin hoch.

lamata.
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lamata, Minä surkuttelen heitä, ja mins
taidan sanoa sen, että minulla un halu ottaa
heitä logoni ja pitää.heistä murhetta. Niin
monda valaa jää» cina ylitze.. että pari sen-
knlhaisiq lapsia taitaa rawltufi tulla.

Heimolainen eli SwHgeri kans,sa kojit kaikella tawalla estää bändä tätä te«
kemäsiä. He sanoit: hänellä oli ilman näitä
itze lapsia: ei hän näitä ollengan tundenut-
kan: se oli tietämätä, mi,ri he taidaisit tulla:
jos ei he tulls hpwäntapalscfi, niin ei hä«

rel>H olis muuta kuin suru ja häpiä heistä
palkaxl hywän tegonsii ed siä: lapset olit ala»
si mal ja paff.ustt; hänen pidäis malttaman
nnkä hauin emänällänsä niistä piti
oleman-

Näiden ja muiden senkaldaisten puhein
kautta kojit ho saattaa händä muuttaman
mielensä. MMa se rehellinen mieS ei wa<

tähän mitän: ja hänen hpwä päätö.»
fensä oli niin wahwa, ettei hän onsmgän
kuulellut mitä he puhuit, wan nousi kohtaylös meni sisälle huonescen ja laffi maata.
Koko uösen ajatteli hän tämän asian päälle.

Huomeneltain anno: hän kutzua tygönsä
wanblmman ftikan, joka oli kahdentoistakum'
lnenen wuoden wanha, ja sanoi hänell?.

Niinkuin minä tuulen, niin ei sinulla
ole W mhembia, ja niinkuin minä waateistas
näen, niin olcl sinä wiheliäisesä tttasa?

Ah! me olemme sangen lyiheliäisesä ti.
lasa,
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lasa, wastais fiikka huökaten: Foudi kysyi
wielä' Elky sinulla ole yhtään Sukulaista
kum hoihtais sinua?

la, wastais flckka, minulla on muuta
mia, mutta ei he huoli melstä, että me o!em«
me niin köyhät.

Tahdoisitkos tulla minun kansiani ja olla
Niinkuin minun tyttäreni? kysyi Foudi händä
ystawä3is,-lil; ja hän wastais kohca:

Ah! ja, jos Herra olis niin hywä!
No! olkon niin, sanoi Foudi. Mutta

Minä olen nyt täällä ratzain, ja en taida ph»
tahaawa ottaa sinua ja sinun weljeäs kansia-
ni. Vlnun wähä Sisarcs, jonga nttnä eilän
nam, oian minä mpötani hcwoisen seljäsä.
Anna sen wähälsen lulla minun tygöni« että
minä tuiisin hänen ktwsiansa tutuxt^

Se wähä lapsi, joka oli neljän ajastai.
kainen, tuli kohla hänen tygönsä, ja mieldyi
älkl lähään nstäwälliseen m eheen niin, että
hän ilolla meni hänen kansiansa.

Niin pian kuin hän tuli kotia tämänseuran kansia, kysyi hänen Emändänsä koh»
ta: Miehen.! mikä,lapsi se on?

Se on sinun lapses, wastais Foudi.
O! ei, sano, mitä lai se lapsi on?
Nyt jutteli Foudi lyhykäisesti, kuingc.

bän eilän ehtolla oli nähnet ft:kan, saanut
kuulla hänen köshydeftänsä ja wiheliätscsiä

lil^l.
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tilastansa, armahtanut händä ja ottanut HH,
nen kansansa, pitäärcnsä händä niinkuin o»
ma lapsensa. Foudin juttellesa piti lapsi kii'
Ni hänen jalustansa ja itki. Emändä weti
lapsen tygönsi, itki sen kansia, ja otti sen
helmaansa ja puhutteli sitä kaunisti näillä
sanoilla:

Jos minun mieheni on luwannut olla
sinun IsäS, niin minä tahdon olla sinun Ai-
liS, älä itke, pikku tyttäreni-

Mutta, sanoi Foudi, siellä on wielä ka«
zi muuta lasta, tämän ftikan sisar ja weli,
jotka o.vat phtäläisefH wiheliäisesä tilasa.

Jos sä niln luulet, sanoi Emändä/niin
mene niitä myöskin noutamaan.

Toisna päiwänä lsfi hän »vaunullansa
niitäkin noutamaan. LäbteisH sanoi Emändä:
Mene Jumalan Nmiecn! kyllä Jumala meil»
le leipää anda niidengin osari.

Mutta M Adelsmjes, joka hallitzi kp«
lää, ei tahtonut anda lapsia pois wiedä,
wan annoi tutzua Foudin tygönsä, soimais
händä, että hän ilman Adelsmieben luwatu
oli ottanut nuorimman flikan tygönsä, ja sa-
noi: Näiden lasten Isä, joka oli Kratarl,
on ollut juoppo, ja oli minulle'yli Niiden,
kpmmenen Rikintalarin welkaa. Tämän we<
lan tähden tabdon minä tehdä lapset orjani.

Sitä en minä myöden anna/ Armollinen
Herra, sanoi F<udi. Jos ei muuta ole, kuin
Wnsikymmenda Rikinlalana, niin minä me-

ne»
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nen kotia ja tuon ne: sillä minä surkuttelen
näitä lapsia.

Hsn meni myöskotia, tuli takasin rahan
kansi,, maroi welan ja otti lapset tpgönsH.

Kuin häneldä sitten kysytlin hänen lap,
sistansa, niin hän wassais naurahtain: mi.
nulla on kymmenen lasta, seitzemän omaa, j<z
koliue olen minä itzelleni ostanut.

Hän kaswatti nämät orwot niinkuin ne
olisit ollet hämn omansa: ja ei hän sitä ka-
tunul, siliä kaikkl kolme tulit hpwän tapai»
sexi, palweiithändä uffolliftsti, ja tulit myös»
tln itze hywin ylöspidetyri.

Tämä jalo mies otti myös tygonsä ja y,
löspili Heimolaisensa, joka waimonsa kuole,
mau jällen joutus hätään, ynnä muutamain
hänen lastensa kansia.

Hän oli siis oikia ihmisten usläwä, joka
Jobin kansia taisi sanoa:

aurin kövhää, kuin huusi; ja or»
n>oj«, joll» ei aurraMa ollur. Job- 12.

27.
Urholllnm Merimies.

<?>ieppen kaupungiin Frankrikisä tuli yK
Laiwa mereldä, joja oli kymmenen ih.

mistä. Se oli ehtoolla, kosta jo oli pimiäxi
tullet ja towa myrsky pauhais. Tyyrimies
tahdot sisälle Haminaan, mutta ei hän tyu,

rän-
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rännyt laiwaq oikein, ja ei osannut lullasisälle.

Ari Merimies, nimeldä Vousiard, kuin
seisoi maalla, huuli hänelle typtyn kautta,
fulnga hänen piti tpyramän. Mutta pime»
yden ja myrffyn tähden ei tainut Toyriunes
kuulla eitä näddä, wan sattus kalliohon ia
lanva meni rikki.

Laiwan kappalet erisit jo toinen toisc»
siansa, ja ihmiset kuin siinä, olu, rupeisit sur«
klasti parkumaan. Se urhollinen Nousi.rdylti eteensä pelastazensa heitä. Hänen tulta»wansa kielsit händä menemästä, ja luulit hä»
nen waiwansa oleman turhan- Hänen wai»monsa ja lapsensa tahhott wäkiiyäellä pidät,
tää händä; mutta hän oli, luja päälöresänsä,
laittl ensin waimonsa ja lapsensa pols tieldä,
otti sitten pitkän köyden, niwoi toisen pään
kiini maalla ja toisen pään sidoi hän ymbä«
rillensä. Sitten rupeis hän uimaan laiwan
tygö, nndaman kyyttä niille onnettomille. et»
tä he ollsit talnet siitä ktini pitää, A «un
tulla maalle wcdelpri.

Hän oli jo tullut lähes laihaa, koffa
wäkewä aaldo tuli ja loi hänen äkisti ates
pohjaan Mutta kohta tuli han jällcu ylös,
ja rupes wastauudesta uimaan; ja hänelleka«
wi taas samalla tawalla Hän oli jo kuusi
kertaa »vaipunut weden alle, >a joka erä tul»
lut loukatuxi laiwan laudoista, jotka uiffen»
delit weden päällä. Ei hän kuitengan lakan»
nut, hänen kiiwaudensa ei ollut wieiH kul-

men»
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mendynyt, hän koetti wiel<s kerran: mutta
nyt tuli hän phdeldä aallolda heitetyri lai-
wan alla, ja jolainen luuli hänen hukkuman.
Mutta kohta tuli hän jällen cdeS, ja tui ph'
den ihmistn myötänsä, ja wei hänen kaunisti
maalle.

Nyt meni hän taas weteen: ja suurella
työllä pääsi hän wiimein sen särjetyn lailvan
tugö ja sai köyden sinne wiedyxi. Kuusi ih-
mistä pidit tästä kii»i, ja wedettin kaunisti
maalle- Wäsynp ja baawoiteltu uei hän jäl-
len maalle, ja langeiS Kaikki luin
Ma doll:sta oli, tehtin händä auttamaan, ja
wähän ajan perästä hän toipuS. Koffa hä-
nelle nyt sanotti», että wielä kuului joku
ni ja walitus lalwasta, niin rewsisi hän it-
Pns ystäwittensä käsistä, juori mereen ja sai
myöskin »vielä pelastetuxi yhden miehen, jo«
ka ei tainut pitää kilni köydestä että hän oli
kipiä Tämän mei Poutzard myöskin onnel-
lisesti maalle. Ia nyt oli hän pelastanut kah-
dexan hengeä. Karl oli jo er.:>on upponet-

Koffa HcrrNekker Kuningan ylimäinen
Palwelja s«l tämän kuulla,
Nrjoitll hän Boutzardille fturawaistn kirjan:

Nrhollinen Merimies!
Sen robkian työn, jonga Te olette teh«

net, olen minä saanut tietä, ja eilän minä
juttelin sitä Kuningalle, joka käffi minun il-
moitta Teille mielisuosionsa sen ylitze, ja sa-
noi, että Hän on määrännyt Teille 50a Plo»
tua lahjani, ja 50 Rikintalaria joka wuoti.

stzi
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seri ylsspidännöri. Aultakat wielH täM.lnnqin muita, kosta taidatte, ia rukoilkat
Teidän hywsn Kuninganne edestä, joka ra-
kastaa urhvllisia ja maxaa heille sen jsllen
kuin he ansaitzewat.

Rosta nämär raadolliset huusir, kuuli
<H<3rra heicä ja aurri heicä rustasansa, H<3r.
ran Snyeli piiricrää uiirä, jorka Händä pcl.
kärvär; ja pelastaa heirä. Maistakar ja ta<

kuinka on suloinen: «uruas onse, joka Häneen turwaa, Psalm. 34: ?, 8,9-

28.
Rnnttiallmm Taloltpbika ja klltollmett

ludalainen.
rikaS Juvalainen ajoi markkinoille. Hs«

66 nellä oli wyö ymbärillänsä, joka oli tHyn,
nä rahaa Hänen täydyi ajaa yli joen, joka
sade»wedestä oli paisunut sangen korkialle.
Wesi wei bänen pois myötänsä, ja silmän,
räpayrejä ei näkynyt enä hewotsta eikck mie«
M. Mi Talonpoika joki - rannalla näki tä.
män kowan onncn, ja kuin hän taisi bywiy
uida, riisui hän klirusii waattensc,, karas we.
teen ja sai kiini ludalaiften, Suurella tyul»
lä wei hän hänen maalle, mutta hewoista ei
hän tcunut auttaa.

ludalainen oli jo puoUkuollurisa. Mut«
ta kuin Talonpoika oli kuullut, että upponui»
ta taittin saada jällen hcngiin, niin wei hän
Juvalaisen kotia, pani hänen olki-luhten

päälle^
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pään?, ja ieki parastansa saavaansa hänen
jällen mirkomaan. Sc menestyt myös hänelle,
la Juvalainen tuli heugiin.

Kosta Indalainen oli täysiri toipunut,
kiitti hän Talonpoikaa juuri sydämellisesti. Nyt
haalei hän rahansa perään maxaaMsa Ta-
lonpojalle: mutta raha oli pois. Hän walit.
ti siis, että hänen raha»myönsä oli poistut»
lut, ja sanoi, ettei se suingan lainut jäädH
meteen < sillä se oli sidottu klini hänen pm-
bärillensä^

Talonpoika peljästyi. Kyllä hsnen oma-
tundonsa händä, mutta hänen mie»
lensä oli kuitengiu paha, että hänestä piti o»
leman epäluulo. Hän makuutti Juvalaista,
ettei hän hänen tykönänsä phtMn rahaa ha-
wainut, ja sanoi, että jos hänellä olis ollut
Mieldä >.ta rahan häneldä, niin ei hän olis
niin pl.ijo waiwaa nähnyt saadaxensa händs
hengim jällen.

Juvalainen oli kyllä wielä epäilyresä,
jos asian kan§, niin laita oli. ei'hän kuiten-
aan tahtonut rumeta riitelemän hänen kans-sansa , joka hänen hengen maarasta wapah.
tanut oli. wan annoi sen olla stzenftl, ja me-
ni matkaans. Oi ollut siis kumbikan erkane,
sansa juuri hywällä mielellä. Juvalainen

että hän oli kadottanut hewoifensa jcz
tahansa, Talonpoika suri, että hän wiatlo-
masti joutouisi epäluuloon Warkaudesta.

Kewsillä lenjHlken piti Talonpojan wle»
män ulos sondaa paollensa. Kuin hän tali-

kolla
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kolla kaiwoi "lös oljet, löysi hän pitkän nah»
ka.wpön. Hän otti sen ylös ja hawaitzi sen
oleman sangen Hän a.vaisi <a
löysi sen olewan täynä kulda.tahaq HHm«
mästynyt huusi hän waimoansa ja sanoit

Mistä maitmasa on se tulda tullut Ml»
nun sonda tungiohoni?

Ohl sanoi waimo, se mahta oM IU»
dalaisen, jongas mennenä syfynä wedit ylös
joesta.

Niin on witziin, waimoni, sattöl hän. Gs
oN juuri hywä! Nyt en minä cnä pidetä
stälminä ja Hänen pitä koh.
ta saaman rahansa takasin. Mutta tuingase on tänne tullut?

He ajattelit sinne ja tänne, wimein at><
wasit he, että wyö on heldinyt
da, koffa hän kieriteldin ollein päällä, sillä
oljet heitettin sitten tungiolle.

Se kunniallinen Talonpoika kätki stttett
rahan wisusii, sixi kuin hän sai tilan cmda

en takasin ludalaiselle. Mutta nyt oli hänen
uurin surunsa, pttei hän tiennyt ludalai-
en nimeä eiki misä hän asui Sentähhett'äweli hän markkinan aikana usein maantiet
H ja wartos, jos hän jostus olis saanUt näh.
)H ludalaisen. Hänen waimons ja lapsens

piti myös wisusii sen perän katzoman. Gillä
wälillä kului muutama ajastajia, ilman ettei
he saanet nähdä Juvalaista.

Että npt niin pitkäldä käwi, niln sanot
wai.
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waimo usiasti miehellensä, että hän kyllä tai.
dais uttaa jotaan rahasta,, ja sillä Maraa we!«
kansa. Mutta nnes ei tahtonut, ehkä hän
oli köyhä ja huonosa ttlasa, WaiMo mmM.
ti kuingl, mics nyt taidais tulla autetuxl köy-

eltei'Juvalainen ikänä tulls ra»
haa ottamaan, ja jos hän myöskin jostustu.
lis, niln hän annais Talonpojalle jotaanwai«
»vastansa. Mutta mies pudisti päätänsä ja
sanoi. Akkam! anna minun mallita. Ei ph'
täkän puolda äptpä pidä rahasta liikututa.
Man, sizi luin minä saan tiedon ludalaise.sta, ja annan sen hänelle takasin. Se olis
lauNis woltlo, jos minä Myisin pois minun
hywän omanlunvom tuthan rahan edestä. Ei,
sitä en Minä ikänä tee! Ehkä kumqa WyhH
minä olen. niin olen minä kuitengi:. rehelli»
nen: minä tahdon tehdä ahkerasti työtä, niin
Jumala anda nnnulle ja lapsilleni leipää.

.

Wihdoin seisahti kerran ehtolla pri wau.
NN kalkkinaisen kalun kansia Talonpojan o<
wen eteen. Juvalainen, ionga Talonpoika
oli pelostanut, oli myös siinä. Iloisilla sil-
millä tuli hän tupaan ja.sanoi:

Jumala olkon teidän kananne, hpwät
ihmiset! tunnetteko minua wtelä?

Ah! huusi Talonpoika: Kiitos olkojslu-
malan, että minä sain nähdä Teitä jällen.
Minä olen Teitä kauwan odottanut.

Juvalainen langeis bänen puheseensa,
otti hanvä käteen ja sanoi:

Hpwä
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Hywä pstäwä! andakat minulle andep,

että minulla oli epäluulo, Teidän ottanen
minun rahani. Minä olen täsä, niin usein
tuin minä olen mennyt markkinoille, kyseilot
ihmisiloa, jos olis hawailtu Teidän tullen rik«
tamazl? jos To olisitte matanet metkanne ja
lehnet Teillenne parembia juonelta? mutta
minä olen aina saanut kuusta, että Te olette
wielä yhtä köyhä kuin ennengin. Niin on
monda wuotta kulunut, ja nyt minä olen
wisii siitä, ettet Te ole ottanet rahan. Anda.
kat siis minulle anbext, ja wastanottakat mie»
tä kerran minun sydämellisen kiitoxeni sen e»
desiä, että minun antitta. Täsä olen minä
luonut.myötäni muutmnia kauppakatuja, joi»
ta minä tal'don anda Teille niinkuin kiilolli"
suden merkizi.

Niin jutteli se kiitollinen Juvalainen,
za toi waunusiansa werkaa waatteiri, ja yb»
tä ja toista muuta, kuin Talonpoika hywin
tarwitzi, niin Myös kaunin summan rahaa,
jonga hän pani pöydälle. Mutta se kunmal»
linen Talonpoika selsoi niinkuin
ja sanoi:

Hpwä VAwä! Teidän rabanne on td.
sin minun HUoneesani Te olette mitämazlznuilda kuullet, että minä olen sen löytänyt
tungiosani, ja olette, kuka tieS, ajatellet et<
tä mlnä tahvoisin sen pitää. Mutta, todel-
lakin, minä olisin sen jo aikaa andanut Teit*
le, joS minä olisin tiennyt, kusa Te asutte.
Katzo täsä on raha, lukekat joS on talkki:
kaikki wigisti pitä oleman.

2»
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Juvalainen tuli ikänänsä kuin tyhmisty.
xiin tämän miehen rehellisydcstä. ja käffi HH»
nen pitää tämängin rakan. Mutta Talon-
pocka ei sitä tehnyt Hän pili ainoostansa
mitä ludalainea oli myötänsä tuonut, ettei
hän tahtonut händä mastoin olla,

Ia nyt maroi hän welkansa, rakensi it»
zcllensä uudet huonet, kusa Juvalainen tuli
hänen tpssönsä, niin usein kuin hän meni o»
hitzen Niin olit nämät aina toinen toisensakänsiä iloiset, koska he ajattelit sitä ihmellistH
lavahtumusta, jonga kautta he olit »stäwäri
tullet.

Tchkäc hpwaä ja alkat mitän siitä coi«
woko, min Teidän palkkanne on suuri. Luc.
t»: 32-

29.
Uskollinen Mnvä.

Talonpoika Dahlinghausista Ruhtinanmaasa Osnabrukisa tuli Papin tygö naa»
buruxesa ja pyysi häneldH kirjaa, josa Papin
piti todistaman, hänelle oleman huonet ja ta«
lon, ja hsnen oleman kunniallisen miehen.
Pappi kysyi, kenen tygö hän tämän kirjoi,
tais? ja Talonpoika wastais:

Vhden witzin Virkamiehen tygö ulkona
Kihlakunnasta, johon hän nyt tahdoi mennä
tarpellisesa ja hänen sydämellensä makawaise-sa asiasa. Mi kunniallinen mies meidän Ky»
lastamme on hullut heitetyxi yhden

E tapp»-
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iappeluren tähden josta bänellä pidäiS ole.
Man joku lieto. Minä pidän sen mielien lvi.
attonmna, ja uston että pcihat ihmiset mui.
Den syitten tähden owat saattanet epäluulon
hänen päällensä. Hän on jo kahderan wiik.
koa istunut tornisa; ja että minä suuresti ra.
kastu» ja pidän händä arwosa hänen rehelli.
sydensä tähden, niin olen minä, tämän ajan
sisällä, muutaman erän ollut hänen tykönänsä.

nwkais, sen pabembl! surttaft pc.ikasa.
Hänen hylvä ematundonsa kyllä anva hänelle
seisowaisutta; mutta s< käwi minun sydämel»
leni, että hän niin kyseli «vaimonsa pe»
rän ja halals nähdä molembia sairaita lapsi,
aula. Hän rukoilee alati lumalalda armoa,
että här,en lapsensa olisit niin kauwan heugi.
sä, että hän lvlclä kerran sais nähdä heilH.
Mutta nyt owat lapset niin kipiät ja heikot,
että minä pelkän heidän tuffin eläwän kolme
päiwää. Hänen Emändänsä ei rohkene tätä
hänelle ilmoittaa, sillä hän pelkää hänen mur,
heistä sen plitze kuoleman En minä ole tänä
yönnä saanut unda silmiini paljasta surusta.
Sentäbden olen minä päättänyt mennä ja
anda itzeni panna hänen siaansa, että hänensurunsa tulis liewiictyri, ja että hän niin.
kuin Isä wielä kerran sais painaa lapsensa
sydämellensä, ja, jos Jumala tahtoo, hauda»
ta heitä, Mihen surkeuteen tämä mieS wu.
duis, jos hän kuulis lapsensa ei enä oleman
elosa, ja sairaudensa olla paljo kärsinen. Mi'
nä tahdon niin kauwan rukoilla Wirkamiestä,
tuin hän päästä hänen, ja ottaa minun hä<
mn siaansa. Mutta Teitä, Hr. Kirkoherra,

tukoi,
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rukoilen minä suuresti andamon Minulle kir<
jan Wlrkamiehen tygö, kosta te huwin lun»
nctte bäncn. Wielä nyt rulouS: Wai.
moni olen minä taivuttanut, että hän anda
minun mennä, wUtla ei bän tiedä että minun
pitä istuman toisen l-desiä fangiuresa. LoS
hän piakton sais sen tlttä, niin rukoilen mi-
nä, että Te ylitätte hänelle asian: sillä hän
uskoo Teidän hywäii.

Niin jutteli se hywä Talonpoika, ja Kirk,
kohelra wnftais: Sinä olet urhollinen mies,
jeiitähden olen minä sinusta aina paljo pitä-
nyt. Ia tämä kuins nyt aiwot tehdä, on
sinulle kunniani sekä Jumalan että ihmisten
edelä. Minä tahvon kohta kirjoittaa kirjan,
mutta cdellöpäin pitä sinun ottaman ruokaa
minun kantzmii, sillä se maistaa minulle pa.
«cmmalla, joS minä wielä enämmän saanpu-
hua sinun kantzas tästä asiasta.

Sitte kuin he olit ruokaa ottanet, kirjoit-
ti Papvi kirjan ja sanoi:

KatzoS täsä on kirja Mins wakuUtatt
sinua siitä, ettäs Wirkamiehesä löydät senkat»
daisen miehen, jonga kansia sinä olet tytywäi-
nen Mutta sinä sanoit, ettes saanut unda
mennenä yönnä. LuuletkoS paremin saawas
Unda fangiuxesa?

la, sen minä wisiisti uffon, Hr. Kirkko'
herra, sillä minun waimoni ja lapseni owat.
Jumalan kiitos! terwenä. Ia kuinga eikö
naaburini ole iloinen waimonsa ja lastensa
tykönä, joita hän niin kauwan yötä ja päi,

E 2 wää
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wää on halajannt! Ia Jumala on minun
kantzani fangilizesa.

la, Kän on sinun kansias ja maraa si»
nun hywätekos. Minä tolwon, ettets tule
kowin wartioiluri; sillä minä olen kirjoitta»
nut Wirkamiehelle, että minä olen takaus si>
nun edestäs, ettes karaa pois, kuin;'stä»
wäs tulee ja sinun.

Minä kiitän Teitä, että minun niin u.
stotte hywäri. Teidän pitä myöskin näke«
män, että me molemat täplämme mettämme
rehellisesti

Jumala sinua johdattakon ja wahwista»
kon christillisesä edesotlamisesas!

Nyt meni se kunniallinen mies pois kir»
jan MrkamieS ustoi Kirkkoherran
niin hpwäzi, että hän hänen sanansa päälle
päästi molemat irti Fanglttu riensi nyt pstä.
wänsH wieresä iloisella sydämellä omaistensa
tugö/ ja kiitti Jumalala, joka hänelle oli an-
danut niin hywän ystäwän. Täft tuli tode»
xi, mitä Salomo sanoo:

Ihminen, jolla on ystäwä, picä olcmanl
ystäwällinen, sillä ystäwä picä lujemin hänen
kansiansa tuin wcli. San. H. 18: 24.

30.
M Jumala Ott.

Hjkimäärin 50 wuotla sitten oli pxi Kauppa>
mies
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mies Franlenlandisa, joka käwi pmbärimaa.
la ja lauppais kypnärä.kaluja, joista hän mpei
paljon kylisä ja wöhisä kaupungeisa. Hänel.
lä oli alan myötänsä kaxi suurta Enalandin
koiraa, jotdcnaa päälle hän pani yhden osan
kuluistansa, mm että ne näptit,ikänänsä kuin
ne olisit ollet satuloilut, jongatähden häntä»
ivallisesti kutzuttin Koiran Satuloitziap. Vxi
nuori waimo'ihminen, jonga hän sanoi awio»
waimoxenfa, seuraiS händä aina. Ei hän
sulngcm pidetty juuri jalona ihmisenä: kui»
tengan el taittu hänelle mitän julki wää.
rottä soimata.

Samana aikana asui y,ri kunniallinen
Kanguri yhdesä lvähäsä Kaupungisa, jolla
jo 01l kuusi lasta, ja joka siinä siwusa oli san-
gen köuhä. Koiran Satuloitzia tunsi hänen,
j<i oli wälittäin yli yötä hänen huoneesansa.
Jos Kanguri silloin walitti hänelle köyhyttän»
sä. niin hän kuuldeli sitä kaschakärllwällisesti,
ja lupais, niin pian kuin hän siihen tilan
sais, jollakin muotoa auttaa Kanguria.

Kerran tuli Koiran Satuloitzia juuri ko.
ffa Kamarin hätä oli sangen suuri. Hä»
nen pili mataman kazi Plotua, eli seura»
waisena huomeneldaina pitt hänen konensa
pandattaman, ja ei hänellä ollut yhtään puol»
da äyryä huonesansa. Aäneli ja murheisan»sa istui hän Kangastuoliftnsa. Waimo ilki,
ja lapset huusit leipää. Kosta Koiran Sa.
tuloitzia oli yhden hetken nähnut ja kuullut
tätä surkeutta, sanoi hän:

Minä
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Mini annan hywän neuwon Minä ai.
won juuri nyt mennä yhden tygo lultawtstq,
ni/ jolda minulla on saamista kaunis summa
rahaa, ja sitten tahdon minä tuoda muuta,
mia uusia kauppa.kaluja. Tule minun kans.
sani ja auta kandcnnaan. Minä tahdon si»
nulle runsasti maxaa Jos minä hawmtzen,
ettäs olet sowelias minun toimimiini, niin
minä otay sinun kansi nn tästäkin lähin, ja
minä lyön n>etoa> että se elöttä sinua pre,
min kuin sinun huono kangastuolis. Multa
että sinun hätäs on suuri ja ei salli n?!
tystä, niin täyty meidän kohta andam.n it»
zemme matkaan. En minä muutoiligc.n tah.
dois nyt olla yötä läsa: mutta waimoni jää,
kön tänne, sixi kuin minä tulen takasin.

Kanguri oli pian walmis seuramaan tH.
tä neuwoa. Kolran Valuloitzia andoi tuoda
Leipää ja juolawala, ja he söit ja joit yh'
desä Lasten kyynelet tulit tällä taivalla kui,
watuzi ja heiden wililuzensa muutul
Sitten menit molemat miehet matkaan-

Tie käwi mehän läpitzs. Kuin he tulit
puoliwäliin, niin oli jo yö. He t<tt yhteen
tienhaaran. TäsH seisahti Kauppamies muu.
tamaxi silmänräpäyxefi, ja pillitti kowasti lal,
teen neljään puoleen. Kanguri ei ymmärtä-
nyt, mmgätähden hän tätä teki. He menit
edembää. lungun minutin perästä rytisi pen>
salsa Kanguri peljästyi, mutta hänen häm,
mästyxensä lull wielä suuremmafi. kuin hän
nält cli kymmenen miestä puitahta.

wan
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wan metzästä, jotka tulit näiden matkustawai,
sten pmbäri ja huusit: Ter,ve tulemastas,
Holran Satuloitzia, terwe lulemilftas! misäs
olet lliin kauwan ollut? ja tuta on tämä
toinen?

Se on uusi kumpani, wastais Sa.
tuloitzia. KöyhyS ja onnettomudlt tä»
hän asti wmwanet händä täsä mailmasa nnt
tahtoo hän toisen miehen kukkarosta ottaa wa.
bingonsa takasin. Minä wazlaan sen edestä,
että hän on uffollinen sillä minä olen jo kau»
wan aikaa hänen tundenut.

LoS niin on, niin on hän terwe tulema,
siansa, »vastaisit kaikki, otit uri loisensa perään
Kauguria käteen, ja hukutit, niinkuin wahwi.
staz-eusa liittoansa, wasta hawaitzi Kan»
guri että hän oli ruöwäritlen seasa. Sitä ei
hän edeltäpäin millän muotoa tainut ajatella,
että Koiran Satuloitzia piti händä tällä ta»
walla aultamaan. Kuinqa suuri eikö ollut
hänen hämmästyxensä! Kuinga mielellänsä ei»
lo hän olis loimottanut ltzens oleman kotona
köphydesänsä la, hän olls sanonut ryöwä.
reilä wasta silmiä, että hän tuuhistui heitä,
lollei hän olis peljännyt hengeänsä. Rakka,
udcsta saada pitää hengensä, teesteli hän si'S
itzensä niin paljo kuin hän taisi, oli mielui.
nen olemanansa, pusersi heidän kätensä taka.
sin, ja kiitti, että he olit hänen liittohonsa,
ja lupais tehdä parastansa, heille
kaikille huödntMxt.

Koiran Satuloitzia oli ryönäntien Pää
micS
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mies. Ryt ilmoitti hän heille, kuhunga hei<
dsn tänä yönä piti menemsn. Hän sanoi tie»
täwänsä, etlä mi Mylläri, wäkän matkaa
siitä, oli muutamia päiivis sitten saanut kol»
metuhatta Plotua. Tämän rahan tarwitzit
he varemin kuin Mylläri, ja tahdoit siis tä»
nä yönä sen poisotta. Mutta elt'i heitä ollS
tultu, niin tahdoit he kukki mustata kaswon.sa Myllärin, hänen »vaimonsa ja pcrhensä
piti heidän sitoman, ja jos he tahdoisit aset«
ta itzensä wastan, niin piti kaikki myllpsä,
jolla hengi oli, surmattaman.

Tämä neuwo otettin hywäri ja mendit?
matkaan. Kuin he tulit myllyn tygö, min
jätettin Kanguri wahtifi ulkomaisella puo<
lessa, sillä hän oli »vielä niinkuin oppipoika.
Ehkä tämä työ oli kewiä, niin tpkkäS kuitew
gin hänen sydämensä kowin, mutta hän tee.
ffeli wielä. ja lupais olla niin walpas, kuin
mahdollinen oli. Toisef mursit itzens sisälle.
Mylläri ia hänen niäkensä sidottin kiini ja
pahasti heidän kantzans meneteltin: mutta ei
warkat löytänet sitä kuin he hajit, sillä raha
oli jo jällen uloSlainattu. He otit siis mitä
he löysit, jätit wäen sidottuna matamaan ja
menit matkaansa Metzäsä jaoit he palin:
Kanguri sai wiisi Plotua osarensa. Toiset
Ryömärit hajoisit nyt sinne ja tänne, jaKan,
guri meni Koiran Satuloitzan kantza kotiansa.

Tnffin olit heyrinänsä, ennenkuin Kan»
guri kowimmasti soimais Koiran Satuloitzia
ja sanoi, että jos" hänellä ainoastansa olis ol«

lut
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lut pleningin epääluulo sillä, että bsn piti
wietämän senkaldaiseen pahaan työhön, niin
hän olis ennemm ottanut kerjäläis.sauwan
tätehcnsä kuin sinne mennyt, Ei hän myös»
kän tahtonut pitää niitä wiiltä Plotua, wan
sanoi, että ne olit weri.raha, jotka waiwutit
bändä enämin kuin nälkä; ja ei hän tainut
ikänä ilman katnmata muistaa sitä yötä, jona
ainoastansa rakkaus saada bengensä pitää ja
murhe »vaimosta ja lapsista saatti händä otta-
maan osaa senkaldaisesa ilkiäsä työsä.

Koiran Satuloitzla kuuldeli tälä hilla-Lensa ja naureffellen; mutta rahaa qi hän
tahtonut otta Kangurilda, wan sanoi: Pidäse, kplläs sen olet suuren pelkoS alla ansai-
nut. Malda, että mitämar waimoS ja lap,
ses kuolls huomena nälkään, jos sinä tämän
rahan »oisheittäisit, joka ei kuitengan kostan
tulis mkian omistajansa käteen. Jos sinä ho»
karasti wäkiwäellä tahdot pysyä köyhänä wai.
maisena, niin pysy! Mmä olen kuitengil»
näyilänot sinulle muodo«, kuingas taivalsit
auttaa itziäs, mutta en minä tahdo lväkiwäel-
lä tebdä sinua wiisaari ja onnellisen. Mutta
tiedä se, MieS, ettäs pidät suus kiini, ja et
puhu mitän siitä, kuins olet nähnyt ia kuul.
lut meidän tykönämme. LoS sinä rohkenet
puhua yhtä ainoata sanaa siitä, niin sinun
huones sptutetän sinun pääs päälle, ja ei ai.
noastans sinun pääs muserretta, mutta myös
sinun waimos ja lapses kiristetän silmäis e.
desä. Sen minä, jos sinä ustot Jumalan eli
Perkele», wannon molemitten päälle. Neljä

eli
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eli Wiisi kyinmendä miestä, jolka ei pelkä
hirsipuuta eitä Dumia-lstuind«, sen kyllä
laitamat tehdä.

Tämän sanoi hän senkaldaisella äänellä,
että kyllä taittin hawaila että se oli täysi tosi.
Kanguri parka, joka ennämmin sllri omai.
stensa hengestä kuin omasta, pitt asian salais»
na. Ei hän waimollensakan yhtään sanaa pu»
bunut koko asiasta. Nlin usein kuin Koiran
Satuloitzia senjälken tuli hänen tygonsä wa»
plsi Ka»guri. Ia kuin Koiran Satuloitzia
tpsyi häneldä, jos hän taas tahdot tullä hä'
nen kanansa, niln ei Kanguri mitään wasta»
nut, tum ainoastansa: Jumala w^rjelkon.

longun kuukauden perästä olcttin Koi.
ran Satuloitzia kiini Baireutt)isä. Hänestä
oli epäluulo, etlä hän oli usiaimsa paikoisa
rpöwännyt ihmisiä. Hän kielsi kowastt,mut'
ta händä wastan oli nun wahwat todisturet,
että hän. nimkuin sihen aikaan tawallinen
oli, pandin piina.pengin päälle. Mutta hän
tarsei ttwut ja ei mpöndynyt, wan seisoi sen
päälle, että hän oli wiatoin. Kosta ei hän
nyt millän tawassa saatu tunnustamaan, niin
bän wihdoin päästetlin »rrallelisa, ja sai myös
kirjallisen todisturen lviattomudestansa, ja lu»
»von elättää itzens kaupallansa. Näin meni
hän fangiuxestansa sillä että pyr-
kiä edespäin warkaudesansa, mutta suurem-
malla wickkaudella ja sukkeiudella tuin ennen.

Baireutin Esikaupungisa oli Krouwi, ku.sa
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sa hän oli tottunut usiasti käymän, Nyt me»
ni hän myös ensisti sinne. Ia että nyt oli
markkinan aika, min löysi hän siellä monoa
wierasta kamansa. Muutamat wanhat pstä,
tvat tulit kohta hänen iloitzit,
että he taaS näit hänen urallensa, ja kysylt,
kulnga hänen kansiansa käynyt oli, jos hänen
on täytynyt paljo kärsiä, joS hän oli täydel-
lisesti wapaaxl tullut, ja niin edespäin- Nyt
rnpeis hän kehumaan wiattomuttansa ja sei<
sowaisuttansa wiattoman kärsimisen alla. Hän
näytti kirjallisen todisturensa jokaitzelle ymbä-
rinsä, ja puhui monda kuwaa sanaa Duoma-
reita wastan, jotka o it kunniallista miestä
niin waiwannet, ja täyd,n kuitengin wiimeln
jättää hänelle woiton. Kackki jotka tätä kuu-
lit, surkuttelit händä, ihmettelit hänen urhol.
lismtiusa. ja tungit hänen ymbärillensä', ei
ainoastansa kuulemaan bändä, mutta »m ös,

kuin »vahingon awuz,'i, ostamaan
häncldä jolaan.

Multa »vierasten seasa täsH kamarisa istui
myö3 un', jola Koiran Satuluitzia ei olis a»
jatettut e«sä toiwonut, nimittäin pN mies
Kulmbach.sta, jolda wiimeis »nennenä »vuon»
na oli yöllä warastettu yhtä ja toista. Tämä
hawaitzi Koiran Satuloitzian ja hänen »vai»monsa päälle »vaatteita, jotka olit hänen ja
hänen Emändänsä Ei bän puhunut mitän,
meni hiliarensa uloS kamarista, ja sanoi Krou.

eltei hänen pitänyt andamaan näitä
kahla poismennä N»)t hän ja toi Wah»
tin. Koiran Satuloitzia et ajatellut phtäkän

n>aa«
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waaraa oleman, wan joi, piti pila puhetta
ja kebui itziänsä, sixi kuin Wahti äklstänsH
tmi sisälle ja otti hänen kiini Hän tybmi»
fiylja kysyi mistä syystä se pti tapahtumaan.
Mles Kulmbachista kysyi hänelda m'stä hän
oli nämät waattet saanut? Koiran Satuloi»
tzia teeffeli itzenft syytlömäli ja rohkiaxi, mut«
ta täydyt witmein waeldaa samaan fangiufeen
josta hän nytyisesti oli pääsnyt.

Nyt oli epäluulo suurembi luin ennen,
ja ettei piina. venkki mitän hänen kansiansa
matkaan saattanut niin piti Duomari tar.
pellifna suuremmalla waiwalla saatta händä
tunnustamaan- Sentäyden ylösaj teldin uusi
kipu, jota tähän aikaan ei sutng<m edcsole»
talS. Hieno pumbulinen paita kastellin öl«
jyyn, puetettin hänen päällensä ja sytytettin
häneen xuuminsa päälle sillä tawalla, että se
«vitkaan paloi. Tämä malkaan saatti sano-
mattoman limun, niin että hän witmein lu<
pais kaikki tunnustaa.

tuli nyt järjcstänsä kuulusseldu,ri,
ja kosta hän tuli tunnustufeen, sait Duoma»
rit kuulla paljo enämmän, kuin he tahdoit
e!i taisit ajatella Hän oli monoa muotia
ryöwämistH harjoittanut, nyt yxinänsä, nyt
yhdesä muiden kansia, nyt väiwällä metzäfH
ja teillä, nyt yöllä wäkiwallaisilla sisällemur,
taimisilla, Wan ei siinä »vielä kaikN ollut.
Sillä tällä julmalla pahantekiällä oli myös.

päällä paljo ihmisen werta. Hän
oli ci ainoastansa ottanut hengen pois wiat-

tomil»
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tomilda ystäwildä ja matka.kumpansilda, mut-
ta hänen julmuoensa oli mennyt niin kauwaS,
että hän jo oli murhannut kahdexan rastasta
»vaimoa, repinyt syudymuttömät lapset heidän
kohdustansa ja syönyt ylös niiden sydämet,
koska ne wielä tärisit. Oman ensimmäisen
waimonsa, joka ei kostan mitan händä wa»
stan tehnyt, ja oman ensimmäisen lapsensa
oli hän alufi tällä tawalla ylösubranut, ja
sitten! seitzcmän muuta Tämän kaiken hän
itze tunnusti, ja sanoi siinci siwusa pilkaten:
jos minä wan olisin pääsnyt sen phden päi.
wän, kuin minä kiini otetlin, niin olisin mi«
nä nauranut kaikkia Teidän sangiuMnne,
Teidän Mahtianne ja Teidän Pöweleitänne.

Häneldä tysyttin, mitä se piti merkitze-män, ja hän wastais, eltä hän juuri sinä
ehtona aiwoi murhata yhdefännen rastan wai«
mon, ja siihen oli hänelle jo tila tatzottu.
Häneldä kpsyttin edespäin ja saatin tietä, et-
tä hänellä oli se tyhmä ja huono ajatus, el-
'lä jos hän oliS syönyt ybderännen sydämen,
niin oliS hän tainut lendäa niinkuin lindu.

Sitte kuin hän nyt oli tunnustanut kau<
heitä töitänsä, waadittin hän edeSandaamaan
lumpaneitansa Mutta sitä ei hän tehnyt,
wan janoi alati, ettei hän heidän nimeänsä
eikä kotoansa kysynyt, wan hän oli ainoa.
stanS metzäsä, heidän kansiansa yhteen tullut.
Siinä siwusa sanoi hän, ettei yhtäkän heistH
Pitänyt köyttämään, sillä he olit jo aikaa sen
telkenänsä päättänet, että niin pian tuin pxi-

kin
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kin heistä piti kiini otettaman, niin he kai"«
fi piti kohta menemän pois koko maal»
da. Tätä ei sumqan uffotlu, mutta hHn sei-
soi lujasti sen päälle: händä uhwattin piina'
pengillä, wan ei hän sen encmbätä ilmoit
tanut.

Wiimein sanoi HHn: Vri kaikki minä
edeSannan yhden, jonga nimen ja kodon mi»
nä tiedän. Ha minä luulen, että hän wielH
taittan löyltää. Tämä oli minuu usko«isin
kumpanini kaikisa minun ryöwämisiftuu: niul
yfinkertaisefi kuin hän itzensä teke, niin oli
hän kuitengin sukkelamhi suin minä, ja tai.
ta ilman epäilemätä tunnustaa enämän kuia
minä.

Häneldä kysyttin kuka se o!is? ja hän
nimitti sen köyhän Kangurin.

Tämän määrän edcsandamiseN jät?en o<
iettin Kanguri kohta kiini, Hänen waimon,
sa, kuin silloin oli raskas seitzemännen kerran,
lensi lainuriin, hänen lapsensa huusst apua
ja armahtamista, naabucit juozit kokoon, hättitze puolipyörpfisH wiettn fangiu^een

Ensimmäisen tutkinnon alla tunnusti hätt
kohta kaikki mitä hän tiesi: mutta ei tainut
tunnusta enembälä, kuin että hän siinä ph.
desä warkaudesa oli waadiltU wchtia pitä-
mään. Wan tämä ei sopinut Mee>' sen kans-sa, kuin Koiran Satuloltzia oli edesandanut.
Heitä kuulusteldin yhdesä Kanguri HHmmä-
stui kosta hän tuuli Koiran Sattlloitzian mää-
riä päällekandeita. Hän rukoili händä kyp-

nelillä
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nelillä ja kokotuilla käsillä, ettei hän niinju-
hänen päällensä walhettelis, »a

seisoi sen päälle, että hän oli wiatoin. Muf«
ta Koira» Satuloihin pysyi siinä, että hän
oli ollut hänelle awlillincn nllmesa ryöwämis
sesä ja murhasa, ja sen päälle tahdot hän
kuolla.

Että nyt Kanguri ei tahtonut tunnustaa
niin pandin hän puna.penkkiin, ja se usta-
man kerran. Sillä nnn kauwan kuin hän
oli pöwelin käsisä, niin hän kiwun tähden
tunnusti kaiUi, mitä häneldä kysyttin. mut,
la niin puu. tuin lakattin piinamafia händä,
niin otti hän sanansa takasin, kielsi kaikki ja
snsot sen päälle, että hän oli wiatoin.

Duomarit pidit hänen wiimein wiallis,
na, ja duomio julistettin, että hän piti hirlet-
tää»än, ja Koiran Satuloitzia steilattaman-

Kosta tämä duomio tuli fangeille tietty,
xi, nauroi Koiran Satuloitzia piialla, mutta
Kanguri suri ja wäHndeli käsiänsä murhesta
köyhän ja kuuden alastoman lasten-sa tähden, jotka hänen fangeudensa aikana
olit elänet paljaista almuista ja naaburitten
lahjoista.

Hänen waimonsa oli suurella työllä ai»
noastansa kafi eli kolme kertaa saanut luwan
lulla hänen tpgönsä fangi huoneseen. Hän
oli nähnyt miehensä waiwan <a kiwun, kosta
hän piina»pengistä wietin torniin. Hänen sy-
dämensä oli siitä tundenut suurimman ahdi-
stunen, ja hän oli niin surkiasti walittanut,

ett»
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ellä liwikin siitä olis tainut lulla liikuteluzl.
Ee oli chme, ettei hän peräli wa-punut tä,
män surkeuden ja alinomaisen tuskan alla yö-
tä ia päiwää, hädäsänsä ja töphpdesänsä, ra«ssasa tpösansä ja juoxusansa Kaupungiin ja
sieldä jällens pois.

Täsä rastaasa ja moninaisesa kärsimisesH
oli hänellä kuitengin wtelä ioku toiwo, eltä
Duomarlt piti näkemän hänen miebenft wi<
attomliden japäästämän hänen urallensa, Mut»
ta kosta se päiwä tuli, jona hänen miehensä
piti mestattaman, ja hän kuuli kuoleman
duomion julisteltawan, kosta molcmat fangit
Wahlilda mietin mestaus, paikalle, ja hänen
miehensä itku-silmln wiimcisen kerran halais
händä ia tahdot hänen hpwästl jatlää, niin
langeis hän epäilyjen, rewäisi ltzens pois
miehestänsä, ja nimkuin hän kannot nuorim.
Man lapsensa käsiwarrellansa ja wei. toiset
pmbärillänsä, juori hän Linnaan ja prpsi
päästä sisälle Ruhtinan (Baireutin Margret'
win) tugö.

Wahti pill hätien mielipuolena ja et tah.
tonut päästää händä sisälle. Mutta M kans.
sakärsiwäinen ihmlnen sanoi hänelle hilian,
Margreiwinnan nyt parhallansa oleman Lin«
nan pihalla. Kohta riensi hän sinne lastensa
tcmtza, langeis Margreiwinnan jalkain juu«
reen, ja tuhanilla tpynelillä rukoili händH
armahtaman; että hän näiden onnettomain
lasten tähden, ja sen wielä onnetttomimantäh»
den, kuin makais hänen spdämensä alla /ja

jon«
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jongun psiwän perästä pili tuleman väiwän
walteutta näkemään, ja, että hän kaiken sen
tähden, kuin pyhä on, tahdois pelastaa hä-
nen miatts.nan miehensä hengen.

'

Margreiwinnan sydän oli jalo ja kewiä-
sii liikuteltu. Hän luk liikutetun sen onnet-
loman walmon surkeudesta ja lasten kyyneli,
slä, jo!ka nyt piti orwoiK tuleman. Hän
riensi Greiwin tygö ja rukoili Kangurin
hengen edistä. Silte kuin Greiwi oli wähän
cnkaa ajalellut asiaa, suostui hän Greiwinnan

ia annoi Kangurille armoa. Vri
palwelia sai kästyn ottamaan wirmahimman
hcwoisen lall sta ja ajamaan karaten mestaus.
p,.ikclllc jullstciman Kangurille armoa. Grei»
winna warotti händä joutumaan niin paljo
tuin mahdollinen oli: sillä hän pelkäis hänen
tuleman mpöh.in. Palwelia ajoi mestaus pai»
talle neljän karaten, ja piti walkoisen liinan
plhällä tangon pääsä/ että sitä jokaukaa piti
nähtämän, niinkuin armon merkkiä.

Tämä kitru oli sangen tarpellinen, jos
Kanguri piti hengisä pysymän. He olit jo
tullet edes mestauS»paikalle. Pappi oli jo lu,
kenut siunäuten Kangurin plitze, ja hän me-
ni jo tikapuita myöden ylös Monda, jotka
siinä olit katzomasa, pidit hänen wiatoinna,
surit ja katzolt usiasti takaperin Kaupungiin,
jollei mitämaf armo tulie? Nyt näytti ole-»van hukasa Kangurin kansii, hän seisoi jo'
plimbänä tikapuilla, ja pöweli tahdot jo pan-'
Na nuoran hänen kaulaansa, kuin jotaan wal.

F loista
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koista nHwyl kaukaa ilmasa, Ps<
welllle huuttin, että hänen piti wiipymään,
ja jongun minutin sisälle oli Palwelia siinä,
ja huusi: Armo! Armo Kangurille, Tämän
»viheliäisen kuoleman tusta tuli tämän kautta
alisti muutetur:, ja niidm ilo, jotka
täsä katzomasa oltt, 01l sanomc-.toin suuri ko-
sta he näit sen wn twmon Kangurin pelaste»
juxc ja armon saanen.

Mutta ei kenqän tullut tästä niin paljo
liikutetuzi kuin Koiran Satuloihin Tämä
paatunut paftcmteliä ennen ei ustonutluma.
lata eikä ijankackkisutta Fangiuresansa ylon<
katzoi hän laitti opetuzct tulcmaisesta elämä,
siä, kuin bän Papeilda sai: ja kuin händä
neuwottin katumaan pahoja tekojansa ja pa,
randaman itzensä, niin hän wastalS että hän
pldäkpllä ymmärsi kuolla kuin mieS, ja ei
niinkuin wanha ämmä Kosta Tuomarit ju.
listit duomion hänen plitzensä, nlln hän nau»
roi heitä wosta silmiä. MennesänsH mestaus,
plasiille teki hän pilaa wöen pyörimisestä ja
kkmpaninsa pelwosta, ja sanoi: se on minun
wiimeinen iloni, katzella kuinga tämä siiwo
waraS käändele itzensä wiimeisesä hywästi»
jättämisesänsä.

Niin kowana ja paatununnol pysyi tH.
män konnan sydän wielä siinäkin palkasa,
kusi» hänen piti kuoleman. Hän seisoi nyt
ja katzeli, kuinga Kanguri meni ylös tika-
puita myöden Ei hän siitä muundunut, ei
hänen tykönänsä hawailtu vhtäkän pelkoa,

ei
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ei rchtäkän lewotiomutta cnuisa tunncsa: hsn
kahoi räpählälttälä ylös hmccn, Multa ko>se ääni kajahti, kuin wiimeisesä silmänräpäyxesä julisti wlattomaste armon, ni:n tä»
mä paatunut pahantrkiä äkisti waljahdui, me-
ni pan astrlcita takaperin ja huusi:

la, yri Jumala on, joka halNtzee tai»
waala ja maasa, jota en minä tähän asti uffo-
nnt Nut on minulle sen Mlle wi§i merkki
edesäni Minä ajattelin jo woittaneni, multa
nyt minä näen, että minä olen kadottanut.

Häreldä kysyttin mitä hän tämsn kansia
PMmärst? ?a hän wastais:

Kanguri on wKnoin. Wahtin myllyn
tftköuä hän waatimuresta Rahan, kuin
hän sai, t,.chdoi hän moös anda takasin, ehkä
suuri »uutos ja nälkä händä waiwutti. Tä-
tä Warkautta on hän muutoin wihannltt Niin
kuin itze tuolemata. Tämän kaiken minä tie»
sin, ja puhuin ehdollisesti pahoin hänestä En
minä tehnyt sitä wtbasta eikä koston pyynnö-
stä, wan ainoastansa nähdäreni, jos )oku Ju-
malallinen wanburjkaus olis, joka suojelis
wiattomutta. Nyt tunnen ja tunnustan mi-
nä sen oleman, ja anon etts minä wiedäisin
takasin, että minä taivaisin käändä itzini, en-
nen kuin minä kuolen. Minä tahdon myös
siinä siwusa tunnusta paljon asioita, zoS mi-
nä wielä saan elää muutamat päiwät.

Hänen anomuxeensa suostultin, ja hän
wietin fangihuoneseen takasin. Npt oli bä-

F 2 nen
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nen omatundonsa hän todisti wielä
kerran Kangurin vlewan lviattoman, ja edes.
annot mpös wllpittöulästi oikiat warka. kum«
pallinsa, jotka otettin kuni, ja s.iit palkkan-
sa. Hän eli sitten kp»umenen eli ka>i päiwM
toista kymmendä; ja kuin hän toisen kerran
wietm ulos, nitn ei ollut enä hänen sydä-
mensä niin kowa ja paatunut, »van hän tun»
nusti ansainensa kuoleman, ja kuoli katuin
spndejänsä.

sanowac sydaincsänsä: Gi lu<
malara olckwu. Ps. 53: t.

31.
pita tehtämän salaisesti.

Ms?arselian kaupungifa Frankrikisä tuli kek-
ran pxi Outo meren rcmdaan, ja lah,

doi ehton aikana wilwolella weden päällä.
Se oli Gunnuntai ehtona Mi nuori mieS
nimeldä Robert, seisoi wähäsä paatisa. ja
lupais soutaa händä ulos merelle Outo suo-
stui siihen, kutengin sanoi hän, ettei hän tai-
nut pitää Robenia merimiehenä, koffa ei hän
ollut niin waateletlu.

Robert wastais: En minä merimies o-
lekan, minä kuljen merellä ainoastansa Sun-
nuntai, ja Pyhäpäiwinä ansaitaxeni rahaa.

O! sanoi Outo! pitäkö oleman niin ahns
jo siinä ijäsä?

Ah! wastais Robn', joS tiedäisitte min»
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gätähden minä niin mielelläni tahdon rahaa
ansaita, niin el Te suingan sitä paheruls.

Outo tahdoi tietä ja kysyi minää tähden
hän sttä niin mielellänsä pyysi tehdä? ja Ro.
Bert rupeis juttelemaan.

Minussa on ainoastansa yri suru, nimit»
täin se, että minun Isäni on orjudesa, ia
etten minäMda händä siitä pelastaa. Hän
ja minun Ailini olit koonnet itz llensä jotaan,
wähän kaupan kautta Nyt tahdoi Isäni al,
kaa suurembata, osti kaikkinaisia kauppa.fa»
luja, ja annoi itzensä liiiden kansia laiwan
päälle, joka meni Smynnmn, woiltaxensa
jotaan ja tuoda>ensa nllnta kaluja kansiansa
takasin. Mutta laiwa oteltin Meriryowäreil-
d.l ja mietin Telu.umn, Sillä lamalla mi.
nun onneloin Isäni e» ainoostansa kadotti
kaikki mitä hänellä oli, wan lehtin «lyöskin
itzc or/art. Me olemme kpsellet kuinga pal<
jon se marais lunastaa händä, ja sen edestä
waaditan meildä Kaxi tuhatta RMntalaria.
Mutta että kaikki meidän omaisudemme niin
on poismennyt, niin en me t.nda niin paljo
rahaa..kokoon saada. Sillä wällllä teke mi«
nun Äitlni ja Sisareni yötä ja päiwää tpö.
tä: niin minä myös teen Ifändäni tykönä,
juka on Hopiaseppä; Sunnuntai, japzchä päi-
winä teen minä mintuin Te näette. Me e.
lämme pienesti, että me ta daisimme sitä enä'
män säästää. Pri ainoa wä?H kamari meillä
on, josa kaikki phdesä omat.

Outo kysyi kenen tykönä fs wemha Ro,
dert
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berti oli orjana Teluanisa? ja su tietä, että
hän palweli yhden Herran tykönä. joka oli
Vllmäinen Peränkatzoja Yrti»
tarhain plitze Sen jälken sanot hän: minä
surkuttelen hänen onncttomuttansa, ja toiwo»
tan hänelle parembata onnea.

Sillä wälillä olit he tullet takasin maal.
le. Outo astui ulos paatista, ja aunol Ro.
bertille kukkaron, jofa oli kabde,ran kahden»
kertmsta Dukatia ja tummenen Rikintalaria
hopin rahaa- G.lmän räpäyxesä meni hän
matkaansa, ennen kuin Roberli kcrkeis hän-
dä kitttämään. Roherti etzei sttte usiasti hän.
dä, ja olis mieleslcliisä kiittänyt tätä hvwän»
tekiätä; wan ei löytänyt händä.

Muutaman wiikon perästä tuli se wanba
Robert pelasteturi orjudestansa, ja tuotin yh«
dellä laiwalla Frankritlin- TäsH laiwasa sai
hän wapaan asundosian ja ruan, ja ilman
sitä anneltin hänelle sata Dukatia.

Ei hän tienyt kuka hänelle näitä suu»
ria hywätekoja tehnyt oli. Se bywintekclväi'
nen Outo, joka ennen oli ollut nuoren Rober»
tin tykönä Marseliasa, oU sen tehnyt, mutta
tehnyt sen niin, ettei kengän pitänyt saaman
sitä tietä. Wanha Robert» luuli siis että hä,
nen maimonsa ja lapsensa olit hänen luna«
sienet. Iloiten riensi hän Marselian näke«
mään omaisiansa ja kiittämän heitä lunastu-rensa edestä

Kossa hän tuli sinne, löysi hän heidänsiinä
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siinä wähäsä kamansa, kaikki työtä tekemän.
Kuin hän astui sisälle, huusi bän: O! ar.
mas waimoni ja rakkat lapseni! kuinga Te
niin pl.<n olelta tainet minun pelastaa?
kuinga minä taidan täysin' kiittää Teitä niinsuuren kiiwauden ja rakkauden edestä? Te
oletta rakkaudesta minun lygöni paljo wai.
waa nähnet.

Kaikki olit niin taindunet, kosta he HH.
nen näit, että he alusa ei tainet mitän pu-
hua. Ei he tehnet muuta kuin halaisit hän»
da ja wuodatit ilo.kyyneleilä.

Wihdoin juttelit de hänelle, että he kyllä
kaikella tawallq. olit ahkeroinnet ansaita niin
paljo rahaa, kuin hänen lunastuxeensa larwit»
Uni mutta ei he wielä ole tainet niin paljo
kokoon, saada. Se oli siis heille tietämälöin,
ketä heidän tuli hänen lunastuz-ensa edestä
kiittää. Wiimein muisti nuori Roberti, ettäse Outo, kuin andoi hänelle rahakukkaron,
kyseli niin tarkaasti kaikkia asianhaaroja. Ia
nyt ei he ensingän epäillet että t.nnä Outo
oli se hywintekiä, jonga tähden ei he muuta
niin suuresti halajanet kuin lilaa saadaxensahändä tllttää.

Sillä wälillä rupeis wanh? Roberti jäl-
len kauppaa tekemään: hän loosi pstäwiä ja
apua, ja menestyi niin, ellä Kän jonqun wuo.
Den sisälle tuli rikkan'. ja lapsensa hy.
win elättää. Kaikki elit nyt onnellisesti, M.
lä ainoastansa puutluis heildä, nimittäin ti.

l^a



88

laa kiittää sitä outoa hywintekiätä, joka oli
kaiken heidän onnensa alku.

Kari wuotta sen jälken löysi nuori Ro,
berti HHnen yhtenä Sunnuntai aamuna ks»
welewän meren rannalla. Kohta langeis hän
maahan hänen eleensä ja kiitti händä luhan»
nella kyynelellä, ja plwll händä tulemaan
kantzansa, että hänen Wuihembansa ja Si,
farensa myöskin saisit nähdä hywintekiätäusä.
Mutta toinen teeffeli itzensä peräti oudori,
ja ei ollut ollengan Robertia tundewanansa.
Roberti muistutti hsnelle kalkki asianhaarat,
mutta ei toinen sittekän ollut tietäwänänsä a»
siasta mitän Ia kuin Robert otti hänen kä,
filvarteensa wiedäzensä händä kansiansa, niin
rewäisi hän itzensä »ni, ja katois pois ahtau.
desa wäen sekaan,

Tämä tundematoin Kywinlekiä oli y,
listettp Oppinut mies, Baroni pon Alontes,
quieu. Hänen kuolemansa jällen tuli se ta?
paturmaisestitiettyn, että hän oli lunastanut
wanhan Robertin'orjudesta, ehkä hän eläi,
sänsä pitijsen salaisna. Ei hän etzinyt ylisiy,
siä eikä tunniata tästä hywätegosta, ei hän.
pyytänyt kiitosta mildä, joita hän auttanut
oli, wan hän teki tämän hpwän työn sulasta
rakkaudesta ihmistä kohtan.

Rosta finä almua annat, niin älkön st»nun wasen kätes rjertö ,nirä oikia käres cete
lVrrä sinun olmu" olis salaisudesa, ja sinun
Ijäs, joka salaisudesa näke, maxais sinull?julkisesti. .Matth. ö. 3/ 4.

12. In.
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32.
Jumala suojelee wiattomutta.

()I,ri löyhä kunniallinen piika, seitzemäntoi-
Q6 stakymmenen '.vuoden manhu, palweli yh-
desH kaupungisti yhtä Herraa, joka oli plön»
anneltu kaikeen pahuteen Hän koki usiastj
ja monella lamalla mielellä piikaa haureuteen:
multa piit; pysyi wiatoinna, j<, sanoi aina:
Sitä en minä tee! Äitini sanoi minulle luo.
leman »puolellansa: Alä tee pahaa, niin ei
sinulle käy pahoin.

Herra annoi hänelle monda lupausta ja
taritzi kuldaa za päärlyjä hänelle- Mutta eise auttanut. Np< rupeis hän uhlamaan kuin»
ga lowasti hän tahdoi itzens händä wastan
menettää: multa kaikki turhaan. Pilka oli
seisowaincn bywäsä, ei andanut itzensH mie-
lellä, wan sanoi tälle ylönlmnetulle masta sil.
miä: Ge on parembi että Te «vihastutte mi»
nun päälleni, kuin eltä Jumala wihastuis
Minun päälleni Minä taddun ennemin mcn»
nä pois Teidän palmeluz!cstanne/ luin tehhu
stiä tutu paha yn.

Koffa nyt se jumalaloin Herra wihdoin
näki, ettei hän tainut mitän tehdä, niinhän
wihastui niin Man päälle, että hän päätti
kostaa hänelle kauheimmalla lamalla.

Siinä aiwotuzefa pani hän piikan ark»
kuun omastansa kaikkinaisia kallella kappalei»
ta, joidenga päälle hänen nimensä o!i merkit»
,p. Nämät kirjoitti hän ylss, meni Estwallantygö
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tpgo ja sanoi, että ne olit häneldä warasie-
tul, ja että hänellä oli se epäluulo, ettäwa<
ras oli hänen huonesansa. Hän pyosi simä
siwusa, että hänen huonesansa piti nuden pe-
rän haettaman ja katzottaman. Hänen ano»
misensa jälken haettin kaikki paikat, la löyt»
tin kalkki nimitetyt kappalel sen köyhän pii»
kan arkusa.

Ah! kuinga eikö tämä wiatoin piika häm«
mästyt. Hän langeis polwillensa ja kutzui
Jumalan wiattoinudensa tovistajaxi. Mutta
talkki turhaan. Hän panoin tuni: asia ei.
lullut täpsifi ja oikein tutklluri. ja hän duo-
millin hirteen.

Tämä kowa duomio täytettin myös hänenpäällensä ja hän tuli hirtetpri. Nyt näwyi
ikänänsä kuin Jumala oliS peräti unhottanut
wiattomuden. Multa ei. Hänen taitzenm sil<
mänsä walwoi wielä piikan plitze Ei hän
kuollut. Mestarmanni, joka hirti sen wiat«
loman piikan, ei ollut wielä kostan senkal»
dalsta tpötä tehnyt: tämä oli hänen ensim.
mainen työnsä. Ei Kän siis ymmärtänyt kon.

oikein, wan ripustl piikan niin, että hän
pysyi hengisä.

Mi Fältffäri osti sen kuollun ruumin ia
otti sen httsipuusta awatarensa sitä. Kosta
hän ehtolla sitä rupeiS lekcmsn, tunsi hänsen oleman wielä lämbymän Hän heitti wei.
ten pois ja lasti ruumiu wuotelle. teki
bän paranstansa saadarensa piikaa jä«en b?n»
giin, ja hän menestyi siinä. Hän kutzui sii.

hen
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hen myöskin yhden Papin. Kuin piika awoi
silmänsä ja nakl Papin, luuli hän itzensä jo
oleman iiantaikkisudesa ja seisoman Jumalan
edesä. Hän löi kätensä yhteen ja huusi: ijan-
taiktinen Isä! Sinä tiedät minun wlattoma»
xi, armahda minua.

Näin huusi hän usiasti ja uskoi wahwastiitzensä kuollexi: ja siitä oli palzo työtä, en-
nen kuin hän saatin ustomaan että hsn wio»
lä eli Hänelle annettin läätityfiä, jotka wah.
wistil händä, ja hän tuli pian woimaansa
jällen. Fältffäri ja Pappi pidit tämän asian
salasa, »a weit hänen yöllä pois koko maa»
kunnasta.

Niin ihmellisesii taita Jumala suojella
wiattomuden »vihollistensa kiukkua ja wainoa
wastan.

Jos Jumala on meidän edestämme, ku»
ka wol mcirä wastan oUa. Rom. 8: 2i.

33.
Jumala ilmoittaa pahanteklän.

mies, joka oli ennen ollut merimiehenä
06 ja sitten asui phdesä kuläsa, meni yhte»
nä huomeneldaina Kaupungiin, kusa olit mark,
kinat, ostamaan yhtä ja toista. Kuin hän oli
hetken aikaa kaivellut, mem hän yhteen Krou.
wiin juonnan kerta. Täsä lohtais hän yh-
tä matkustawaista Handtwärkkärm Gesälliä,
22 wuoden wanhaa, joka oli oppinut Salu.

lama.
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lamakarin työtä. Tämä jutteli hänelle kuin,
ga hän wasta tänäpänä oli erinyt Mestari,
fiansa, ja tahdoi iWt mennä pois edembääon»peansa etzimään.

Merimies ajatteli kohta, että tällä Ge.
sällillä viti oleman jotakin paljo rahaa myö»
tänsä, ja teki sen hirmuisen päätören, sur.
mata ja rpöwätä händä tiellä. Hän odotti
siis siri kuln Gesälli tuli tyalmiri menemään,
ja sanoi, eltä hänen piti myös menemän sa«
maa tietä, hän tahdoi ftnlähden seurata hän»
dä, Toinen tyhpi siihen, ja he menit molem-
nmt phdesä.

Merimies wei Gesällin metzään, ehkä tie
ei siitä ksynpt. Kossa ho olit siihen tullet,
jätti Merimies Gesällin, ja teeffeli että hän
«yt piti toista tietä menemän: multa hän mc»
m toiselda puolelda samaan metzään, ja war»
tois, koffa Gesällin piti tuleman. Niin pian
kuin hän tuli, löi merimies hänen puulla tuo-
lian, otti rahan pvis, ja peilti kuollen nm»
mm leddeillä, Gesällin repun kätki hän nn.ös
lehdeillä wähä matkaa siitä, N.l)t meni yän
Kaupungiin, osti yhlä ja toista, ja tuli eh'
tolla kotia.

Kahta wiikkoa sen jälken löyltin murhat»
lu metzäsä, ja reppu wähä malkaa hänestä,
josa oli wähää waatteita ja yri paperin pala
pl destä kirjoituxesta. Efuyalda etzei kaikella
tawalla saada murhajatailme: mutta kauwan
aikaa oli kaikki turha. Ei tietty, kuka ja
kusta se murhatlukan oli, sitä wähemin, kuka

mur»



murhaja oli. Tämä oli sillä wälillä surutöin,
ja puhui niinkuin moni muu siitä lapahtu,
nesta murhasta. Ei kengän hawainut hänen
tykönänsä yhtäkän lewouomutta eli pelkoa,
sillä hän ajatteli, ettei hänen paha tekonsa
pitänyt kostan ilme tuleman. Mutta hän
pelti itzensä.

Krouwari, jsnga tykönä murhaja ja mut-
hattu olit juonet yhdesä, oli ensimmäinen/
kuin rupeis ajattelemaan että se metzäsä löyt-
ty murhattu mahdais olla Satulamakarin Ge.
sälli. Hän ilmoitti tämän ajatuMsa Esiwa!-talle, ja se löpttin niin olemankin. Krouwa-
ri muistutteli myös itzelltnsä, että Gesälli oli
sanonut, kusa hän ennen oli työtä tehnyt.
Esiwalda lähetti kohta tiedustaman hänen en«
disen Mestarins tykönä kaikki asian Kaarat.
Tämä annoi nyt tietä mitä Gesälli
oli myötänsä ottanut, ja se sowei yhteen sen
kantza kuin murhatun repusa löyttin. Mesta»
ti sanoi myös Gesällin ottanen myötänsä yh'
den Dukatin ja wiisi Rikintaloria bopia.ra.
hasa. Mutta näitä ei löylty repusa. Krou»
wari sanoi myös, että merimies oli mennyt
pois hänen husnestansa yhtä haawaa ja ph-
desä sen murhatun Tästä tuli nyt e-
päluulo merimiehen päälle: Ei händä kui-
tengan senlähden taittu tiini ottaa, jollei hän
huomamata oliS ltzs itzsnsä pettänyt.

Hän puhui nimittäin kerran morsiamen»sa tantza murhasta, ja sanoi, että murhaja
vlis mitämax toiwonut enämän löytämänsä

kuin
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kuin wiisi Rilintalm-.z, sillä min wähä sum«
ma ei ansainut senkaltaista lpomisti. Nämat
sanat tulit Esiwallan korwiin. Äussa nyt se
tieto, kuin oli saatu murhatun Gesällin Me»
starilda, oli tähän asti pidetty salusa, niinet
tainut lengän tietä, että murnatulla oli ollut
wiisi Rikintalarm myötänsä. Mutta kosta tui.
tengin merimies sen niin tarkasti tiesi, niin
ajatteli Esiwalda että hän w Singm oli mur.
haja, ja annoi panna hänen tlun

Koffa hän sitten luulusteldin ja tulkit»
tin, niin tunnusti hän yhden hetken
yhdesä murhatun kansia, mutta, ennen kuin
he tulit metzään, oli hän jälllnyt bäncn ja
mennyt Kaupungiin. HHneldä kysuttin mitä
hän oli ostanut ja kuinga paljon rahaa hän
oli ulosandanut? Siihen wastais hän, että
hänellä oli ainoastansa wiisi Rikinialarza, jon«
ga edestä hän phdeldä oudolda Kauppamis»
heldä oli ostanut kartunta ia yhden parin
sukkia, mitä Millä oli sen oli hän juonut
plös wiina kellarisa.

Krouwarilda saatin tietH, eltä merimies
oli juonut kari ftastua miinaa, ja waihetta»
nut yhden Dukatin. Tästä Kändä jällen kuu.
lusteltin, mutta hän kielsi kiwen kowaan vh»
täkän Dukaiia waihettanensa, ja sanoi, että
monda wierasta oli silloin kellarin päällä eli
trouwisa, taisi siis pikaisesti tapahtua, että
Hrouwari muisti määrin. Ehkä nyt hänestä
oli suuri epäluulo, niin ei ollut kuilengan
täyltä todistusta händä wastan. Mutta tähän

tuli
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tuli nyt loinen tapahtumus, jonga kautta a»
sia luli ilme.

Vri niistinliina ja pala paperia löyttin
ladosa ollein alla siinä talosa, kusa merinneS
asili näytettin Duomioistuimen e»
desä. DclDm.'rit löysit .".tä tämä paperin pa-
la sowei juuri yhteen sen paperin palan kans.sa. kuin oli repus», Se oli yri kirjoitus, jonga
GeNllin Wanhcmmat wähää ennen olit k»r<
Mttanet Poikansa tygö, Niistinliina lähetet»
tiu Mestarin lygö, jonga Emändä kohta ha«
waitzi, että se 01l sen murhatun Gesällin nii»
stiniima. ja että hän oli sen usiasti pesnyt.

Nyt tuli pahanlekiä jällen kuulusieldliri.
Hänelle näyleltin se parerin pala, kuin la»
dosa löyttin (ilman epäilemätä oli Dukati
si'.hen kääritty'. Mutta hän sanoi, Gesällinscn hänelle andanen että hän sen tausta oliS
pitänyt taulan piippunsa päällä, tupakkia
poltaisansa tähän asti ei hamaittu
merimiehen tykönä yhtäkän lewottomutta ei<
kä pelkoa.

Mnttq koFa niistinliina hänelle näytet.
tin, hämmästyi HZn ja ei tiennyt mitä hänen
piti sanoman. Hän oli hetken aikaa äänelt,
ja täydyi wihdom tunnustaa, että hän oli
murhaja; ja sai ansaitun palkkansa,

-HKRra saarra walkeuteen nekin, kuin
pimeydesä peiterpr owar, ja ilmoirra sydän,
den aiwoituxet. i Cor. 4: g.

34. N?el-
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rakkaus.
yhdellä Kauppamiehellä Londonisa, nimel-

dä Dorwet, oli taxi poikaa. Wanhin oli
plönannettu ja pahanilrinen. Isä paheen si»
tä sangen suuresti, kuin Kän näki loppuu»
sa lähestpwän, teki hän Testamentin, jonga
kautta hän teki sen pahanilkisen pojan peri»»
nöttömäxi ja nuorimman ykinänsä pcrilli eri.

Kohta sen jälken kuoli hän. Niin pii n
kuin wanhin poika sai tietä kuole»
«,an, malti hän mielensä, tutkei endistä e' <

mätänsä ja kadui »vikojansa. Kosta hän jit,
len sai kuulla, että hän oli perinnöttömäni
tehty, niin ei hän nurisin eikä waNttanut sen
ylitze, wan oli tylywäinen Isän tahdolle,
eikä sanonut muuta, kuin että hän oli sen
ansainut.

Koffa nuorin poika sai tietä, että hänen
weljenS oli parannuzen tehnyt, ihastui hän
sangen suuresti, etzei hänvä. halais hänvä
ja sanoi:

Weljeni! tämän Testamentin kautta jon,
gas täsä näet, on Isäni tehnyt minun pxi.
nänsä kaiken omaisudön perilliseni. Mutta
hän on wististi tahtonut tehdä ainoastansa sen.
kaldaisen ihmisen perinnöttömäni kuin sinä sil-
loin olit, ja ei senkaltaisen kuin sinä nyt o,
let. EtläS nyt oltl parandanut itzes, Niin an-
nan minä siis sinulle sen osan kuin sinulletpgö tulee.

Jos
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Hc»s rveljes rikko sinua nastan , niin nuh>
tele händä: ja >os hän iftensä pargudaa, mm
anna hänelle andexi, Luc l?: 3,

33'
Wllpttöin MM.

Kauppamies Hamburisa oli moneri orl.
kautta kaupasansa joutunut

köyhyleen ja luli wuonna 1783 pankruttiin,
eli täydpi anda lainamiehillensä kaikki, mitä
hänellä oli. Ennen kuin tämä tuli tiettoLi,
tuli pri nuori Kauppamies, joka oli woimal»
tiuen eli seisoi itzensä hpwin, ja pyysi sen en.
llmäistn Kauppamiehen Tytärtä. Mutta Ty»
tär ei tahtonut händä ottaa, ja oli niin wil<
piloin / että hän satloi selklästi:

Te pidätte minun rikkan miehen Tytls-
tenä, mutta »maun täytyy Teine sanoa, että
mitämax jongun päiwän sisälle olen minä löy-
henchi kuin kerjäläinen ladulla. En minä siis
mahda Teitä pettää.

Kosta fllkka oli niin wilpitsin, niin oli
'Kosionues sitä wastan niin jalo, ja sanoi et.
tä hän pyysi ainoastansa händ! itzeä ja ei
nen omaisuttansa. Mutta Tntär käjki hänen
wliwpttä wähän aikaa, siti kuin hänen Su.
kunsa onneltomus tulis ilme; KosiomieS tai»
dais niin katuvan ajatella asian päälle, ja
jollei hän sitten katuisi aikomustansa, niin lu«
paiS Tytär anda hänelle kätensä.

Hiti oli siinä saapuilla ja itki. Niin fw
G Noi
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noi Tytär: Äitini! älä itke, minä panen pois
torilufeni; nunun käteni owat termet ja wah«
wat kyllä Teitä ja itzeeni ylöspitämään.

Se jalo Kosionues ci katunut aikomustan-sa. Hän naei Tyttären, ja tuli onnelliset!,
sillä dän sai hywillä awuilla lahjoitetun e<
männän.

Ic»ka teke oikeudei, ja puhuu toruden sy.
dämesiäusä, ei hän horjahda ijaukaitWlti.
Ps. ig: 2, 5-

36.
Hyn>ä Paimett

Luncburisa oli yp Paimen,
nimeldä Hoppenwort. Tämä löysi ulko.

na kylästä yhden köyhän sairan ihmisen lu.mesa joka oli waarasa kuolla wiluun. Hän
ilmoitti tätä kylänmiehille, ia puysi heitä ar.
mahtamaan tätä waiwaista miestä! mutta tur»
haan. Ei kengän huolinut hänestä Niin me»
ni Paimen poiS/ pani sairaan kärrynsä pääl»
le ja lvei hänen huoneseensa. Että hän nyt
oli täitä taynä, niin riisui Paimen hänen
ryysynsä, annoi hänelle puetan paidan, ja
teki hänelle silan oljista ja sängvwaatteista.
Ia kuin Paimen ajatteli, että sairan täsH
taudisa piti kuoleman, niin kyseli hän hänel-
dä hänen ustostansa ja sielun tilasta Sairas
tunnusti, että hän moneen aikaan ei siitä ole
huolda pitänyt, multa että hän nyt tahdoi
parata itziänsä. kysyi, joS hän hala.
jaiS Pappia tpgönsä? ja Sairas wastais, et-

tä
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tä hän kyllä halajais sitä, mutta ei hänellä 01,
lut yhtään rahaa maraa Papille sen edestä.

Paimen meni samana ebtona spwän lu<
men lap:tze Papin tpgo ja kysyi, jos ci hän
scurawaljena aamuna otais sen waiwan pääl.
Icnsa, että hän lulis Salran tygö? Pappi
lupais tulla, ja Paimen meni kotia. Huome»
neldaina sen jälken tuli hän jällen Papin ty«
gö Pappi kusyt, jos Sairas oli kuollut?
Paimen wastais: Ei, minä tulen ainoastan»
ta näyttämään Teille tietä: sillä sen spwän
lumen tähden ei näy yhtään tietä eikä pol-
kua, ja Te taidaisitte siis pian e^pä.

Sitten otti hän rahaa lastustansa, an.
daMsa Papille. Pappi kysy:, mitä se oliS?
Se on Teidän paltazenne, Herr Pastot.

Kuinga? minä ajattelin että Sairas oli
köyhä waiwainen.

la, niin hän onkin, köyhä waiwainen;
mutta en minä taida kuitengan pyytää, että
Teidän iman mitätän pidäis waiwaa näke»
män: minä tahdon sen edestä.

Vstäwäni/ pidä rahas: tällä hetkellä mi.
nä tulen.

Nyt istui Pappi hewoisensa selkään, ja
Paimen soltut iumesa hewoisen edellä kotia
asti.

Pappi löysi Sairaan katumaisena, wa»
misti hänen, annot hänelle pyhän Ehtollisen,
ja ajoi sitten jällen kotiansa. Sairas kuoli

G » jon-
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jongun tundin perästä. Ia Paimenella oli se
lohdutus, että hän oli tehnyt mitä hän taisi
wirwottarensa waiwaista wiheliästa ruumin
ja sielun puolesta.

Totisesti sanon minä Teille, ei hän pidä
palkara olcinan. Matth. io: 42.

37.
M pidä kengän pilkattalMtt wumitt<sa rpirden lahden

on sopimatoin ihmiselle., wielä enämin
'" Christitolle pilkata muita ihmisiä beidän
ruuminsa wirhcn tähden, eli anoa karjoille,
onduwille ja muille wirhenalaisille kaikkinai»
sia pilkka-nimejä. Ruumin wirhet ow.tt
kaldaiset, että ne taitamat kohdata itzekuta-
kin ihmistä. Seurawainen tapahiumus todi-
staa sen.

Yhdellä fiikalla, nimeldä Stina, joka wie«
lä käwi Skoulusa, oli se paha tapa, anoa
muille silkoille Skoulusa kaikkinaisia pilkka»
nimejä, erinomaltain jos heillä oli joku ruu«
min wirhe. Näiden seasa oli myös m-
meldä Lowisa, joka oli huwä ja taitama lap,
si, mutta joka oli karso. Tämän wirben täh<
den tuli hän aina nauretuxi ja pilkatun. Se
paha Stina, joka ylpeili kauneudestansa, ku-
Hui hänen aina, se karso Lowisa. LoS tämä
itki sen ylitzen, niin sanoi Stina: laita itzol»les niin launit silmät, kuin minulla on.

Jos
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Jos hän kuitengin olis maltanut, kuin<
Za katowainen ruunun kauneus on; ja että
lhminen ainoastansa wäbän aikaa kukoistaa
nilnluin kultainen kevolla, niin ei hän olis
niin kopeillut kauneudestansa. Kerta oli hän
juuri pahasti menettäuut itzensä sitä siwiää
Lowisaa wastan. Toisena päiwänä rupcis
hän walittamaan, ja sai rupulia. Nyt tuli
hän suureen tussaan, sillä monda lasta oli jo
rupulihin kuollut Hän pelkäis siis suuresti
tuolewans, ja niin pelkäis hän myös, että
hänen raswonsa kauneus piti katoman. Hä.
nen täpdpi kärsiä paljo, ja oli myös sangen
Uki kuolemata: tuli tuilengm Lääkärein kaut<
ta hengisä pidelpfi; mutta kauneus oli pois.
Toinen silmä tuli hukkaan, hänen kaswonsa
muuttusit ja tulit täyteen suuria arpia, niin
myös käsiwarret ja kädek Ei hän ollut enä
muotoisensa. Kuin hän jällen ensimmäisen
kerran kaheli spelliin jonga edesähan ennen
Niin mielellänsä ja usein oli seisonut, niin hän
hämmästyMä yvörtviS.

Kuin hsn laudinsil jällen jällen tuli
Gkouluun, tuli hänen mielehenfä,, kuinga u.
sein hän ennen oli tehnyt pilaa siltä siwiästH
Lowisasta hänen karson silmänsä tähden. Ia
nyt oli hän itze paljota julmembi. Nyt täy-
dyt hänen peljätä tulewansa muilda lapsilda
nauretuzi ja pilkatuin. Nämät ajatuz'et saa,
tit händä niin häpeemään, ettci hän rohjenut
nostaa silmiänsä ylös. Nyt oppeni hän tie.
lämään, ja tundemaan, että hpwät awut omat
tallimat kuin kauneuS: sillä tämä kaloo,mut.

ta
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ta hywät awut omat pysywäiset, ja ei taida
jongun onnettomuden eli taudin kautta meil.
dä pois olettaa.

PllkkajiUe on rangaistus walmistetru, ja
haawar hulluin selkään. Gan. K. 19: 29.

38
Rumga kaunis eikö ole, että weljet ja
Sisaret rarajiawat toinen toisenja.

Mhdellä rikkalla miehellä Wienin kaupungi,sa oli nM lasta. Pri tytär oli naitu ja
eli hywin: mutta Isä el ollut tytpwäinen tä»
män naimisen kantza. ja tahdoi wielä kuole»
mausaktn jällen c.nda hänen sen edestä kär-
siä. Kosta hän kuoli jätti hän jälkeensä Te»
stamentin, jo!a hän asetti, että tolset lapset,
jokainen piti saaman Neljäkymmendä tuhatta
Plotua, wan nainut Tytär ainoastansa Kpm»
menen tuhatta.

Kosta Testamenti awettin oli yri Pojista
sapuilla. Hänelle näytti se oleman wäärln,
että nainu Tytär piti tuleman kärsimän. Sen
tähden meni hän toisten weljeinsä ja sisarten»sa tpgö ja sanoi:

Vri teistä on ulossuljettu yhdestä perin»
nön osasta. Se on »väärin Ette tiedä wie»
lö, kuka se on. Sopikam siis niin, että pe-
rindö jaetan wiiteen yhtäläiseen osaan.

Toiset suostuit siiheen, ja teit niin. Sit,
te ilmoitti hän, että nainut Sisar oli se,

jonga
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jonga perinnön Isä Testamentisänsä wähen»
dänyt oli. Mutta hän sai nyt yhtäläisen osan
muiden kantza.

Ratzos kuinga hywä ja tuinga sutoincn '

se on, ecra wel>exet sorvinnoja testenänja a,
suwar. Ps. 133: 1.

39.
Jalo Raikun

joka karaa pois RegementistH, ei
ole suingan yllstettäwä, wan ansaitzee

rangaistusta. Mutta seurawainen tapahlumuS
anoa esikuwan yhdestä, joka hpwäsä atwotu»
fesa on taranut-

Yzi kbphä Talonpoika Osterrikisä oli suu,
resa lussasa. Hänen piti mataman Foudille
kaxikpmmendä Riikintalaria, cli seurawaise»
na päiwänä jättämän kotonsa ja talonsa, ja
ei hän tienpt mistä hän tämän rahan saa,
man piti.

Hänellä oli kari Poikaa. Wanhin oli
Soldati. Tämä meni Foudin tugö, ja rukoi-
li händä nöprästl ja kyynelillä oleman wielä
kärsiwällinen hänen Isänsä kantza. Mutta
turhaan. Foudi ei tahtonut. Poika ajatteli
siis sinne ja tänne, kuinga hänen piti Isään»
sä auttaman. Wiimein juktus hänen mieleen»
sä seurawainen neuwo. tiesi että maasa
oli senkaldainen asetus, että se kuin wei kar.
kurin takasin, piti palkan saaman kaxlkym.
mendä Riikintalaria. Npt ajatteli hän, että

hä.
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hänen muodon piti karaaman, ja weli piti
ottaman hänen klint ja »viemän hänen taka,
fin. Tämä viti sitte saaman fen määrätyn
palkan, farikymmendä Riikintalaria ja sillä
lMMnm Ilän welan. Ia sitte tahdoi hän
mielellänsä kärsiä rangaistujen/ nimittäly juo,
sta tpjan juopua..

Niinkuin hän aiatteli niin hän teki. Hän
pubut weljensä kausia tästä, ja karais. Welt
otti hänen kttni ja wei takasin, sat rasian ja
annoi sen Isälle. Mutta Isä ei tahtonut si-
tä wastan otte», että se oli weri-raha-

Karkuri pandin kiini Hän oli aina käyt,
tänyt ,tz nsä hpwin jakaunisti, jonga tähden
ei »xttän ihmlnen tainnut ymmärtää, kutn«
ga hänen mielebensH nyt oli tullut karata ? Ei
kengän paitzi molemat weljexet lienut, mikä
siiden <yy oli. Myöskin Wanhemmat soimat,
sit händä että hän oli karannut Uvserit,
jotka muutoin pidit paljo hänestä, pyysit tie»
tä syytä mingätähden hän karais. Muttq
ei hän sanonut Hänen täydyi siis juosta ku«
jan.juoxua- Hän kärsei rangalstuxen kärsi,
ivallisesti, ja kuin se oli ohitzen, huokais hän
itzellensä: Jumalan kinos!, yyz on st ohitzen g
ja minun Isäni on wapa.

Nämät sanat kuuli yz'i toinen, ja jutteli
sitä Kapteinille, joka likemin tutkyi asian, ja
ilmoitti koko salaisuden.

Kosta Isä sai tämän tietä« pyysi hän
Pojaldansa>nden, e.ttä hän oli händä niin

koroa.'
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fowasti soimanut, ja surkutteli händä, että
hän rakkaudesta Isänsä tpgö oli niin suuren
limun kärsinyt. Kaikki muut Soldallt yltstit
hänen lapsillista rakkauttansa. Multa hän pel«
käis uutta raligaistusta, että hän itänänsä
kuin petorclla oli ottanut Kcisi.mlda ne kazi»
kymmenda Riikintalaria.

Kuitengin ei ollu hänellä mitän pelkä»
Mistä. Sillä niin pian kuin Keistar Joseph
sai tietä tämän tapahtumuren, tuli hän siitäniin liikutetuxi, että hän ei ainoastansa an»
danut karkurille anderi hänen wikanla, mut-
ta myös kohta tc?i hänen Fändrikiri, ja an»
noi hänelle siinä siwusa niin paljo rahaa, kuin
hän tar vitzj saadaxensa itzellensä uuhen mun»
dermgin.

parenibi on yxi hywä lapsi, tujn tuha<
yen jumalarojnda. l6: I.

40.
Merkillinen esimerkki, kuinga pahuny

c>N tyllnr kofternxl.
Mhdesä GreiwillisesH Linnasa oli y,ri Piikao<i tullut baukulelluri, ja synnytti lapsensa»
tasa Pelwosta häpiän tähden olti hän sen
hirmuisen päätien surmata lastansa. Hän
heitti sen makin alle, joka oli raiettu wirran
plitze, ja luuli sen nyt hukkuneri wirrasa, ja.
poiswiedpfi medeldä.

Multa ei ft käynyt niin. kuin hän ajat.
teli.
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le!i. Makin alla oli kari suurta rauta kangea
pandu ristiin toinen loisensa päälle. Lapsi oli
pudonnut juuri tämän ristin päälle ja jäänyt
siihen raakamaan Yri palwelioista kuuli eh-
tolla hiljan surullisen äänen. Hän sanoi si»
tä toiselle, he menit sinne walkian soitolla,
ja näit lapsi paran makawan suurimasa waa»rasa weden ylitzen. Se näytti peräti mah-
dottomafi sitä auttaa. Kuilengin rohkeni yxi
trengi astua alas tikapuita myödcn. jotka
hän pani rauta. kangein päälle, ja toi lap«
sen kauniisti ulös.

Asia annettin kohta edes Greiwille Hän
annoi tutkia sen perään, ja pian tuli älli
ilme, joka myös kohta tunnusti pahantekonsa.
Hän oliS ansainut kuoleman, että hänellä
k!:mmingin oli aikomus surmata lapsensa.
Mutta Greiwi armahti hsndä, ja annoi sa-
mana yönnä wiedä hänen pois koko maa»
kunnasta. Hän haki nyt palwcllusta mualla,
palweli kauwan aikaa siellä ja täällä, ja lait»
li lhellensä wihdoin wähä kauppa kaluja, joil.
la hän käwi ymbiri maata.

Greiwi ja Greiwinna ei tahtonut enä a<sua siinä Linnasa, kusa niin kauyla lyö teh.
ly oli, wan walmistit itzenft pois lähtemään,
ja menit toiseen Linnaan Mutta lapsesta ei
he huolinet. Ei tahtonut kengän sitä ottaa,
paitzi se trengi, joka sen hengensä «vaaralla
oli velastanut. Tämä otti lapsen, kannoi sen
kotia waimonsa tygo, joka myös oli mielui.
nen sitä wastan ottamaan. Se tuli kasteturi

ja
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ja kutzultin Anton. Nämät hpwät ihmiset
ylöskaswatit sen ustollisesti vmain lastensakansia.

Kuin Anton oli phdenloistakpmmenen a-
jastajan wanha, kuolit hänen Elatus. ZWan<
hembansa. Heidän Sukulaisensa tulit nyt ja
otit pois mitä he olit jälkeensä jättänet, myös.
kin lapset, mutta Antonista el kengän huoli-
nut. Hänen täydyt siis jäädä ykinänsä tyh-
jään huoneseen. Kuin ei hänellä npt ollut
mitän syötäwätä, meni hän Kirkkolarhaan/
istui ElatusHsänsä haudalle, ja rupeis siinä
taiwamaan, itänänsä kuin olis hän tahtonutwalittaa hänelle hätäänsä.

Mi Suutari, kuin käwi siitä ohitze, pu-
huttell händä, armahti hänen päällensä ja
otti hänen myötänsä kotia, siinä ajatuxesa et»
tä ottaa hänen Oppipojaxi, ja ilman mitä.
kän opetta händä tekemään Suutarin työtä.
Mutta Embeti ei sitä saldinut, sentähden et.
tä Anton oli äpärä.

Su-ltari wei hänen sitten Heimolaisensa
eli Sisarensa miehen tygö, joka oli ntas Ta.
lonpoika. Tämän tykönä palweli Anton nun
kuin trengi, ei hän tullut täsä hy.
win ylöskaswatetuxi. Isändä oli kowa hän.
dä »vallan, löi händä kaikkinaisten pienden
asiain tähden, ja soimais hänelle aina että
hän oli äpärä. Tästä tuli Anton
kiukkuisexi ja Kuitengm oli
bän kymmenen wuotta tämän Isännän tv»
könä.

Kettä
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Kerla löi hän novoo loisten poikain kans»sa. Hän oli onnellinen ja moitti paljo. Sii,
tä suuttuisit loiset ja sanoit ettei be enä tah»
tonet pelata bänen katttzansa, silla äpärillH
yli aina enämbi onni tum muilla, Tästä när»
kästzii A.,ton niin, että h«n heitti kulin ph.
Den heistä päähään, joka kohta kaatuismaa,
han ja pyörtyi- Anton luuli hänen kuolliaxi.
lyönens, ja karas kohta pois. Hän juoxi yh,
tä mittaa neljäkolmattakymmendä tundta, et«
tä hän luuli »tziänsä talaa ajettawan.

Maanantai illassa tuli HHn yhteen Krou«
wiin, kuin o.li keffellä suurta metzää. Nal,
kä, jano la »väsymys ajoit hänen tänne sisäl-
le menemään. Pelwosansa kysy» hän Krou,
warilda, joS hän sais tuopni olutta ;a yö.
siaa. lupais sn. ja annoi hänelle
oluen. Koffa hän parballanla joi, tuli huo«neseen likimiten kaxikymmendä wierasta mie«
stä. Kolme waimo lbmistä ja yxi loukko suu»
xia koiria seurais heitä. Anton juorisa nurlkaan, mutta wierat hawaitzit hänen
pian. He kysyt hänelhä, kusta hän tuli Hän
nimitti paikan, kustavan oli tuAlt. He kv-
syit, kuhunga hänen mcmmän. ia hän
wastais, ellei hän sitä w»elä ticnnvt. Näistä
sanoista ja hänen pelwostansa päätit he että
hän oli tehnyt jotaan pahaa, jongatähden
hän oli karanut.

Nämät tuntemattomat wierat olit ryö<
wärit Kuin he näit Antonin olewan nno<
ren ja wah van miehen, tuli hiidän mlele<

hensä
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hensä ottaa händä kumpanixensa seurahansa.
He kysyit siis häneldä, jos el hän ole ollut
warkaisa ell jutaan muuta senkaldaista teh-
nyt? ja kuin hän ei tahtonut tunnustaa, uh-
kaisit he andaxens hänen edes Sen kautta
saatit he hänen siihen, että hän langeis pol,
»oillensa heidän eleensä, ja tunnusti murhan
leynensä

Ryöwäritten Päämies rupeis nyt pitkät-
dä jutteleman, misä waarasa Anton oli, ja
sanoi että hän mitämar pian taidais tulla
hirteen. Wihdoin sanoi hän:

Jos minä otan sinun minun suojelluxeni
alla, Niin eiyxikän taida sinull? mitän tehdä.
Mutta sinun pllä wannoman, ettcs ikänäs
tahdo ylönanda eikä pettää minUa.

Anton ei ollut wielä paljon koetellut ma.
ilmasa, ja sentähden ei hawainut että hän
oli ryöwäritten seasa. Hän suostui siis mie-
lellänsä siihen kuin tarittin, teki malansa,
ja annot itzensä tämän Seuran suojellurett
alla. Sitten söi ja joi hän hywästt heidän
kansiansa, ja oli iloinen, että hän oli joutu-
nut niin hywäin ihmisten pariin.

Toisena aamuna meni hän pois heidän
kansiansa. He weit hänen metzään. Nyt ha-
lvaitzi hän, että hän oli warkain ja ryöwä-
titten seasa. Hän olis mielellänsä karanut:
mutta he pidit hänestä wisun waarin Kuusi
Mikkoa oli hän heidän tykönänsä, ja kaikenasen aikana ei hän tullut ulos metzästä. Nii>s
täydyt hänen wastoin tahtoansa olla heidän

tM-
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tykönänsä, ja hänen piti kandaman ruoka»
kaluja heidän pcräsänsä.

Wihvoin otli Päämies hänen kerran kans-sansa pajuun metzisiöön, kusa myös kolme
muuta oli. Täsä juotin paljo palawiinaa.

Koska Anton rupeis tundemaan miinanpääsänsä, sanoi Päämies hänelle:
Weljeni! tänäpäns pitä sinun näyllämän

mitäs taidat tehdä. Anlon hämmäilyl, mut»
ta toiset yllytit händä, annoit HH>»elle welä
enämmän p.Uawiina, wctt hänen yhteen tie»
heen, josa he wartolsit puidei» takana.

Kuin pimenemään rupeis, näit he yhden
waimo»ihmisen tulewan tiellä Niin sanoi y.
zi rpöwäreistä: Se on se waimo joka käy
ymbäri kauppa.kaluin kansia; hän tulee marl»
tinoilda, ja hänellä on wististi Sata Riikin-
talaria tykönänsä.

Sitte sanoi Päämies Antonille: Aloo!
mene ja ota pois hänen rahansa, jollei häntahdo sitä anda, niin hatka händä m>ahaan<
Pian! taikka minä lyön sinun kappalifi.

Tuffasansa hoiperteli Anton waimon ve<rään ja huusi: Tuo tänne r ihas! Waimo
tahdoi karata pois, mutta Anton »veti sape-
linsa ja löi hänen päänsä halki. Siins sa»masa näki hän koko joukon Talonpoikia tule.
«van. Hänen kumpaninsa juotit poiS, hän
tahdoi myösx tebdä sitä samaa, mutta pelwo-
sia ei hän pääsnpt paikastansa. Talonpojat

otit
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otit hänen kiini ja wcit lähimmäiseen kylään.
Händä tutkitlin Duomio. istuimen edesä, ja
hän tunnusti kohta kaikki, kuinga käynyt oli.
Hän pclndin fangiuxeen.

Kosta osiata likemmäldä tutkittin, tuli
ilme, että se murhattu waimo oli Antonin
Siti. O! hurskas Kostaja taiwaasa! kuinga
pitä kummmgin kuitti niin ihmellisesti käy.
män! Tämä wailno oli jo, yfikolmattakpm.
mendä wuotta sitten, ansainut kuoleman,
sillä hän tahdoi s,?lmata omaa lastansa. Sen
erän oli dän wäluänpt Mut.
ta nyt sai hän palkkansa oman poikansa kä«
den kautta, jonga hän oli tahtonut surmata.

Anton sai fanaiuxesa tietä, että hän oli
murhanut oman attinsä. Tämä käwi niin
hänen sydämellensä, että hän tuli mielettö»
märi, ei syönyt eikä juonut, ja wihdoin kuu.
dendena vönnä hirtti itzensä fangiuxesa.

Näiden ihmisten surullinen elämä ja hir.
muinen kuolema tqita johdattaa mcitä kaik,
klnaisiin hyödyllisiin tutkistelemuMn. Pojan
koko onnettomuS tuli siitä että hän oli ävä»
rä. Ziiti joutuis myöskin sen kautta perika-
toon. Jollei hän olis andanut hukutella itzi.änsä huoruteen, niin ei olis mitän näistä on-
nettomudeista tapahtunut. O! kuinga paljo
surkeutta, kuinga monda syndiä ja kauhistu,
sta eikö lule mailmaan haureuden ja huoru.
Den kautta! O! jossa kaikki nuorukaiset ajat-
telisit tätä, ja rukoilisit Sprachin kantza:
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lsä Jumala ja minun elämä»
ni Hl3Rra, inilUla häwitcomistä stl.
mistä: ja käännä minusta p')!!' kaikki pahar
himor, Zllä salli miniui rulla ja
staisixi, ja warjele minua häpemättömästä
dämestä. Syr. 23: 4, g, 6.

4t.

l5 wuoden wanhalda pojalda kuoli
lsä, joka oli ollut sangen kowa händä

wasian. Nyt toiwoi hän tulewans suurnn.
baan wapauteen: mutta hänen äitinsä oli ph.
tä kowa händä wcuian. Oe näptt» hänells
oleman aiwan rastas, stnlähden päätti hän
juosta pois. Hänellä oli Sukulainen, joka
asui M penikulman pääsä: tämän tygb tah.
doi hän mennä. Hän andoi itzsns myöskin
totisesti matkaan. Mutia ei, hänellä ollut
muuta kuin kaxi plotua tastusa, ja min wä,
HH raha oli pian kulutettu. KolmandenÄ
ehtona ei hänellä enä ollut yhtään hopiaäy»
ruä, ja hän oli wasta puoli matkasa. Nyt
hawaitzi hän tuhmasti tehnsnsä, ja tuli suus
reen tustaan ja hätään-

Hän Näki kylän ja trouwin edesänsä:
mutta mitä amti se händä? ilman rahata ei
hän tainut sinne sisälle mennä Tätä ajatel-
lesansa näki hän yhden Myllärin seisoman
tllkonaisella puolella huonensa owea, jota hätt
<erwetti, pstäwällisen wastauxen, niin

slls
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eitä hän uskoi hänen hpwäxi. Län meni
Myllärin tygö, jutteli hänelle kuinka hänen
kanansa laita oli, ja pyysi yösiaa Mulläci
oli hywä ««'ies, hän olti pojan ystäwällisesti
wastan, andoi hinen syödä kantzansa, ja laitti
hänelle pehmiän sian pengille uunin takana.

Myllyn jyrinä ei andanut pojan paljs
maata Hln makais siis kaikkinaisten ajatu»
fien za snruin alla. Wibdoin kuuli hän wä-
hän liki itziänsä. Hän oli pxi«
nänsä kam.risa, ja nousi ylös katzomaan, mi,
stä se nalkutus tuli. Kuu paisti selkiästi, ja
hän näki tassu kcllon rippuwan wähän kaapin
päällä. Nyl rupciS hän alattelemaan, että hän

c,ut!ac> itzcns hädästänsä ja saada ulot<
tuu'aisen matkarahan, jos hän otais kellon,
MeniS sen kansia polS höllä, ja myeis sen tiellä.
Tämä näytti myös olewan kewiäst» tehty: sil.
lä kamarin akkuna, kusa hän makais, oli
kryydimaala päin, jonga ymbäri oli matalK
aita. Hän taidais siis kewiästi karata pois.

Mutta hänen ömalUndonsN sattoi koivastlsitä wastan. Kyllä hän ennen wälitläin oli
siepannut pieniä kaluja, mutta ei wielä ko«
stan mitän niin kallista. Hänen omatundon.sa asetti siis itzensä kiirastt tätä wattautta
wastan. lijoitengin kosta Mylläti oli hänött
niin ystHwällisesti wastan ottanut, Niin HP»
win hänen syöttänyt ja juottanut ja uskonut
koko kamarin, ja kaikki kuin siinä oli. hä,
nen halduunsa. Tämä, kuin hän aiwoi teh-
dä, ei ollut siis paljas warkauS, Multa myös

H h<l-
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häpiällmen kiittämällömps hywin.lekiätänsH
»vastan.

Hänen omatundonsl, ja paha himonsa o.
lit nyt ikänänsä kuin suuresa sodasa toinen
toistansa wastan. Wälisti oli pxi wälisti to»>
nen wallan päällä Kyllä kymmenen kertaa
hän kolotti kätensä kelloa päin ja kymme»
nen kertaa weti hän kätensä takaperin. Kui-
kengin »voitti hän wiimein pahan himonsa.
Hän päätti wahwasti tykönänsä anda kellon
olla ja rippua paikassansa. Mutta hän ha.
waitzi myös, että hänen paha himonsa ei o»
lis koko yösen andanut hänelle phtakän
poa, sentöhden päätti hän kiiruhumasti paeta
fieldä vois.

Tämän päätiensä hän myös kohta täyt.
ti: puki äkisti waaltet päällensä, awoi akku.
nan, hpppäis siitä kryydimaahan ja sieldä y'
N aidan, ja nyt tuli hän maantielle. El pxi,
kän waraS pae niin nopiasti, sitte kuin hän
vn «varastanut, kuin tämä nuorukainen pa.
keni, ettei hän olis warkari tullut. Niin
pian kuin hän oli tullut tielle, juoxi hän niin
nopiasti kuin hän taisi.

Kuitengin oli hän tussin juosnut pari
sataa asteletta ennen kuin se paha himo jäl.
len> heräisi. Hän pahefui, ettei hän ottanut
kelloa myötänsä, lijoitengin koffa hän niin
kaunisti olis pääsnyt pois. Hän seisahti ja
toiwotti itzensä oleman takasin Myllärin lu»wasa. Hän ajatteli jo käändä takaperin, kii<
wetä aidan plitzen ja mennä akkunasta sisälle

kelloa
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kettoa cttamaan. Mutta nyt rupeisit koirat
tyläsä jonqalähden hän piti
sen traQtal?lwa mennä takasin. Viimein a«
jutteli hän p>>rha)!l paeta kaowemmaxi, )ota
bän myös teki, za monda tiimaa oije»
tinsa tiellä.

Nut meni ates. talwas tuli pilwi<
ftri. pimiä liili, ja hän katolS pois oikialda
tleldä. tietä ja polkua käwi hän öfy«
flsä yli muortln ja lairoin, jatuli pian niitt
lräspnczi. rttä hän isiu-l maahan odottamaan
a muu. Nyt tuli hän yhden mäen päälle,
tombast:ii kl.uein ysitze, ja lähän pani hän
maata. Hän kavui wielä kerran, ettei hän
vllanut kclloa; ja wiimetn nukui hän wä-
symyresiä.

Hän makais likimiten kolme tundia, Sil.
lä wälillä lull aamu. auringo nousi ja sä«
tcillänsä herätti hänön plbs. Hän awoi sil»
mänsH ja hämmästyxellä näki olewanS juuri
h.rsipuun alla, Vp joka nykyisesti oli hir»
tettp, ripnl hänen päänsä ylitzen. Kiwet,
joidenga päälle hän oli kombastunut, olit ih>
nnsten luita. HämmästyZesänsä nousi hän o»
lös, ja joka jHsenä hänelä wapisi Nyt tuli
hänen mielehensä, kuinga pianhan tänä yön«
nä olis joutunut Warkauteen Hän ajatteli
että tämä, joka täfH ripui hirtettynä, ilman
epäilemätä oli Warkautta harjottanut, ja sen«
tähden hirteen joutunut, ja että tämä oliS
myöskin pikaisesti tainut hänelle tapahtua.
Hän seisoi siinä wähän aikaa senkaldaisisa

H» aiatu»
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ajatuxisa, sitten laffi hän polioillensa ja liil,
ti Jumalala, että Hän oli andnnut hänelle
woimaa woittamaan kiusausta. Siinä siwu.sa lupms hän myös ja wannoi, ettei hänen
kostan pitänyt warassamnn, koffa Jumala nyt
niin armollisesti oli hänen siitä «varjellut. Hän
piti wyös lupauzensa.

Elä seura pahaa diinocw, murra käännä
pois sinun cahlos. Syr. 18: 3^

Synnin hinw c>n sinlln wan hal-
liye sinä händä. 1 Mos K. 4: 7.

42
Se robkia ja pelkämätom Pirti.

(Ns)aalis Kuusa 179? tarwitzi Wi Mctzän
wahlin waimo Putzigin tplönä, ei kau»

kana Dantzigista Lasien muoria- Sana il>
minen joka siinä Paikkalunnasa oli läsä a.
siasa awullinen, ja kuka ties ennengin oli
auttanut, autti nytkin. Muutaman päiwän
perästä tuli hän jällen, juuri silloin kuin wieS
nykyisesi oli mennyt ulos metzään katzomaan
puita, joita hänen piti hakkaman. Hän oli
tulemanansa peränkatzoman, kuinga Pirti-
waimon piti woiman: multa kuin hän ha»
waitzi Pirtiwaimon, hänen luulonsa jälken,
vlewan ykinänsä, otti hän edes weitzen, ja
uhkais surmata Pirtiwaimoa, sängysä, jos
ei hän kohta annais hänelle sen rahan, kuin
hän miehensä kansia jokapäiwäisen työnsä

kautw
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kautta koonnut oli, Pirtiwaimo wastaishHn»
dä hiliarensa, että raha oli tamarisa siinä»
wieresä, ison kaapin kulmasa, ja annoi ha'-
nelle awaimet. Multa niin pian kuin tämä
roöwäri rahaa ottamaan ja, sitä päre-
min löutärensä, meni kaapin sisään, niin nousi
Pirtiwaimo sängystänsä, ehkä kuinga heikko
hän näytti oleman, ja löi kaapin owen luk.
kuu». Ia niin oli lindu kiini häkisä. Sit<
len lähetti Pirtiwaimo piikan miehensä pe«
rään hoputtamaan händä kolio tulemaan, ja
pani huomn owen lukkuun Tiellä kohtaiS
pnta sen pahan Lastcnmuorin mieheu, joka
kysyi piikalda. jos handn waimonfa oli heidän
työnänsä? Puka wastaiS: Ei. Jo, sanoi
mies, hän on siellä. Kosta piika riensi pois,
juori mies hänen peräsansä, ja löi händä
tlrwellä, kuin oli häuen kädesänsH, niin et.
tä hän kuoli.siihen paikkaan. Nyt tuli mies
Metzäwahtin huonen tygö, löi owen päällä,
ja kysoi, jos hänen walmonsa 01l siellä. Pir-
tiwaiino sanoi, ettei hän ollut: sanoi myös,
ettei hän tainut owea awata. Mies tiukkui-sansa rupes murtamaan owea rikki, multa
että se näwyi hänelle luöläisemmärt, niin wa,
litzi hän kewiämmän tien ja koki akkunan
kautta tulla huonescen sisälle. Pirtiwaimo ot»
ti sillä »välillä parin pistoleja, meni niiden
kansia akkunan tygö, ja uhkals ambua Sii>
tä ei huolinut mies wan tuli likemin.
Waimo laukaisi phden pistolin, wan ei se lau.
wennut. MieS tuli jo niin ylös, että hän
oli astumallansa sisälle, kuin waimo laukaisi
toisen pistolin, ja mies pulois tuolluna maa-

yam
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han. MetzHn wabti, joka oli pian toimilla,
nut asianla, meni kotiapäin, ja hämmästyi
suuresti, koffa han tiellä löysi pilkan tuolluna
mataman; hän riendci siis sila Mrubllmmm
totia, ja saa waimoldmsa tietä mitä siellä
tapahtunut oli ylistää hänen toimeansa ia
rohkeuttansa, ottaa yastenmuorin kiini, »oka
oli kaaplsa, ja annyi hänen Duomann hal»
duun.

jumalattomat kaaruwar ja ei ole sicre
muira wanhnrstasten huone ppsyy.

Iltiä käsitetyn omisa sanojsansa; waan
wanyurstas paaste l?ädästä. San. K, 12:7,13,

4?.
MmerW purkin oikeudesta ja

kowudesta
yhdellä Kauppamiehellä Smirnasa oli Poi,

ka, joka tuli Naibixi, se on, sen>'aldn.
sexiWirkamiebexi, kuin piti katzoman mitt nn
ja painoin perään niiden wälillä jolka kaup.
pa tekemät. Koffa hän yhtenä päimänä ajoi
tawallisuden jälken ymbäri tatzelemasa kc>up.
papuodeisa, niin tämä wanha Kauvpnnies,
joka kauwan tiettin ollen petollisen kaupa,
sansa, waroitettin kawahtamaan itziänsä, ja
kätkemään pois määrät painonsa. Mutta hän
luotti sen päälle, että Naib oli hänen poi,
kansi, joka ei suingan tekis hänelle julkista
häpeätä: senlähden nauroi hän heidän waroi.
tufiansa, ja portisansa ilman murhetta war»

toi
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toi poikansa tulemusta. Naib, joka usiamman
kerran oli sanonut Isällensä, että hän oli
waarallisesa tilasa, jollei hän parandanut ta.paansa, päälli wlhdoin, anda hänen muille

tulla rangaistujen alla Ystä-
wäni, sanoi hän yxlwakaisesti, tuo edeS waa-
kas ja painos; niitä pitä julkisesti lutkitta,
man. Ge wanha Kauppamies nauroi, käski
Poikansa mennä ohihe.i, ja takasin tullejansa
soödä puolipäiwälllstä hänen tykönänsä. Ei,
sanoi Naib, nyt pitä katzottaman perän, jos
Te oletta rehellinen kaupasanne: Soldatit l
tuotat edes waat ja painot. Kauppamies,
jonga petos täsä tuli ilme, luuli Naibin lui.
tengin tytpwän siihen, että hän färkis jakel,
wottomari tekiS ne wacit ja painot, kuin löyt»
tin wääraxi: mutta Naib duomitzi häNen ei
ainoastansa »vetämään sakkoa Wiisikummendä
RMntalaria, mutta myös, eltä hänen pitisaaman niin monoa haawaa jalkainsa alla,
joka myöskin, ehkä kuinga wanha mies ru»
koili ja parui, kohta niin lehtin. Kosta tä<
mä oli tehty, astui Naib alas hewoisen seljä.
siä. langeis maahan Isänsä jalkain juureen
ja sanoi itku silmin: Isäni! minä olen täyt.
tänyt welwollisudeni Jumalala, Esiwaldaani,
Isän maatani ja Mirkaani kohtan. Salli
minun täyttää, mitä minä luonnolle welwol.
Linen olen. Oikeus ei salli eruitusta ihmisten
wälille. Te olette rikkonet sitä «vastan, Tei»
tä pitä sentähden rangaistaman. Minä su,
rin, että se piti minun kauttani tapahtuman!:
mutta minun welwollisudeni on minun kor.
kein lakini. TelM minulle se hpwä, jasur.

kutel.
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kutelkat Potkaanne, jota Te itze olette waa.
tinet siihen kowuteen, kuin hän Teitä wastan
osottanut on.

Koffa Suttani eli Turkin Kcitzari sai lie-
tä tämän erinomaisen tapahtumurcn, korotti
hän sen nuoren miehen korkiambaan wirkaan.
Hän p'.dellin sitten suuresa arwosa wiisaudensa
ja hurstaudenfa tähden; oli ustollinen palwel,
luresausa ja wirasansa, ja tuli w.imein tor-
kehlmbaan wirkaan Turkin waldaku.^nasa.

Ottar alamn»aistc kaikellc jnhiniiiliseUe sää,
dylle HGRran rähdcn. Pel. 2: IZ.

ljAr, älkät yllyttäkö teidän lapsian,
m witMn. Eph. 6: 4.

44-
Jalous,

Ati Korporali Englandin öfwerstin Hamil,
tönin Ztegemcntistä, joutus, Namurin pii,»

rittämiien aikana ybden Soldatin kansia rii.
taan, jonga päälle seurais samrftumatotn wi,
ha molemin puolin. Ia niinkuin Solyali oli
Korporalin käffpnalainen, niin tämä aina
joka tilasa koki Soldatille kostaa. Soltzati

kärsei käpsiwällisesti kaiken wääryden, mutta
sanoj fuitengin tahtomansa kuolla, että hän
sais kostaa tälle julmalle miehelle. Tämä rii-
ta kesti kauwan aikaa. Sillä»välillä tuli Kor-
porali Fästnisigii alla ammutufi xeiteen ja
kaatuis. .Täft tilasa, ja kuin hsn pelkäis

tulla
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tulla kuolliari solkuturi Fransoseilda, jotka
karasit uloS Fästningistä, hu<.:sl hän Solda»
tia, wihamiestänsa, ja sanoi: Valentin, tai.
datkos jättää minun tähään? So!dati juori
kohta takaperin, otti Korporalin selkäänsä,
ja kannoi suurimman tulen seasa, pilkan
matkan, tain Stykin luudi wei pään pois
Soldatilda, ja hän niin kaatuis wihamiehen,
sH alla. Korporali unhotti nyt haawansa,
nousi ja lasti itzensä sen werisen ruumin pääl-
le, sanoden: Ah! Valentin, pitikös sinun
kuoleman minun tähteni, minun tähteni, joka
niin julmasti olen itzeni sinua wastan menettää
nyt. En minä tahdo elää sinun jälkeeS. Ej
händä taittu millän taivalla remäistH siitä
kuolleesta ruumista, wan hän kannettin ynnäsen kansia, niin »verinen kuin hän oli, tel.
liin, ei ilman kyynelitä kamrateilda, iotka
teesit hänen wihastansa, Hänen Kaawanfa si.
voitin wäkiwäcllä, ja hän kuoli seurawaiscnss
päiwänä, epäilyresä ja "manlunnvn soimau-zesa kowndcnsa tähden Valentina wastan, jo.
la hän aina nimitti.

Akär kellenssän pahaa pahalla kostako.
Rom. 12: 17.

43.
weljen murha mngaistu.

ftertualla Kosmurella Florensisa oli kari Poi.
kaa, Johan ja Garzias. Se edellinen oli

rakastettawa nuorukainen, ja tuli, kosta hän
pli wiidentoistakomnMen ajastaja» wanba,

Kardi»
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Kurdinani, mutta se jälkimäinen oli pienestä
lapsesta pxipäinen ja raiwokaS. Garzias mur»
hais lahtlsa weljensä, ja olis piatton teeste.
lemisensä kautta tainut salata panhantekonsa,
jollei hänen oma miekkansa ja Weljen weri»
nen hewoinen olis sen ilmoittanut. Niin pian
kuin KosmuS sai Poikansa kuoleman tietä,
tutkei hän tarkkasti tätä asiaa. Garzias kielsi
llween kowaan, siz?i kuin bäneNe näptcttin
miekka- Nyt heitti hän itzensä Isänsä jattain
juureen, ja rukoili armoa. Sinä julmettu,
nu, sanoi Isä, halatesansa händä, wjeläsinä
olet minun Poikani. Sinun pahatekos on
hirmuinen/ ja pidäisi syöxemän sinun bäpiäl,
llsimbään kuolemaan. Sinun Duomaris duo»
mitze sinun, mutta sinun Isäs säästä sinun
kummingin siitä häpiästH että kuolla Pöwe»
lin klrwen alla. Hän pisti sitten Polkansa
läpitzen samalla miekalla, jolla tämä oli wel.
jensa murhannut.

Mitäs olet tehnyt? ryeljes weren ääni
huuta minun maasta, i Mos. K. 4: ia.

46.
Urhollinett, mutta onnetHM rakkaug.

Ungerin Baroni, jolla Isänsä maalla
oli suuri omaisuS, joudui wiimeillnä sei.

tzemän ajastaikaisen sodan »vuosina Preutzin
fanqixi, ja wietin Magdeburiin. Ehkä hä»
nellä kotona oli rakastettawa Frouwa, jonga
hän oli jättänyt Kartanoillensa päälle; piti

hän
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l)Hn luitengiu tätä salaisna, ja noet toisey
Emännän fangiudesansa. Wihdoin »vaihetet.
tln fanglt molemlmn puolin: mutta Baroni
löysi mennä salaa MS, ja jättää uu»
dc>» Frouwan hywästl kll/ollufen lautta, jo»
sa hau, nllnkulu hän talsi, ilmoitll, mtngä»
lähden hänen täyoyl hänen ylönandaa. Ba.
rom tull Wientn Kaupungil», tusa hänen
edellinen Froumansa otti hänen niin palio
suuremmalla miellsuosiolla wastan kuin ai«
noaftansa rakkaus oli hena yhdistänyt, .ja
Baronl lutl ltzellcnsä onliexi, että hän, niin»'
tuw plkaS ja arwusa pidettäwä mieS. oli tul»
nut wlsen, jolda tämä elu puutui, kansiansa
onneAsez-l tedda. Phden ajan eli tämä ma»
stauudeita yhdistetty parlskunda iloijesti yh.
de>a, <l,rl kuin se jälkimäinen Frouwa äkilli»
ft,ll tuli eilncn nimitellyin Wlenln Kaupun»
g«ln, ja myötänsä wahwnt todlstuxet sit.
ta, että hän un EmändH. Hän wa-
littl tätä Kechannnan Marlan Theresian ede,
sä, loka talntaldaisisa asioisa ei saldlnut mi»
l»n 3)aro»l pandin siis f.ngluteen,
ia el ous milläu lmvulla tainut w^pahdeluz?i
lulla siltä rangaistuista, kuin, Lain jälkcn,
seuraa >en päälle, toffa joiu yhtä hkawaa
ottaa tazt awlowaimoa, jollet hänen edelli»
nen olls mennyt edes, ja h^wäl«
lä uuelellä tunnustanut, ettei hän ikänä ole
Baronm kantza ollut wihiity, wan elänyt bä,
nen niinkuin jalkawaimo, ehkä Ba.
Roni, l.»,lltaln rakkaudesta, osittain pelwosta
rangalstufen tähden, oli pitänyt hänen awio.waunonansa Tätä tunnustusta uffottw/ ja

jalka»
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jalkcwaimo luwaltoman yhdesä asumisen täh»
pen duomittin kpmmenezi wuodezi Tuhtihuo.neseen. Täsä huonesa 01l hänelle se onni, että
Edcsseisoja, niin paljo kuin mahdollinen oli,
ktzci liewittää hänen kärsimistänsä. Baronin
jälkimäinen Frouwa ei elänyt kauwan nl)de«
sä miehensä kansia, wan kuoli vian Vero-
ni langeis nyt Keisiarinnan jalkaw juureen,
tunnusti wifansa ja puhui koko asian ludan.

itze pubuiella Tuhlihuonen
Edcssecsojata. jolda hän wielä enämmin tuli
zvakuutetuxi Baroacsian nuhdettomasta menet»
t>'misestä ja edellisestä laillisesta naimisesta.
Mlsiarinna kirjoitti sitten omalla kädellänsä
kirjan, josa hän ylisti Baronctzcm rakkautta,
joka oli saattanut hänelle niin suuren kärsi,
miscn, ja kohta päästi dänen Tubtihuoncsta
irrallen Edesseisoja iloiten riensi kotia jaku»
h<:i kaikki ystäwänsä ynnä Baronesian kans.sa, mieltämään, niinkuin hän sanoi, svnhy»
niäpäiwätänsa. Kosta Baroneya istui ru.il'
la, löysi hän salwelisänsä Keisiarinnan kir.
juu. Se matkaan saatti senkaldaisen ilon
B ia kaikkein läsnäolewaistcn tykö.
lönä, ettei sitä lailtu ulozlsanoa Varonctza
we<li sitten miehensä kansi, Hs,nen maank<r«
tiiuohonsa, mutta ei kuilengan elänyt siellä
niin onnellisna, kuin hän rarkaudensa ja ja»
loudensa kautta olis ansainut.

Mä hyljä wanhaa pstäwärä, sillä ci uusi
ole hänen kaltaisensa. Sur. 9: 14.

47- Ha.
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Hsslnnomus.
Kauppamies oli neljäkvmmenvä ajastai»

LH' taa pitänyt kauppaa suurella menestyrel»
lä. V«nnärtäwälspdcnsH jarehellisydensä kaut-
ta oli hän matkaan saattanut sen, että hän
oli hpwin uskottu kaikilda, jotka hänen kans.sansa kauppaa leit. Hänen sanansa päälle,
olisit he, ilman epäilystä hänen halduunsa
uffonet kaiken omaisudensa, Mutta muuta,
main laiwain hukkumiset ja paljon Marawci
oikeuden käy-minen olit spy hänen häwiämise.
bensä, ja pian joidui hän suurimmasta
kaudesta suurimbaan wiheliäisyteen. Hänctt
Poikansa ajatteli silloin taitamansa ottaa pa«
konsa muutamain Herrain tvgö, jotka olit
hänen Isänsä Welkamiehet. Hän meni hei-
dän lygönsä, jutteli heille Isänsä onnellomu»
det ia hädän, johonga hän joutunut oli; et»
tä hän oli päättänut matkustaa ulkommlle,
siellä laittarensa Isäns asiat parembaan ti.
laan, ja että siihen tarwitlin rahaa. Mutta
hänelle mastaltin, ettei ollut rahaa. Hän a«
noi wielä loisen kerran, mutta hän ajettin
ulos portista Hän walitti tämän kowan me-
nettämisen nlitzen, ja hän heitettin sangiuleen,
ja fiinä händä pidellin koko wuosikausi. Kö.
sta hänen »vainojansa kuoli, pääsi hän wih,
doin irralle: wan ei hän ollut enä siinä tila»
sa, että hän olis tainut jotan matkaan saat-
taa. Hänen Isänsä tuli kerjäläisexi, ja el
lailtu enä händä auttaa. Poika walistunk
ja rasitettu pitkällisesä fangiufesa kokois kai<

kess
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ken woimansa ja ratusielt Isänsä kotolaloo',
wulta löpsi että siellä asui nyt outo. O kc-
uden käymiset olit ottanet pois kalkki mitä
Isälle Millä oli, Kossa sai tietä, mi.
sä hänen Isänsä npl oleskeli, lohduttt bän
itzensä sillä, että l)änen kummingm p«ti saa.
Man nähdä Isäänsä, niin pitkällisen poisole.
misen jälken. Tämä toiwo oli hinen ainoa
huwltuzensa. Suurella työllä ja tuskalla l)l)ss
hän wlimein sen paikan, kiila hänen Isänsä
asui. Tuskin oli hän tullut sisälle yytten huo.
Noon majaan, ennen kuin hän nafi y d.n
walpunen äijän makawan olliiyhten
kuoleman muotoisna Hän lähestyi bänvä
wapisten ja tunil Isänsä Hän halaiS tätä
tplmää ruumista ja waloi händä
sH. Pitkällisen ja työllä!sen huokamisen pe-
tästä, tuli Aljä hcngiln. Hän awoi tummat
silmänsä, kaheli Poikatansa wan ei tunvenUt
händä; nojas wapisien heFon täsiw.niensa
päälle, ja anoi, kuolemassansa'okmaisen ää«
nellä, leipää. Ei minulla ole mitän, huusi
hänen onneloin Poikansa, ei minulla ole!
Isä putos takaperin makamaan ja kuoli.

Jumalattoman sydän on yaluroin San.
K. 12: 10.

M.
Häplällmen kuttämättsmys

siihen aikaan, kosta se julma Alban Her.
lua annoi murhata niitä, jotka ei ollet

paawilaisten wan toisesta ustosta, wainottin
mui«
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muiden seasa M Mennoniti, joka etzittin kii.
ni oltaa eläwäidä poldettaa. Tämä karasja
pääsi kaunisti pii;aän; mutta Spanialaisen
Upserin alla, »oka ajoi händä takaa, waipuS
jää, ja hän puloS meteen. Kosta hän oli
uppomallansa, ja huusi apua, palais Men»
noniti takaperin, ja pelasti «vainojansa. Ku«
ka ei vlis uskonut Upserin oleman niin kii.
lolllsen sitä tohtii, joka hänen pelasti, että
hän olis päästänyt hänen menemään. Mutta
eisetäpnpt mm, wan Mennoniti syöstin fan.
giuteen, ja täydyi astua plös lawolle poldettaa.

pahanjuomsille, jotka ci hywän työn the»
sta kurä, ei pidä hirvin käymän. Syr. 12:3.

49.
Talonpojat/ jotka olit hywät Mawat.

Kantonisa tuli yhtenä ehtona Ta.
lonpoila Frantz Talopojan Kasparin ty.

gö, joka teki työtä niitusansa. ja sanoi HH.
nelle: Naaburi, nyt on heinän aika, ja si.ns tiedät, että meillä on riita siitä toisesta
nutusta: minä olen huomisesi pyytänyt Duo.
Marit tulemaan kokoon, kosta en me kumbi»
kan ole niin oppenet, että me tiedäisimme,
kummalle oikeus on: tule sentähden huomena
minun kanSani Oikeudelle, Kaspariwastais:
Sinä näet, Frantz, että minä olen tänspsnH
niittänyt tämän niilun, ja täyty huomena
koota ja korjata heinän; on siis minulle mah.
dotoin lulla. Frantz sanoi: En minä taida

anda
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anda Oi?euden turhaan kokoon tulla sinä pO»
wänä, kuin määrätty on: ja ei taida myös
se niitlu, joka on, lulla lorjatuz-!,
ennen tuin n>e tiedämme kenen se on oma<
Sttte kuin he olit jutrllct molemmin puolin
sinne ja tänne, sanoi Kaspari- Katzos läsH
Mitä me laivamme tehdä: Lähde sinä huomen
na Schweitzlin, mene Oikeudcn eteen, ja sn»
no edes, mitä sinulla ja on fo.noml.
sta, niin en minä tartzitze siinä läs,:ä olla<
Frantz wastais: minnu :!N!,
hpwäzi, niins taidat inybstln luottaa ftn
päälle, että minä walwon sinun asius, luni
kilin se olis minun omanl. Täinän puhcll
jälken meni Fra-ch Schweitziin, ja niinkuin
hän parhain taisi, weti ed?s mitkä pcruflu»
Jet molemin puolin olit (Sillä endis aika-
na, kosta ei wielä ollut Adwokateia, ajoi
kukin itze asianS Oikeuden edesä.) OlkeuS sa»
,'.oi duomionsa, ja Frantz tuli takasin Kaspa»
rin lygö ja sanoi: Kaspar, niitlu on sinun,
Duomarit owat sen sinulle duominet: minä
loimotan sinulle siihen onnea ia menestystä.
Minä olen iloinen, että asia on suora mei-
dän »välillämme. Frantz >a Kaspar olit sen
jällen hvwät ystäwät.

3?stäwä pitä lnje,Nin ystäwänsä kansia,
tuin rveli. San. lZ: 2g-

50.
Altin rakkaus.

MfiFrouwa läxi Amerikasta Poikansa kantza,
2H jolck
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joka «vielä oli walusa. Kosta Hamina ei enH
ollut lautana, nousi hirmuwe", myrffy, josta
hämmästys ja pello tuli kaikkein vlltze. Lai.
wa saltul kalliohon ja rupeis uppomaan. E-
nin osa mäestä, kuin lalwasa oli, hukkui.
Muutamat pääsit uiden. Ytt mieS Musta,
kansasta, joka »li palweluresa Ftouwan tn»
tönä, koki auttaa händä. Hän oltl Frouwan
Polkinensa ja heitti itzensH meteen uel
hetken aikaa kaikella woimalia, kuin mahdol-
linen eli, mutta lväspi wihvoin. Frouwa
hawaitzi sen. Mies köli lohduttaa yändä:
mutta Frouwa näki hänett kuormansa oleman
plön rastan Minun vstätväni, sanoi hän,
ölä ajattele enä minua hengisä pitäfeS, wan
ainoastansa minun Poikaani Sano jossuS
hänelle, että ininä kuolin händi pelastaxeni.
Siinä samasa erkani hän miehestä, annol po-
jallensa suuta ja haudaltin aalloihin.

Jos unhodais lakkansa
Jiri jostus poikansa,

kuirennail Jumala
Sinua kostan unhoda. Suom. Wirs. N.

390: v, 19.

sl.
lalo mieli

taosta kölvc, tulipalo Kairon kaupungisa polt»
li monda huonetta la kitkkoa, soimattin

Christitpille, että he olit Mhen syvpäät. Il-
man tutkimala, jos tämä oli perustettu, juo-
zil Turkit wihoisansa joulottain Ehrifitttpin

2 Kor-
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Korleriin Kaupunqisa. ja koslarensa sytytit
tuko sen palkan palamaan Esiwalda tuli
waadiluri rangaisemaan senkaldalsta ilkiwal.
dalsulta, annoi ottaa wialliset klini Multa
euä niilHoli niln monda, ellei he kaikki laii»
nrl käydä hengen rann,Muren alla, jonga
he ansainet olit, ja he teit tätä enämmin p:»
lailudesta kuin micldämisestä. niln pääletlia,
että anvan heittämiin sanlla, pili eroltettal
man no. jotta piti surmaltaman. TäsH lan»
ges crpa yhden mieden päälle, jokaulospuh»
teis tähän walit',tern: At?! tuinga nnnä o»
len olmetoin! Iyc puolestani en minä suin,
ttan pelkä kuolemara: »nurra minun lvanha
Isäni minun Zlicmi, »Uinun köphär N)c!js,
ni ja Sisareni, kuta minun siasam npr pirää
heistä murherra? he nyr
sä huttuwac. Tätä knuli pri nuori nneS>
joka wähä ennen oli saanut senkaloaisen ar-
wan, että hänen piti wapacyi pääsemän.
Tämä Meni kohta sen mjehen tygö, joka wa,
litti, ja sanoi: Mäwäni, ei minulla ole I«
sää eikä Äitiä elosa. Ei kengän minua kai,
paa eikä minun kuolemani kautta tule kärsi,
mään. Katzo täsH ota sinä minun arpani,
ja anna sinun arpas sen siaan minulle.

Tätä mieluisutta ihmetteli jokainen kuin
siinä läsnä oli, ja kesta Keitzari sai sen tie<
ts, annoi hän molemmille armon.

Minulle kelpaa armo ja ei uhri. Hos.
6: K

82. Luon-
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5-2
ja rakkaus.

ylpiä ja julma KromwelN, joka Pro»
tcklurii, nimellä nuntUin Ku.»»n»

Z,,s Engianvlsa, oli vänliänyt sunnata Lur.
Din Merne',''n Mckä siihen syl) oli, että
Mirwey oli Protcktcrin lpkbnä niln wihoin
joutunut, se mennän nyt ohitze Mutta w:i)l
summa r..hau luwattin jlsse, joka taidat dä-
z,en salaiscjti palwilbä vois ottaa. Kosta ta>
Mä häpiälllNen neuwo pidettin, oli Mirmey
ulkomaall i loimittamasa tarpellisia asioja. Hän
soi ailasin llelä, että hänen nengensä perän
selsoltin) ja päätii sentä'den etzlä waatatoin»
da polttaa mualla. Mutta edeltäpäin tabdoi
hän llunnä Englandln PääkaupUngiin. Hän
vll sinne sisarensa tygö jättänyt ainoan Tut«
tärensä lUlieltan, jota hän sangen suuresti
rakasti, ja jällen näbdärensä ikäwöitzi Ta-
hän tuli myös loinen syy. Samaan aikaan,
kuin hän luuli tullensa wihoin, sai hän Myös
tietä, että hänen Sisarensa oli kuollut» jon,
ga kautta hänen Tyttärensä oli jäänyt ole»
maan prinsnsä. Hän läri siis matkaan ja ei
pchänyt ehkä hän kyllä tiesi pauloja hänen hen.
gensä eteen täällä laffettawän. KuitenglN teki
hän kaikki toimellisetti, ja sama ajatus, tuin
saatti händä hengensä waaralla näkemään Ty-
Mrtsnsä annoi hänelle niyöskin palawan halun
hänen tähtensä hengensä »varjelemaan- Hän
muutti nimensä j« teki itzensä toisen muotoisexi
kaswoilda. jongakautta bän tuli kaunisti kau»
pungtin Tyttärensä tvgö. kaitilda lundemaloin.

I 2 lu'
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lulielta oli wikkelä, kaunis warresiansa
ja pedmiä luonostansa. Hän rakasti Isäänsäsangen suuresti. Mutta se ilo, kuin hänellä
oli Isänsä takasin tulosta, katkeroitti» paljo
siitä maarasta, jolla hän näti Isäänsä, uh»
watiawaz'. 110 oli kpllä joMlri silmän rä«
päyxezi hajottanut nKmät murhelliset ajatu«

hänen tykönänsä: luulta ne tulit jällen
takasin suuremmalla »voimalla. Se kowa pää»
tös> luin oli otettu hänen Isänsä bengeä
wastan, suretti händä. Hän t<esi että se jul-
ma lhmlnen, joka sen 01l päättänyt, oli tai«
pumatoin, ja hänen sydämensä täytettin toi-
sinansa suloisimmalla ilolla, toisinansa sywim»
msllä murhella- Ah! minun Isäni, huusi
hän ja itki, minun Isäni, mitä Te siis oletta
tehnct! joS Tyrannin uloslähetetyt nyt tule.
wat ja temmawat Teidän minun käsistäni.
Halu nähdärenne Tytärtänne on saattanut
Teidän kaikkt unhottamaan. Mutta kuinga
taidan minä »varjella Teidän hengeänne, Tä«
män Teidän rakkaudenne lähden wuodatan
minä nyt kyynelitä; muita ah! joS Tyranni
sais Teidän surmata, niin olisit minun kpy<
neleni paljo katkerammat. Mins kuolisin sit-
ten, minä kuolisin, ja pidäisin itzeni wika-
päännä Teidän luvlemahanne.

Lordi Mirwey syleli Tytärtänsä, painoi
bändä rindaansa, ja ei tainut muulla tawal.
la wastata, kuin kyynelillä. Sillä wälilläolt
tarpellinen että hän etzei salata kotia tuloansa.
Mutta tuinga työläs eikö tämä ollut, koffaTp.
ränni ja niin monda Tyrannin puolesta war.

toisit
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loisit händä saawuttaa. Mitä siis piti tehtä.
Mään? ja kenelle senkaldainen salaisuS lait»
taisin uffoa. Wihdoin päätti Isä, Tyttären»
sä neuwon jälken, ylönandaa kaiken päiwän
»valkeuden ja, niin sanoin, haudata itzensä
elämänä, siinä toiwosa, että hänen Wäinö»
jansa wihdoin wiimein lepyisit-

VN ahdas holwi Lordin huonen alla,
josa el milän pidetty, ja josa ei kengän käy»
nyt, walitlin luliettalda wapamajafi, johon
Mirwcy taittin kätkeä Mi lampu ainoa,
siansa walaisi tätä paikkaa. Ia ettei sengän
wähän wal.ian palsie olis awaimen' läwestä
näkynyt, niinlulietta kätki sen parkain kuin
hän taisi. Itze laitti bän ruan Isällensä, ja
wälttaxensä kaikkea epäluuloa ei hän kostan
sinne mennyt päiwällä.

Kuinga ikäwä nyt sillä onnettomalla Mir-
weuillä oli, jolla ei ollut Mäkän muuta Hu.
wilusta kuin muutamat kirjat, jotka hän awoi,
niitä jällcns tohta potspannaz:ensa, Bläkki
ja paperi ei muöskän hänelle sopinut, että
hän näki itzensä eroitetup ko?o mailmasta.
Mutta ehkä lulietla oli enämin wapa, niin
ei ollut kuittngan hänen kärsimisensä wäheM'
bi. Hänen lewotlolnuvenfa oli suurembi, kum
ikäwys lswimmasa fangiudesa. Hänen
konsa, ulosloimitti aina pahi-nbaan päin taik.
ti, mitä hän näki ja kuuli. Wähingln ko.
hina peliätti händä. Hän ikäwöitzi saadaxen.sa kuulla jotakin uutta Prolettorin Howisia,
mutta ei rohjennut suutansa awata kyfyiuään

sitä,
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silH, sillH hsn pelflis kysomynstänfä ottetta,
wan epäluulon. Hlnen Isänsä oli ain.' hä<
nen aj«t Elsansa, ja se näwyi ikänsnsH kuin
ei hän clts rohjenut, ni ntttää Isänsä nimeä,
ettei hän olis pettänyt händä.

Sillä wälillä tuli hänen sydämensä, jo»
ka suri Isänsä kowaa onnea, myöskin muul<
la tumassa waiwaiUfi, Ari nlwrl Hcrpasmics
nimeldä Thermol d, hänellä oli syy setäarwpsa e»tä rakastaa, oli käynyt wir.
jästi hänen tykanänsä hänen Tätinsä silmäin
alla, ,ola myös muutamia kuukausia ennen
kuolemalansa oli tam m asini Isäl.le ilmoittanut M rwn, ei ollut alusa tätä
yhdistystä maston M" ta lnuid.cn lniden täh»
den muutti hän sille» mielensä. Sen nuoren
Herrasmiehen Isä 01l cindanut Krom»
wellin ruolclle, ja Milwey 01l sentähpen kiel.
dänyt Tytärtänsä rakastamasta sitä, jota hän
nyt piti wiallNna.

Tämä kieldo, ?uin tuli hiliain, ei aino,
siansa er matkan saattanut sitä, kuin sen kaut«
ta päälle tarkoitetun, mutta myös enämmin
wahwlsti sitä yhdistystä, kuin näiden walillä
tehty oli: sillä Täti ,o?a tul: liikutetuin hri-
dän lewottcmudcstansa. ja kuka ties petetyxi
heidän kyynelestänsä, oli yhdistänyt hettä sa»
laisella arpio-lutolla. Siinä li'asa oli Juliet»
ta, koffa Isä kolia tuli Sille kuin Isä ko.
tia lulouansa oli kiittänyt Tytärtänsä ku,uli<
aisudensa tähden, johon hänellä kuitengln,
niinkuin nyt nähdän, ei ollut niin suurta

Kylä,
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syytä, puhutteli hän bändi näin: Tyttäreni,
,n«nä waadin sinulda uutta todlstusta kuuliai.
sudestas. Minä tahdon. että minun tänne
tuloni pitä salasa pldetlämän. Jos et minun
kowa onneni muutu, mm on nnnun tahtoni
ellei kenengän pidä saaman tietä, että minä
ylen tullut takasin Isän maatie, jota nmiä
häpeen, joka on tehnyt sen häpiän, että hän
yn anhanut itzensä Tyrannin alla. TämH
paikka maan alla, joka nyt kätkee minua e.
laivana mallman silmistä, vitä myös kätke,
män minua kuoltuna Tulkon se niin
minun bqudareni, kilin se nyt on minun >va.
pa-maiani. Mutia minä tahdon m>>ös ettei
minun kuolemanikan pidä ihue tuleman, et»
tei lkäna pidä tieltyn luleman, että minun
tomum lewää mli.un klNlämättömäsä Isän
waasanii Jos minun Tyltäreni olis niin a.
jalleiematoin, että hän ilmoitaiS tämän salai<

suden minun kuolemani jättcn, niin lo«wctan
Minä sen lähden kostoa nänen ylitzensä Jos
minä taas taivaisin ussoa menewän
niln taumas toltelemallonnidesa, että hän,
minun w,elä eläisäni iimoita?S minun tilani
yhdelle ainokaisyle. olkon hpwansä, niin
mlnä kohla tällä miekalla wuodalaisin wereni
hänen silmäinsä eoesa, >a Mäcsin hämäistylle
IsanmaaLeni pelollisen Tyttären, Tyttären,
joka on vllut spy Isänsä kuolemahan.

lulietta, joka aiwan bowin tunsi Isän-sä mrelen, ei lainut pltää hänen puhel.
tansa sulana ja mihastuxena, jo,ka
plan ohltzen menee. Minycy, joka tähän

oli
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oli tuttu ainoastans niinkuin rakas Isä, oli
siinä siwusa luja päätörisänsä jataipumatoin,
yienosansa MoneNaiset asianhaarat ja onnet'
tomuoet olit tebnet hänen l»kimiten raiwokari,
niin että suu oli kaikkia häncldä peljätä.

lulielta lupais, ja walalla, jonga Is«!lhänen eteensä pani. wnnnoi, ettei bsnen Pi'tänyt tätä salaisutta kittcngän ilmoittaman.
Muna kuinga työläs eikö hänelle ollut sitä
täyttää, siinä tilasa. kuin hän nyt oli. Mi,
lä piti hänen Anoman Thermondille, joka
niinkuin hänen armansa jo miehensä
lie«tan asunho paikan niinkuin oman buonen-
sa? Rohkenisko hän ottaa bänds wastan ko,
tonansa? Eikö Iss pikaisesti taidais tuulla
hethän puhensa ja liikundonsa? kuinqa tai»
daiS hän käyttää itzepsä, ettei hänen Arman,sa hawaitzis sitä lewottomutta, johon nämät
ojaturet hänen saattanet owat? ja millä ta,
walla taidais hän estellä itziänsä jos hän il,
moitais mitH hän walalla oli juwanut sa<
lasi, pitää?

Yri ainoa ulostie oli. luliettalla jälillH,
Hän kirjoitti Thermondin iygö: että niinkuin
hän oli yxinänsä kotona huonesa, kusa bän
wiiwyi ainoastansa odottain yhtä wanhqa Su»
kulmsta, ja hän ilman sitä ei tahtonut nai.
mistansa »vielä tuleman ilme, niin oli hänen
mlelestänsä soweliaisembi. että Tbermond wie,
lä wäyän ajan olis pois tulemasta hänen ty.
gönsä. Thermondlll" oli yri Sisar muuta,
man penikulman pääsä yondönista, jolle Ther«

mond
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mond ja lulietta olit ilmoittanet heidänM,
laisen awio.lilttonsa, ja hänen huoneensa tah-
dot nyt lulietta, että heidän piti toinen toi.
senja kohtaman. Tähsn suostui
mond lulietta lupais kohdata händä zoka.pHiwH hänen Sisarensa tykynä, ja piti myös
sananfg.

Ah! mitä rakkaus kuitengin anda miel.dä ja woimaa. lulietta, joka oli syndynpt
heikolla ruumilla ja wielä sitte murhesta ja le«
wottomudesta heikondulwt, jaoi surunsa luon»
non ja rakkauden »välillä, ja uhrais päiwäf
miehellensä ja pöset Isällensä- Mirwey ehkähän luuli Tuttärensä kummingin päiwällä saa»
wan lewätä sen waiwan edestä kuin hänellä
oli yöllä, pelkäis kuitengin hänen saaman
wahingon ierweydellensä: mutta ei hän tien»
nnt että hänen Tyttärensä silmät walwoit se»
kä yötä että päuväH. Ilman sitä että hän
»väsyi yöwallvomisista ja matkoista Hcimylai,scnsa eli Thermondin Sisaren lygö, oli hän
Myöskin s;;uresa tussasa, kuina.) hinen pui
taitaman salata oikian syyn alinoinaisshtn nmt,
kolhonsa. Sentäbden oli hän »v)adittu
sii itzensä käyttämään, niin että hän tästäedcs,
oudolsa maattcisa, käwi jalkaisin Armatansa
kohtamaan. Ilman sitä oli hänellä suuri työ.
kuinga hänen piti taitaman salala ZsäänsH
Thermondilda, ja Thermondia IsäldänsH.

Mutta ei hänen surunsa tähän loppu<
siut. V.N toiwomatoin tapahtumuS teki sen
fpielä tatftrammafi- Tapaturmaa oli, hänen

Mn,
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Isänsä paperitten sekaan joutunut yxi pieni
tlpja Thermoudllha, joka vit klrjottc.tu perä-
pä päln, jttse tuin Isä oli kic-d>.M Tytär,
jansä ja häncn päal,
!ensä. Mnwey län>an kirian näki,
mm hän suuresti tiivastm Petollinen Ty-
tär, hän tauolla äänellä, tällä tawal,
lakos sinä olet minun rVffoänl to.eilul! Iu»
l»etta tahhoi tyastalu, multa lungclts
hänen pul)eseeenS,ja sa.oi: uul'mi,
,ma walhella pettää, sitten lulus olet nm»
lo::ele!nululn ollut? Ay! kuinga pelolllseen
polveen mlnä olen uskonut jota ko.see uinun ye-geäni HHn, jota un roh/enyut
ylltzen tapdä käskyn, jota on rnam.
mln seuranut rakkautta tuin luonhoa, tai,
haisko «Pidä, huusi lulietia surnijisel.
la äänellä: AäästH Tytärtä jora kM on

mutla luhanen kertaa enäimn <;n<
ncloln. la. nunun Isäni! se on että
unna olen nähnyt Thermondm. ehkä Te sen
oielta licldänet. Mutta oogos niin tewiä

rakkautta sydämc>änft. Tetdän
yilia Sisarenne on sen myöden andanuz. Hä,
yen pcräukatzarnonsa alla, hänen silmälnsH
edcsä on Thrrmond Minn-lSlsare,
m! sanoi Mirwey, ja otti pitkät ussckl cd.s
za takasin! Nun on siis talkki, tu n mmä
pl.la raktahimbclna mailmasa. yhdistänyt n»
zensH minua pettämään! INä mmua
nyt rauhasa olemaan, anna jällen
wapaudeni, awa minun fangihuonem owi,
niin minä tällä hetkellä menen ja wien pää.
Nt Tyrannin eteen.

Tä-
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Tämän kowan pu!»en alla oli se onneloin

lulima lsänsä ja pitt hänen käsi.
warsisansa, Minun Isäni! huusi hän ja itki
tatkerajli --- MlnH pien kuolemaan
Tnoan zalkainl.e juuresa. Ah! kuinga to«

T,e Teliänne mlnua wastan,
»uinun Iftnl, la dalsingo nunä teitä pettää?
E»: «.t 4e sitä Murhe, se.» mlnH
taidan loyella jal.ua, murhe teke Teldsn e-
lzHmmin kowaxi kulu nunä olen syypää. Te
olette vlönkuhönet kuoleman minun tähteni,
za nyt tuhyoliltta Te uiosseisoa ylösa-
j.tteloairau häplän Tyranmida, ennemin kuin
kärsiä minun läsnä olenhoni.

Kllffa Isä nämät sanat TyttäreldänsH
kuull, sai hän jongun lewon sydämellensä.
Häl, katzahtl Tptiärcnsä puoleen ei ilman
ltttuiusia, Julie ta Ninsi läsiä
slewsansa, ja na-pu-snulla pln>ä kyynelitten
kausia, iotka wuosil HHnen, kauniille poffillen,sa lauge.s Isänsä eteen maahan ja tillt;
lulnal.la, joka nyt lUlukulN wasiaudesia oli
alihanat hänelle Isänsä, tatais myös etlä stz
salalsus, tu.n 01l hänelle ustollu, el ollut
suiugmi ilmoitettu estä pltänpt häne.n ka,ut«
tansa tostan llme tuleman.

Ulusa, loffa lulietta peljästyi ja tunnu,
sii tollelemattomudensa, olis hän llmoi.ttan.ut
Isällensä kaiken asian« jollei hän Isänsä wi«

olls tullut estetvfi. Nyl, loffa
hän näki Isänsä, leppyneet, niin ei hän enä
tahtonut M nulän puyua ja händä jollen

mur-
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hellisit saatta, wan tawallisuden jällen erka,
ni hänestä päiwän tulleesa.

Siitä murhesta kuin lulietta ulosseiso-
put yli, tuli hänen ruuminsa niinkun muser-
returi, että hän tustin taisi käydä Sillä
»välillä odotti Termondi händä Sisarensa ly»
könä. Jollei hän olis saanut händä nähdä,
yiin ei olis hänellä ollut phtäkän lepoa- Hän
oliS riendänyt Londoniin händä näkemään.
Mutta lulietta wähHlläkin woimallansa an»
yoi ltzensä mattaan.

Niin suuri lewottomus ja waiwa ei tai»
yut muuta kuin kostea luliettan lerweyttä ia
tauneutta, Hänen Armabansa ei otttinut pal»,
jo waaria hänen kaswonsa muutoresta. Mut-
ta se murhe, kuin luliettalla oli, ja kuln.
päiwä päiwäldä näwyi ensnewän, teki 3er.
mondille enämän surua. Hän kyseli Iul:el<»
lalda mitä hän murhedui, ja wastauxeri,
että hän murhedui Isänsä Trr»
mond el kuilengan tytynyt siihen, sanoi

,
phlenä päiwänä lullettalle- Sinä olet :eh»
Nyt minun onnellt!lmmari ihmisien scasa: kalk»
kl rikkaudet, kaikki kunnia ci o!o.
lverrattawat siihen lahjan, kuin sink uiinulle
andanut olet: Sinä olet andanut minulle
fäles ja spdämes. Mutta se näkyy ikäliän»
sä kuin sinulla ei enä olis sama ajatus mi-
nua kohlan kuin ennen: kuka ties aika, jo«
ka on enändänpt minun rakkauden!, on wä»
hendänyt sinun? Tustin oli hän nämät sa<
nat sanonnt, ennen tuin lulielta, katzch.

laln
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tain lepyisesti hänen päällensä, soimais, eltH
hän teki hänelle wäärpltä niin ajatellesansa.
He puhuit sitten testänsä pstälvälllsefil, ja
kaittl epäluulo tatois.

Sillä »välillä ei kengän Howisa eikä Kau»
pungisa pienllTdäkän tiennyt Lordista Mirwey-
istä. Kromwelli ehkä hän kaikella taivalla o»
U etzinpt, ei ollut kuitengan yhtäkän tietoa
hänestä saanut. Hän rupeis siis toisella muo-
toa afiatansa ajamaan. Kosta se Sukulai.
nen, jota lulietta oli niin kauwan
«Ut, ei wielä tullut, niin sanoi Kromwelli,
ettei ollut soweliaS, että lullelta joka oli se-
kä nuori että suuresta sugusta, piti enämbi
oleman yfinänsä, hän lähetti siis hänelle sa.
nan eli kästyn, että hänen piti seurawaisena
aamuna oleman walmis muuttamaan pois ko.
toa yhden Howi. frouwan tygö, jonga nimi
myöskin nimitettin.

MingH surun tämä käffy lullettalla tuot.
ti, sen taita kukin kewiästl ymmärtää Tä.
mä oli käffy, jota et hän tainut wastansei.soa eikä myöskän totella. Jos hän olis duo.
tnittu kuolemaan, niinet seolis händäenäm.
min peljältänpt. Walistununna, hämmästy,
nynnä ja puolikuolluna meni hän alas siihen
luolaan eli Holmiin, kusa IsH oli, langeis
maahan ja huusi: Minun Isänil enembätH
ei hän woinut puhua. Isä nosti hänen ylös
ja sai kuulla sen hirmuisen käffpn, jonga hän
piti niinkuin kuoleman duomion itzellensä. Hän
tahdot siis lvhendää paiwiänsä, mutta I^

iiettc»



142

lielta piti hänen kädestänsä kiini, ja huusi;
mitä payaa olen mlllä tehnyt, että Te mi»
nua tahdolta sillä tawalla rangaista.

Mirwep sanoi Tyttärellensä: lahdotkos
ennemmin, ellä minä täsä kuolen nälkään,
kuin SchlUvotln päällä. lulielta kokois tai>
ken »voimansa ja sanoi: El kengän pelkämi»
tän minun puoleldani eleen otellawan. ja ei
kengän tiedä Teidän täyllä dlewän Me tai»
damme siis parta; la, paetlam pdis; se on
ainoa ulostie, kum jälillä on. Ei mci.
dän pidä sen kan§a phläkän silmän räpäysiä
wiipymän.

Nämät sanat ulospuhui lulietta senkat»
daisella rohkeudella, että Mirwep lUli sen
kautta keholtetufi ftutamaan Tyttärensä neu.
woa. Ia niln he läxit menemään.

Ilman epällemätä ei Unhottanut Juliet»
ta Armadansa: wan ei hän tainut ylönundaa
Isäänsä. Se waara, josa hän nnt oli, ei
saldinut hänen tehdä mitä hän tahdoi. Mut»
la joS hän olis ollut niin onnellinen, että bän
olis pelastanut Isänsä, niin oli hän päättä»
nyt kirjoittaa Thetmondin tvgö.

Slllä wslillä oli TKernwnd kutillUt siltäkäffpstä, kuin lUlietta KroMwellilbä saanut
oli; ja niinkuin hän pelkäis ettei hänen e«
nä pitänyt saaman nähdä händä, niin tahdot
hän kummingin puhutella händä. ennen tuin
hän lähtis kotoo, meni siw Mattaan Juliet»
tan koto.talovn.

Ei
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Eihän ollut wielä tullutedes, kossahän
pimeisä äkiäis kafi ihniistH, kuu» näwyit ole.
wan pakolalset. Kosta hän naltä larkemin
tatzeli, tunsi hän lulicttan, )oka nyt aiwoi
paem yhden miehen kantza, jota ei Thermon»
di tunoenut. TäsH ei hän tainut itzisnsä enn
hillltä. Jos hän nyt pctkäls lulicttan wäkl«
sin poiSwletäwän < eli ustoi. että hän oli tul-
lut petollisen händä wastan, niin weti hän
nuekkanla, ja sanoi sille tul.demattonialle Uh.

äänellä: Kuka hpwänS Te olette,
niln olkat walnus wastamaan edestänne.

Mirwey ei ollut wielä ijsstz heikoLi tul.
lut, ja sentshden el prljäm)t wiholliftansa,
wan meni rohkeasti händH wastan miekka kä»
desä. lulielta joka rupeis pyöttymään,me»
nt heidän wälillensä, ja huusi
waisella äänellä: Minun' Isäni! ia vutos
Piakkon hengetöinnä maahan. Kosta Ther»
mond kuull Isän nimen, heitti hän miekkan-sa Alirwepn eteen, joka nyt koki nostaa Ty«
tättänsä ylös Thermond oli hänelle awulli»
nen wirwottamaan Tytärtä, ja oli niin tyh.
MistyM. ettei hän tainut paljo mitän pu.

MUtta tästä, nousi senkalbainen köhi.
Na, että tuli; Mirwey tuttiin, otettin)
tiini, ja piti seUtawaisena päiwanä wletä-
män eleen.

Min tuli nyt Thetmond, lulietta ja hs.
Nen Isänsä suurimbaan onnettomuleen spo<
styfi. Ia ilman epäilemstä oli Thermond on.
pettomin kaikista kolmesta/ joka Matamana

oli



oli syy molembain näiden cdcsselsowaiseen kuo«
lemaan. Ei mikän rangaistus ole wrrratawa
siden tuffaan, kuin hän kärfti. Mutta hau
ajatteli tulemansa wielä enämmin wikapää.
xi, jos ei HHn muuta lc?is, kuin walitais «a
ltkis sitä onnettomutta, kuin hän oli loisten.päälle tuottanut. Epäilnresänsä oli hänellä
»vielä rohkeus jätillä. Hän päätti siis enne»
Min uhrata itzensä, kuin ylönanda sen onnet,
loman Mirweyin ja hänen tyttärensä.

Seutawaisena päiwänä p.ti Mirwey
tämän Protektorin Kromwellin eleen Nnn«
luin Thermondilla nimensä tähden oli
tygökäpnunen Haviin, niin riensi hän Lin«
naan, ja ilmoitti itze Protektorille, mitä ta.
pahtunut oli. Hän jutleli parhain päin taik,
ti mitä Mirwep kärsinyt oli, kuinga hän
maanalaisesa luolasa elikä Holwisa Tättärel,
Vänsä olitUllut ylöSpwetyri ja ruokituri,jon«

jällen hän Howiwäen läsnäolleS laligeiS
polwillensa Kromwellin eleen, ja korkialla
Mnellä rukoili Mirweyin edestä.

Kromwelli, kuin npt näki kaikki läsnä,
siemaiset surkutteleman, myönnyt tällä eräl-
lä nuhastansa. Hän anttoi armon, ja koks
Milma kiitti hänen leppeyttänsH.

Thermondi riemastui tästä sanomältoma.
<li, ja oli enssmänen sits Mirwepille julista,
maan. Tämä Isä, joka ei niili valjo peljä,
npt omaa kuolemalansa, kuin sitä surua ja
murhetta, kuin hänen Tyttärensä saaman piti,

tutt
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lluli woiletufi siitä suuresta rakkaudesta ja ur-
hollisudesta/ jonga Thermond osottanut oli,
ja myöden annot, että hänen pili luKettan

kantza yhdistetyzi tuleman. Kromwelli puhui
ltze parhain päin näiden molembain edestä
Thermondin Isän tykönä, joka myös suostui
Poikansa naimiseen luliettan kantza.

ourraa wanhurstaita: dli
heidän wäkew)de>l!ä rustan ajalla. Ps. 33.

53-
paljo kum lnnhdolluten on, pitä

hywaxi tehtälnnit miM pahoin
tehty on.

köyhä Lesti Sungannonisa Irlandisa,
joka eii neljän pienen lastensa kansia suu»resa puutoxesa ja wtheliäisydesä, tuli terran

sangen suureen hätään. Hänen Lapsensa huu»
sit ei hän liennyt yhtäkän apua. Ei
hänellä ollut muuta jällllä, kuin muulamat
wanhat uloskulunet »vaattet. Hän otli nämät
ja meni itkein yhden lauhonmypjän Enlän-
näntygö, ja anoi häneldä wähän kaurajau»
hoja, jonga edestä hän tahboi anda waattet
pandixi. Emändä annoi häl'eN mennä pois
nwutoinna, että «aatteet et matanet mitän.

Mutia kohta sen jälken tuli hänen mie«
lenS pahani, että hsn oli andanut ien köy-
hän waimon niin Mennä, ja hän aiwoi pa«
rata tätä wikaansa. Ehtolla, kuin hänen mie»

henss
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hensä kotia tuli/ jutteli hän hänelle kaikki, ja
sanoi kuinga hän kadut, ettel hän tälle köy«
hälle waimolle milän undanut. Mies nousi
kohta ylös, otti kyrsän jn riensi sen kanssa
waimcn lygö.

Multa h<ln tuli hillan. Nälkä ja suru
Lasten tähden oli <o lopettanut sen »valnw pa-
ran Niin pian kuin I mhonnnuijH tuli huo-neseen, näki hän äilin makaw:n kuoltuna
pengillä; kolme piendä alastoinda lasta hänen
pmbärillensä; neljäs ripuc hänen rluuasansa,
ja etzei turhaan elatusta tästä kuiwauncsia läh»
teestä. Mies seisoi talnnuilsa, toffa hän tä»
män näkl Nlin pian kuln hän loipuS hain»
mästyrestänsä, jaoi hän letwän lapsille, otti
imewäisen käsiwarrellensa, toiset kälehensä, ja
wei nämät or«vol kolia huonestensa.

Hänen Emändänsä ei tahtonut anda it»
Zensä lohduttaa, kuin hän kuuli mingä on»
nettomuden hän oli sydämensä kowuden kattt-
la matkaan saattanut. Kuilengin etzei hän,
mitä mahdollinen oli hywäxi tehdä, mitähän
oli pahoin tehnyt, siinä että hän piti ne nel-
iä lasta tykönänsä, ja plöskaswatti heitä niin
luin omat lapsensa.

AIH estele tanviftewalle hywää tehdä, jos
sinulla on waraa, ettäs sen tehdä raidat. San.
K» z: 27.
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wuxi Jumalan Hywyden tundoon ja Palweluxeen,
1802. < < « , < , « » 4 st.laulu lesuxesia, knnasiajasia, fyndymäst
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-kllle pyhille ja synbMe, ,BVo. - - , 4 st.
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