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Isoisän iälkeen-säutös.

«Rristillinen koto, se tahtoo sanoa kristillinen
piiri, se koti-elämä, jossa Kristillisyyden ope-
tuksia mielellään kuullaan ja- halukkaasti seura?
taan, on epäilemättä kauniin taulu, kun elä'
mässä saattaa kohdata meitä. Löytyykö maail-
massa onnellisuutta, niin on se siellä haettawa;
sillä Kristellisyyden suurin tarkoitus on hdä
ihmisiä niin ajassa kun iankaikkisuudessa on-
nelliseksi; ja tätä tarkoitustaan woitlaa kristil-
lisyys, jos sen opetuksia seurataan. Tämmöinen
koto-omiellisuuden taulu nähtiin 50 wuotta taa-
pciin eräässä papillisessa perheestä maalla,
jossa wazcha patriartti, kristillisillä neuwoillaan
ja esikuwallaan oli perustaneet sen, onnellisuu-
den ja iyylywäisyyden, joka taukoomatta pysyi
tässä rauhallisessa kodossa. Koska nämä neu-
wotylipäänfä kaikki mahtuivat niihin hywästi-
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jättö-sanoihin, joita hän elämänsä lopulla lap-
sille ja lastensa lapsille lausui, niin jätetään
ne muidenkin luettawaksi siinä toiwossa, että
ne kentiesi saattawat myöskin olla kehoitukseksi
muille, jotka mielellään kuulewat Jumalan sa-
naa ja sitä sydämmlinsä kätkewäl.

Wanhuksen wiime hywästi-jättö-sanat luu-
luiwat näin:

"Rakkaat ystäwäni! Minä tunnen että elä-
mäni lopulle kiiruhtaa, että eloni päiwät la-
henewät wiimeistä. Harmaat, hiwukseni, hä-
märät silmäni, wanhuuden heikkous ia kykene-
mättömyys, kahdeksan kymmenet wuoteni, joiden
yli ihmisnkä harwoin ennättää; kaikki minua
siitä muistuttawat. Mutta ennenkuin pääni
lewolle lasken tahtoisin minä mieleltään puhua
teille muutamia sanoja, jotka owat tuodut niistä
kypsistä mietteistä ja siitä kokemuksesta, jotka
owat ijällisen elämän parahimmat hedelmät.
Minä tahtoisin lykykäisyydessä sanoa teille.
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miten minä olen löytänyt onnen tässä maail-
maösa, sillä minä olen wakuutettu, että te sa-
malla tiellä tulette löytämään sen. , Maallista
tawarata ei ole minulla paljon teille jät-
tää; minä en ole koskaan saattanut warustaa
niitä enemmän, kun mitä kohtuullisen elämän
tarpeeksi on ollut wälttämätöin, kumminkaan
en puutteessa. Jumalalle kiitos! koskaan ole
ollut. Jos on joskus ollut minulla wähän
enemmän kun mitä tarwinnut olen, niin en ole
saattanut seisoa wastaan sydämmeni halua, joka
on kehoittanut nnnua auttamaan köyhää hädästä
ja liewittämään kukistetun waiwoja. Dlkaatte
siis sillä lohdutellut, että elämän onnellisuus
ei ripu niistä maallisista eduista, joitarikkaus
antaa, että rikkaus päin wastoin, useimmin kun
sitä maailma uskoo, tuo ihmisille onnettomuu-
den, kun taasen rehellisesti ansaittu kohtuulli-
nen leipä, antaa ihmiselle suurimman tyydy-
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tyksen ja on, niin sanoakseni, höystetty Herran
siunauksella. Teidän on niin muodoin pitämi-
nen ne opetukset ia käskyt, joita minä elämäni

kuluessa olen kokenut istuttaa teidän ymmär-
rykseene ja joita minä nyt kerron, parahimpana
perintönä, jom minä olen woinut teille antaa.

"Niinkuin rakkaus on se perustus, johon
Kristillisyys ylimalkaan nojaa, niin on myöskin
keskittänen rakkaus kotielämän onnen ja me-
nestyksen perustus. Meidän on siis alati, tul-
laksemme onnellisiksi, pitäminen tämä totuus
muistossamme. - Mutta rakkaus saattaa ainoas-
taan asua puhtaassa ja wiattomassa sydäm-
messä. Sentahden me myöskin rukoilemme:
Luo Jumala minuun uusi'sydän jauusi,
roahroa henki. Kun ihmisessä yhdistyy sydmn-
men hywyys ja selwä walaistu ymmärrys, ja
hänellä on sekä woimaa että halua tehdä työtä
ihywän menestymiseen, on hän saawuttanut
aloimman ihmillisyyden tarkoituksen. Mutta
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Jumala ainoastaan woi antaa tätä woimaa
heikolle ihmiselle. Meidän on siis päiwittäin
rukoileminen häneltä woimallista apua, että hän
antaisi meille puhtaan sydämmen ja uuden
wakaan hengen se on: että hän meissä kuo-
lettaisi wanhan ihmisen eli synnin ja laskisi sy-
dämmimme jumalaallisen henkensä woiman. -

"Mutta, niinkuin minä ennen olen sanonut
on siwistyksen paras ja kauniin hedelmä:
rakastarvainen ft?dan, jonka awut minä tah-
don eleenne asetta selkeämmästi.— Rakkaus
on laupias, se ei wihastu. Jos sinä luulet jon-
kun tehneen sinulle wääryytä taikka jos joka on
sitä sinulle tehnyt, niin älä wihastu; vle wakaa,
ole sowelias, koeta kukistaa ne wilM tunnot,
jotka tahtowat nousta sinun fydämmessäsi.
Syy kotielämän eripuraisuuteen ja ikäwästymi-
seen on etukynnessa paha mielen-ala. Niin
kauan kun tämä wallitsee ihmisessä ei woi sy-
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dän eikä ymmärrys hallita. Ihmisen turmel-
tu luonto kokee tämän peitten alla lätkiä
suuria woimiaan. Meidän on siis lapsudesta
oppiminen hillitsemään mielialaamme, sillä muu-
ten woita se meidät ja joutuu hallitsijaksemme
ja me koemme sitten turhan päästä tämän hä«
wyllisen ikeen alta. Sentähden näemme, kun
on tätä lapsuudessa huomaamatta jätetty, että
muuten hywätkin ihmiset horjahtuwat ja lankee-
wat ja saawat sitten katkerasti katua, että an-
toiwat pahan luontonsa päästä malloilleen
Muistakaatte että semmoisena hetkenä ihminen
on joutunutrakkauden alalta pois, sillä rakkaus
ei lähdetti, ja on langennut wihan, kentik-
si wainon wallan alle; näiden paholais ival-
tain alle, jotka owat kaiken ilon ja onnen wiha-
miehet, ja joita Jumala on sallinut nousta
kadotuksen sywyydestä awun koettamiseksi, sillä
awu kiusauksesta ei ole awu. Koettakaa siis
kaiken woimin kukistaa pahaa luontoanne. Woift
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teko tuota kohta sen paisumisessa, niin on woit-
to teidän: silloin herää teidän paremmat tun-
tonne ennenkuin wälinäinen wiha ennättää
päästä malloille. Tässä waaditaan woimallinin
ja wakaa tahto, koetettu kärsiwalisyys: mutta
rakkaus on katsiwallinen. Sen aseella
on teidän siis sotiminen. Te saate pian ha-
waita kuinka tämmöisen wyiten »voitettua palk-
kanne on suurin ilo- Te saate huwaita kuinka
suloiset awun ja rakkauden hedelmät owat.
Mutta kun ei ihmis luonne saata päästä niis-
tä heikkouksista, jotka syntymä-hetkestä-häntä
seuraamat, niin emme saata ajatellakaan sem-
moista kotoa loytywän, jossa ei joskus wähäi-
siä erepuraisuuksia nousisi. Silloin on rakkau-
den taasen wäliin astuminen, ja sorvinnon
enkelinä jälleen yhdistäminen ne erkaunneet
sydämmet ja jos mahdollinen on, wielä kiinte-
ämmillä kukka-siteillään sitominen niitä yhteen.
Meidän tulee muistaa, ettei kukaan saata rakka-
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utta waatia, joka ei osoita wastaawaa rakkauta
takasin. Se ei siis ole kyllin, että sinä fydäm?
messäsi, johon Jumala yksin woi katsoa,
rakastat, sinun pitää rakkauttasi myöskin
näyttämän, sinun pitää antaman suusi tulkita
tuntojasi, sillä ihminen, jolla tuntoia. on, wattii
rakkautta siltä, jota rakastaa. Tämä on elä-
män korkeimpia ihailuksia. Warokaatte siis,
ettei elämänne kulu rakkaudetta, ja turhaan
koska te itse olette rakestamattomia.

"Raamattu sanoo: Rakkaus ei omaansa
etsi. Oman-woiton pyyntö on epäilemättä
wirhe, joka yleimmästi asuu ihmikunnassa.
Ihmiset hakewat etukynnessä aina ensiksi omaa
etuaan, he hakewat omaansa ja usein eiwät he
ole näkewänäänkään hätää, joka on lähimmäis-
tään kohdannut. Tämöinen käytös ei ole Kris-
tillinen, sillä kristillinen mielewala-löytää suu-
remman ilonsa muille hywää tehdessään, wmk-
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kapa omain maallisten eluinsa uhraamisellakin;
mutta mitä ihminen tämmöisellä uhraamisella
menettää, sen woittaa hän sisällisen, rauhan
kautta täytettyin melmollisuuksien tunnossa.
Suuresti tarpeellinen on siis sydämmessämme
kukisraa tuon julman häwyllisen oman-woiton
pyynnön, joka. ei säädä muuta rakkautta kun
omaa rakkautta, ja joka sentähden on sekä kai-
kenmoiselle kotielämällä että myöskin walta-
kunnalle wihollinen. Mutta naiden menesty-
minen rippuu juuri keskinäisistä uhrauksista,
yhteisten woimien yhdistymisestä ja yhteisen
parhaan ahnettimattomasta puolenpidosta. Ih-
minen, joka ainoasti etsii omaansa, katsoo ka-
dehtiwaisilla silmillä sitä, joka on langennut
weljensä tai sisarensa osalle, wäliin siitäkin syys-
tä että hän luulee itselleen wääryttä tapah-
tunen. Mutta oman-woiton pyytämätöin on
walmis attamaan omastaan ja antamaan toi-
selle, sillä hän pelkää saaneensa liian paljo.
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Dman-woiton pyyntö on siis rakkauden koroin
wihollinen, sen kowiu koetus, mutta oman-woit-
ton pynnön wvittaminen on siis rakkauden
suurin woitto-riemu, sillä sen kautta saatta ih-
minen täyttää toista tärkeää käskyä: Rakasta
lähimmäisesi niinkuin itsesi. Moni rii-
ta kuolisi jo alussaan, ellei niitä oman-woiton
pyyntö ja kateus woimassa pitäisi. Ihanana
kukoistasiwat rakkauden ja rauhan suloiset kub
kaiset, ellei tämä ohdake kukistaisi niitä. Toti-
nen rakkaus ei hae omaansa, se elää mui-
ta rvarten, asettaensa toisen kohdalle ja
toisen luontoon, taiwuttaikje toisen tah-
don mukaan, käsittää toisen mietteitä,
unhotta kärsimyksensä toisen ilossa, ilonsa
toisen kärsiessä, ja kärsii sen tähden rva-
littamatta, iloitsee ylpeydettä, tekee työn-
sä ikarvästymättä, lepää rauhattomuu»
detta ja rvalrvoo wäsymxksetta."
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"Keskinäinen toiseenja«luottamus on mar-
sinkin kotielämän onnellisuuden ehto. Elkäätte
siis sulkeko sydämmitänne. Ettehän tarwitse
ajatuksianne salata, koska ette pahaa ajattele,
koska päin wastoin ajatuksenne sisältää rau-
hallisen rukouksen toisen onnellisuuden edestä.
Puuttuma toisiinsa>luottamuZ synnyttää usein

,

epä-luulon ja tämä muita pahoja luuloja.
Mutta ei woi mikään rakkaus, mikään, vnnelli»
suus Pysyä, Missä nämä katalat tunnot, owat
waloille päässeet. Jos sydämmesi aina on
awoin lähemmille koetetuille ystäwillesi, niin
eihän mikään epä-luulö saata nousta teidän
walillänne? Ihminen ei luule mitään siinä,
jossa selwästi näkee. Epäluulo elää mielui-
simmasti pimeydessä; pimeydessä on hänen
kotonsa; Se ei sowisen rakkauden kanssa, joka ei
wääryydestä iloitse, mutta kaikki par»
haaksi kääntää. Tähän lisäksi slw meille
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tojen ja ajatuksien waihettaminen sanomattoman
ja ilollisen rauhan. Ilon tunnot tulemat kah-
denkertaisesti iloiseksi, murheen ja surun wä->
hemmän katkeriksi. Tämän on se ihminen ba-i
wainnut, joka on kalsonut sitä koettawiscn wa
waa maksaman, ellei hänen sielustaan ole karan-
nutpois kaikki ihmis-sydämmen jaloimmat tunnot."

"Wanha sananlasku sanoo: lapsen mieli on
wahaa pehmiempi, se on: Mitä ihminen lap-
suudessa näkee ympärillänsä, se painuu pian,
wäliin ikuisiksi ajoiksi lapsen mieleen. Jokai-
nen hawaitsee tästä kuinka tärkää se on, et-
tä Wanhemmat owat lapsilleen, wanhemmat sisä'
rukset nuorenmille hywänä efikuwana. Jos wan.
hemmat antamat lapsilleen parahimmatkin neuwot,
mutta itse elämät opettamia opetuksia wa.staan,
joutuu lapsi pian epätietoon kumpi ou oikea:
neurvoko rvai teko. Wahwasti saatte uskoa
että neuwot unhotetaan, mutia työt seurataan.
Ne muodestuwat usein toistensa jälkeen. Usein ta«
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pahtuu, että wanhin lapsi, jos joö se on hy-
wästi kaswatettu, sittemmin kaswattaa sisaruk-
siaan, jotka wiimein eiwät saata muuta kun
hywästi käyttää itseään, koska he eiwät näe
muita esimerkkejä kun hywiä. Tästä woid.an
ymmärtää kuinka tarpeellinen on, että lapset
kun ne tulewat pois kodostaan juotuwat hywään
seuraan, sillä tässä on sama ohje-nuora käy-
tettäwä, tässäkin on se hywän tahi pahan
esikuwaa, jota seuraamat. Wanhempain ja
sisarusten hywät esikuwat owat niin muodoin
kotielämän onnellisuuden tärkaimmät wälikap-
paleet, mutta tähän waaditaan järkähtämätön
waariin-ottaminen käytöksistään, aikomuksella,
ja käkeydellä tawaksi woitettu itsensä hillitse-
misen woima, kun myöskin woimaa kukistamaan
niitä« wikoja, joita syntymä on meihin istut-
tanut."

"Joka ei löydä onnellisuutta kodossaan
ei koskaan loxdä sitä, waikka ympäri
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maailmaa sitä hakisi. Satu kertoo meille
miehestä, joka matkusti ympäri maailmassa löy-
taaksensa onnen. Mihin hän. tuli siellä oli on-
ni nykyjään ollut, mutta matkustanut tiehensä
tiätämättömilla mialle. Monnet wuodet tur-

haan onnea haettuansa, lewottomuuden ja N)y-
tymättömyyden alaisena, palasi hän wiimein
kotiaan? ja hawaitsi silloin suureksi ihmeekseen
ja ilokseen onnen jättetyn kotonsa owella.
Niin tapahtuu usein warsenaisessa elämässä.
Onnea ja iloa haetaan kaikissa muissa pai-
koissa paitsi kodossa, sen tähden ettei onnia
siellä ole ymmärretty käsittää. Onni luullaan
rippuwan ainoasti huwitukfista ja huwiffeista
kodon ulkona, nykyistä hetkeä muistetaan, ei
tulewaisia. Wähäinen ansaittu raha, woimat-
toman ja wanhuuden turwa, otetaan ja uhrataan
huwituffien alttarille. Halu huwituksien pe-
rään wähentää työhalun. Mutta aika on
rahaa;- laiskuus syö kaikki, eikä ansaitsi mu
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tään. Wiimien seuraa tarpeita hirmuinen,
ryysyisin puetettu nälästynyt hätä. Nälkä-
kuolemaan onmahdotoin kuoleminen; ei
la'isra tiedä, se ei tottele Kristillisyyden eikä
waltakunnan lakeja. Hätä watilsee himon neu-
wonantajakseen, ja rikoksen seura-kumpalikseen,
ja nämä wiewät aina, pikemmin tahi myöhem-
min perikatoon, ja siehen onnettomuuteen, joka
awun tieltä eksyneitä wiimein odottaa"

Wielä löytyy kadossakin huwituksia, maikka-
pa ei niin kiihottawia, peuhaamia ja huwittawai
sia. Työkin jo on huwitus. Joka työtä tekee ei
mielipahasta tiedä. Hywästi tehty työ tuo mu-
kaansa unden ilon, joka enenee sillä woitolla
kun se meillä antaa. Mutta ihminen ei taida
aina työtä tehdä; Ihmisen ruumis tarwitsee
lepoa, sielu myös. Silloin tulee lepo-päiwä
hiljaisen ilonsa kanssa; ihminen saa Jumalan
huoneessa nostaa ajatuksensa maailman wäyäi-
sista asioista niihin korkeihin, walosiin awa<
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rnuksiin, jotka owat kuolemattoman hengen oi-
keat katvmaat; siellä löytää Hän lohdutusta
murheissaan ja wastoinkäymisissään, jotka elä-
mästä owat erkanemattomat, siellä tulee was-
taansa Wiwo, että Jumala kaikki hywäksi
kääntää ja usko, että kulku täällä murheen-
laaksossa ainoastaaan on ijankaikkiseen elämään
walmistus, että sinne on vlkean Kristityn kor-
kein ja autuain pyrkiminen. Kesällä odottawat
meidä nuo wiattomat, rauhalliset riemut, joita
luonto meillä walmistaa: kulkemiset sen ihai-
suuksissa, niittämisen- ja leikkuun-juhlat. Meillä
löytyy luossonnakin seura-elämä, kotielämä;
silla silloin on kodon seudut: pellot, niityt,
moisiot, ja wedet ynnä muut, perhe-jäsentän huo,
lena, työnä ja huwituksena, joihin kaikki osan-
sa ottawat ja joka-päiwäisellä työllä ulkona
nauttiwat luonnon terweyttä, iloa ja uskallus-
ta. Myöskin talwis-aikana on kodolla hiljaiset
rauhalliset kehoittawaisten ja o-
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pettelewaisten kirjain lukemisessa, taidollisten
ja koetelluin ihmisten kanssa-kaymisissä, ilolli-
sissa wiattomissa leikeissä j. n. e. Mutta
etukynnessä on työ eli hxödxlliuen askaroit-
seminen aina muistettawa, sillä työ on ihmi«
ten kunnia, ja juuri työllä löytää hän ne Väli-
kappaleet, joilla taitaa walmistaa onnellisuutta
itselleen ja muille. Rovosta puhuessani en
minä tqhdo unhottaa niitä sen jäseniä, joita
palkollisiksi kutsutaan. Älkäämme' niille
sulkeko sitä rakkautta, jolla meidän on lä-
himmäisiämme kohteleminen. Owat nekin ih,
misiä, ne höydyttäwät meitä, ne fäästäwät
meiltä monta waiwaa; niiden osa waltakun,nassa on paljo halwempi Meidän. Meidän wel-
wollisuutemme on sils tehdä elämä heille >iin
hupaiseksi kun on mahdollinen, meidän on hel«
leydällä heille näyttäminen, että me pidämme
heidät perheemme jäseninä, Rristillisen ko-
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tomme jäseninä, lenkkinä eli mutkana siinä
käädyssä, jota rakkaus on kokoonkutonut. Mei-
dän on myöskin welwollisuutemme, että kun
tauti kahi wanhuus heidän osalleen lankee, pi-
tää heistä murheen, ja tarkoin katsoa etteiwät,
kun kentiesi owat parhaan ikänsä palwelukses-
samme uhranneet, wanhoilla päiwillään tar-
witse kärsiä hätää.

"Näitä katsastaessa elkäämme unhottako niitä
onnen ja onnettomuuden, ilon ja surun, myö-
tä- ja wastoin-käymisten waiheita, jotka alin,
omaa kohtaamat meitä »vaelluksessamme maa-
ilmansa. Useimmasti ei ihminen onnen pcii-
wänä tunne onnellisuuttaan; hänen mielestään
pitää st niinMeman; hän nnhottaa ani-
usein nostaa ajatuksensa kaiken hywän lahjan
antajalle; mutta kun surun ja murheen päiwät
saawuttawat hänen, ei hän lakkaa walittamas-
ta. Hän ei tule ajattelemaan, että wastoin-
käyminen usein on totiseen onnellisuuteensa myö-
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tä käymistä paljon hyödyttawäisempi, sillä on-
nellinen ei muista tawallisesti muuta kun
maallisia ja huwituksiaan; usein näkyy hänestä
kun saattaisi hän laipiotta olla ilman taiwa-
hatta ja sen apua. Kaikki käy muutenkin
hywin päinsä. Mutta nyt tulee murheet ja »vas-
toinkäymiset. Mistä silloin neuwoa, lohdutus-
ta ja apua? Ainoastaan Jumalasta, jonka
syli ei ole koskaan suljettu onnettomalle, joka
katumaisena sinne tahtoo palata —ainoastaan
Hänen sanassa, joka sisältää auttawaisia roh-
toja sairaalle sydämmelle, epäilewäiselle mie-
lelle. Koska niin muodon myötä käyminen
usein wie meidät ijankaikkisesti onnestamme,
mutta wastoinräyminen ajaa meitä sitä lähes-
symään, miksi siis niin sietämättömällä kärsi-
mättömyydellä kannamme onnettomuuden pai-,
wan painamaa ristiä? miksi ihastuen, sokeana
jaMjattelematta kiiruhdamme eteenpäin onnen
kukka-seppeleillä walmistetulla, mutta liukkaalla
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jä liwakalla tiellä? Ei, niin ei oikea Kristitty
tee; Hän ottaa kiitäwäisellä ja hiljaisella ilolla
wastaan onnen tuomia, mutta hän ei unhota
mistä ne tulewat, hän muistaa että iloiset ja
suruiset päiwat seuraamat toisiaan, hän heit-
täytyy suurimmassa nöyryydessä niiden koetuksien
alle, joita Jumala tahtoo päällensä panna.
Tämän elämän waiheet owat hänestä yhtä luon-
nolliset kun ilman muuttuminen. Hän on nuo-
ruudestaan ottanut sen ohje-nuoran seuratakseen:
älä rvaadi elämästä liian paljon, älä lupaa
siitä itsellesi enemmän, kun se rvoi antaa,
ja nänlä ajatukset owat antaneet hänelle suuren
lohdutuksen, sillä ne owat walmistaneet häntä
wastaan ottamaan sitä onnetointa kohtaloa, jo-
ta hän ei ole saattanut wälttää. Minä tahdon
ainoastaan tässä muistuttaa siitä helleilewästä
osan-otosta, joka lohdutuksena kristillisessä ko-
dossa aina kohtaa meitä, jossa kaikki kilwantar-
joowat meillä apun su ja owat walmiit kanta-
maan meidän kuormaamme, jota mielellään ott
tasiwat kokonaisena meidän niskoiltamme, itse
kantaaksensa sitä.
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Älkäätte rakkaat ystäwäni! kun minun
ääneni on hiljeyntynyt, kun on sydämmeni lakan-
nut tykyttämästä, unhottako mitä tänä päi-
wänä olen kertonut. Wetäkäätte wielä lujem-
malle ne siteet, joillu rakkaus on teitä yhteen
sitonut, sillä rakkaus on se ainoa »välikappale,
joka woi tehdä teitä järkähtämättömästi onnel-
sisiksi. Tämä sanani on ensimmäinen ja wii-
meinen. Sillä rakkaudesta tai rakasta-
mattomuudesta riippuu kotieläinan on-
nellisuus tai onnettomuus."

"Minulla ei ole nyt mitään muuta sanomis-
ta teille. Minä saan nyt waan wiimeksi liikute-
tulla sydämmellä teidän ylitsenne kutsua Her-
ran runsasta siunasta: Herra sinnatkoon ja
rvarjelkoon teitä, Herra rvalaiskoon kas-rvonsa teidän päällenne ja olkoon teille
armollinen, Herra kääntäköön kasroonsa
teidän puoleenne ja antakoon teillä ijan-
kaikkisen rauhan. Nimehän Ijän ja po-
jan ja pyhän Hengen. Amen.
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Ia tällä siunauksella lopetti wanhus ra-
kastawaisen puheensa. Hän oli aawistanut
lähtöään ja tahtoi käyttää wiimeisiä wvlmiaan
rakastettuinsa- kehotukseksi ja hyödyksi. 'Rakas-
telluin sydammiin palnuiwat sanansa, ne py-
syiwät> muistossa pysywäisena. Kuukauden ku-
luttua makasi jo wanhus kätkettynä maan rau-
halliseen poween, iossa hurskaan rauha alkaa,
ijäti pysyen. Tultuaan takasin wanhusta hau-
taan saattamasta, päättiwät wainajan sukulaiset,
että Iso-isän jälkeen-säätös piti heille ja
edespäin hedän lapsillensa annettaman, näiden
ensimmäisenä rippi-käyntö-päiwänä, ja iso-isän
luolinpäiwänä joka perheessä luettaman. Niin
on tähän saakka wuosittain tehty, ja me olem,
me kuulleet, että tämä suku aina on ollut tun-
nettu hywiksi ja onnellisiksi awiomiehiksi ja
waimoiksi, onnellesiksi wanhemmiksi, onnellisiksi
lapsiksi, je ollut aina sen kristillisen kotielä-
män esikuwa. jonka perustusta tässä olemme
näyttäneet.





Hinta:
20 penniä.


