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Hillitsetkös kieltäs?
Kaksi naimatonta sisarta, Agata ja Saara,

jotka yhdessä asuiwat eräässä wähäisessä kaupun-
gissa, rakastiwat molemmat Jumalan sanaa, et-
siwät molemmat Herraa ja tahtoiwat olla Hänen
lapsiansa. Erittäin oli Agatalla sellainen mieli,
kuin ennen muinen Mariallakin, joka Hiljaksensa
istui lesuksen jalkain junressa ja kuulteli hänen
sanojansa; hän uskoi, että hänellä hänessä oli
armahtawa ja kaikkiwaltias Wapahtaja, ja hän
etsi hänessä korkeinta hywäänsä. Maalliset toi<
mensa toimitti hän niin yksinkertaisesti, kuin taisi,
ettei ne estäisi, waan kartuttaisi Herran pelkoa.

Saaralla oli taas se luonto, että hän enem<-
miten tahtoi katsella, kuinka mnnt itsensä käytti-
wät. Hän estettiin usein omaa sieluansa muis-
tamasta ja sitä asettamasta Herran eteen sen-
kantta, että hänellä oli erinomainen halu tietää,
kuinka muiden laita oli. Niinä aikoina, koska
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hän ensin alkoi etsiä Herraa, ei tätä wikaa niin
suuresti hauessa huomattu; mutta sitte kuiu hän
tuli wakuutetuksi lapsen oikeudesta Jumalan ty-
könä, ja oli sydämmeensä saanut turwan jarau-
han, rupesi häu tulemaan huolettomaksi omasta
sielustansa ja seuraamaan Manhan luontonsa ta-
paa tuomitsemalla ja panettelemalla muita. Hän
tahtoi saada selkoa siitä, kuiuka joka talossa elet-
tiin, mitkä riidat jokaisella oli y. in., ja hän lnuli
taitawansa oikein tutkia jokaiseu sieluutilaa. Sen
alla paheutui häueu omau sielunsa tila marsin
paljo, ja hän oli waarassa luopua yksinkertaismi-
desta Kristuksessa ja laugeta ylpeään sun-kris-
tillisyyteen; sillä kielensä, jonka hän Jumalalta
oli saanut, käyttääksensä sitä rukoukseen, kunni-
oitukseen ja kaikkiin, mitä ihanata jakuuuiallista
on, alkoi hän käyttää tarpeettomaan panettele-
nnseen.

Mteuä päiwänä, jnuri kuin molemmat sisaret
istuiwat suurus-pöydässä, tuli heidän naapurinsa,
kauppamiehen Vudeenin ronwa heitä terwehtimään.
Herra Budeeni oli onnettomain tapausten kantta
ollut sywimMn köyhyyteen joutmnaisillansa.
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Rikas sisarensa, Koliiniu rouwa, auttoi kuitenkin
häntä hywin Paljo tässä hädässä ja luuli siitä
syystä itseltänsä niyös olewau oikeuden antaa
hänelle hywiä neuwoja, koska ei hän oikein ym-
märtäwäisesti ollut kauppaansa toimittanut. Hän
waati niinmuodoin, että hänen piti aina neu-
wotteleman hänen kanssansa, ennenkuin hän
johonkunn isompaan kauppaan rupeisi. Ei tämä
ollut kauppamiehen rouwan mieliksi; sillä hän
arweli, että hänen miehensä piti sellaisissa asi-
oissa, sotka hänen elatuskeinoonsa knuluiwat, saa-
man tehdä oman tahtonsa jälkeen. Hän oli suuri
sinä päiwänä rnwennut sitä ajattelemaan, ja hä-
nen mielensä oli tullnt siitä aina enemmin ja
enennnin uurjaksi.

Hywin Määrällistä on sydämmissämme kan-
wan suositella ajatuksia siitä wääryydestä, jota
lunlemme toisilta karsimamme. Sellaiset aja-
tukset pinuttäwät kowiu meidän mielemme ja
wetäwät meitä pois elämästä Herrassa. Pian
unhotamme waeltawamme keskellä fyntein anteeksi
antamusta ja itsekkin juuri sitä alituisesti tar-
witsewamme. Sentähden on meidän Wapah-
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tajamme Kristus niin selwästi ja monasti opet-
tanut meitärukouksessa sowinnollisuutta anomaan,
«ttemme joutuisi tähän paulaan. Erinomaisem-
pm merkkiä uuteen sydämmeen on se, että joku
ei ilmoita, wacm mielellänsä salaa ja peittää sen
wääryyden, jonka hänen wiholliseusa on hänelle
tehnyt.

Mutta uyt tuli rouwa Bndeeni näiden mo-
lempain sisarten tykö, ja istuttuansa rupesi hän
kohta walittamaau Koliinin rouwan halua sekaan-
rumaan miehensä toimiin ja kääntämään niitii
oman tahtonsa jälkeen. Hän sanoi monta wi<
hasta sanaa, jotka osottiwat sunrta kiittämättö-
myyttä. Hän käytti itsensä tässä myös hywin
taitamattomasti, sillä Koliiniu rouwa asui liki
Aaataa ja oli hänen ystäwänsä. Mutta Bu-
veenin rouwa piti nämät sisaret kristityinä ihmi-
sinä, joille hän murheellisina hetkinä taisi awata
iMmmensä. Asiansa pnhnttua, meni hän kotio.

Kohta Budeenin ronwan mentyä nousi Saara
ryostausä, ja walmisti itsensä ulos meneiuään.
Silloin satoi kowasti ja tuuli puhalsi woimalli-
sesti, ja hänen sisarensa Agata kysyi murheella,
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eikö se olisi wäärin tehty, jos hän niin pahalla
ilmalla menisi nlos, erittäinkin, koska hän juuri
äskettäin oli kowasti kylmettynyt, ja siitä syystä
ollut kipeä. Mutta Saara wastasi, että hauen
tarwitsisi menua puotiin ostamaan kangasta Wuo-

riksi siihen nuttuun, jota hän nyt teki. Agata
sanoi, että piian sopisi mennä sitä tnomaan, taikka
taisi hän myös jättää ostamisensa toiseen aikaan.

„Ei," wastasiSaara jyrkästi,„ei hänosaawalita
kelwollistakangasta, jaminä tarwitsen sitä jnurinyt.
Kuka tiesi menen minä myös jonknn tykö nlkona
ollessani, sanoi Saara wähän epäilewällä äänellä.

Agata nosti silmänsä murheellisesti työstänsä
ja kysyi: „Ethän suinkaan Koliini» rouwcm tykö
aiwo mennä?"

„Se on kyllä mahdollista."
„Tätä juuri ajattelin", wastasi sisareusa kowiu

murheellisella äänellä. „Sillä minä pelkäsin,
juuri sentähden haukkiwas ulos. Jos nyt Ko-
liini» rouwalle kerrot kaikki ne pahat sanat, joita
weljensä waimo hänestä puhui, niin teet ko-
konansa tahtoani wastaan, ja Budeenille suuren
wahingou; sen tiedän warmaan."
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„Mutta se on paras, että Koliinin rouwa
saa sen luulla," wastasi Saara. „Koska olen
häueu ystäwäusä uiiu olisi wääriu, jos eu sauosi
sitä hänelle. Bndeenin rouwan niin paljo pahaa
hänestä pnhnessa, ajattelin junri itsekseni: kyllä
minä miehes sisarelle ilmoitan kaikki nämät pahat
pnhees."

„Mntta mitä hywää luulet sillä toimittawas?"
kysyi Agata taas. „los sinulla olisi ollut roh-
keutta ja rakkautta kyllä sanoakses Budeenin
rouwalle wasteu silmiä, kuinka kiittämätöin
hän oli moittiessansa sellaista ihmistä, joka on
hänen auttanut miu suuresta onnettomuudesta,
niin olisi se tosin ollut Herran tahdon jälkeen.
Mntta hänen sanaiusa kertominen Koliiuin rou-
walle ei sninkaan ole miksikään hyödyksi, waan
matkaan saattaa ainoastaan pahaa; eikä niin-
muodoin taida Kristuksenkaan mielen jälkeen olla,
koska se tnottaa waan epä-luuloja ja eripurai-
suutta heidän wälillänsci."

„Meillä on eri-ajatukset tässä asiassa, ja
minä senracm tässä omaa mieltäni", sanoi Saara,
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riensi kiiruusti huoneesta ja mmi sinne, mihin
hän oli aikonut. Hänellä oli miu kowa halu
kertoa tätä asiaa, että hän luuli tämän kertomi-sen oleman warsiu oikiau ja tarpeellisen. Mun<
tamilla ihmisillä on luonuosta sellainen haln
riitaan ja eripuraisuuteeu, kuin syttyisiwät he tii-
leen, löytäcssänsä jonkun johdon siihen. He
rakastamat riitaa ja toraa mintuin juoppo Miinaa,
ja niinknin tuhlaja kowin halajaa tilaisuutta os-
taaksensa jotain rahoillansa. Jos ei he silloin
ole antaneet Inmalan Hengen Makuuttaa heitänsä
siitä, että tämä on heidän helma-syntinsä, niin
uskottawat he pian itsiänsä sillä, että se on Pyhä
kiiwaus totuuden puoleeu ja wiha wääryyteeu,
joka heidän näin saattaa nostamaan riitoja. Sen-
tähden kiiruhtawat he Määrässä kiiwaudessansa
eripuraisuutta uratkaan saattamaail, siksi knin Herra
kurittawasta lanpiudesta hillitsee heitä niiden suur-
ten ounettoiuaiu tapausten näyttämällä, joihin
he näin omat olleet syypaät.

Saara kerkisi pian Koliinin rouwau tykö.
Ilma oli raukka, sade juoksi wirtaua taiwaasta,
ja Saaran sisään-tultua walui hänestä wesi
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pitkin laattiaa ja hän wapisi kylmyydestä. Kolii-
ni» rouwa käski hänen istua kakluunin eteen,
josta wnlkea kauniisti loisti huoneeseen. Saam
sanoi ystäwyytensä Koliinin rouwan kohtaan
olewan syyn, jonkatähden hän tällä kertaa oli
tullut, ehkä ilma oli nun kowa. „En minä
tahtonut jättää tätä nsiata teille puhumata,"
sanoi hän „waikka minä sentähden saisin yhden
päiwän yskänkin."

,Mtä on siis tapahtunut?" kysyi Koliinin
rouwa, uiinkuin wähän äkeissänsä.

„Ei mitään muuta, kuin että weljenne rouwa
tuli tänä aamuna aitasin meidän tykömme ja
puhui paljo sellaisia lauseita, jotka osottiwat niin
suuren häwyttömyyden ja kiittämättömyyden,
että tuskin taisin sitä kunlella. Niin-pian kuin
hän läksi meiltä, päätin minä tulla täune teille
siitä puhumaan, ehkei Agata olisi sitä sallinut.

„AH, mikä kiittämätöii: ihminen tuo minun
weljeni waimo on!" sanoi Koliinin rouwa häm-
mästyksissä; „ja jnuri nyt, knin minä olen
niitä niin paljo auttanut."

„Tosin sanoi hän," wastasi Saara, „että te
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olette maksanut Herra Budeenin welkoja, niin
että hän pääsi joutumasta wankeuteen; mutta
hän sanoi, että te teitte sen, saadaksenne hallita
heitä oman tahtonne jälkeen ja määrätä heille,
kuinka heidän piti kauppaa tekemän."

„Sanoiko hän niin?" kysyi Koliinin rouwa.
„Hän sanoi totisesti juuri niin, ja wielä

muuta, jota en minä nyt niin tarkoin mnista."
„Se on tosi," sanoi Koliinin ronwa, „että

olen weljelleni joskus neuwoja antanut; mutta
siihen on minulla myös ollut syytä, koska olen
häntä paljon wanhempi. Mutta he taitawat
olla wakuutetut siitä, etten minä tästälähin aiwo
pitää mnrhetta heidän asioistansa, enkä auttaa
heitä hädässänsä. Oli hywätin, että sanotte
minulle, mitä he minusta sanoiwat."

„En minä sanonut, että weljenne on teistä
puhnnnt mitään pahaa," sanoi Saara, joka nyt
rupesi omau panetukseusa seuranneita hämmästy-
mään. „Miuä luulen weljenne olewan totisen
kristityn," lisäsi hän wielä; „nmtta Budeenin
rouwan hengellisestä tilasta olen tanwan ajatel-
lut, ettei sen kanssa mahda juuri hywin olla.
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Minä Pyydän, ettette uskoisi, weljenne mitään
pahaa teistä puhuneen."

„Te teitte hywin, että ilmoititte miuulle nä«
mät pnheet" wastasi Koliinin rouwa. „Weljeni
pitää aina waimonsa pnolta ja on samasta
mielestä kuin hänkin, jos hänessä sitte on oi-
keus taikka roääryys. Sellaista hirmuista kiit-
tämättömyyttä eu taida jättää rankaisemata.
En minä enää tahdo millään lailla sekaantua
heidän asioihinsa, enkä auttaa heitä, se on toti-
sesti tosi."

Saara oli toimittanut asiansa, ja koska hä-
nellä oli uuttu walmistettawana, läksi hän ko-
tio. Ei hän kuitenkaan ollut hywillä mielin
siitä, mitä hän oli puhunut. Häu tiesi, että
Bndeeui oli rehellinen ja Inmalata pclkääwä
mies. Mntta onnettoman: tapausten kautta oli
hän jontnnnt welkoihin. Usein oli häu sisarel-
tansa saannt apna ja myös kiitollisuudella sen
tnnnnstannt. Hänen sisarensa oli knkatiesi myös
aiwan paljo rnwennut sekaantumaan hänen asioi-
hinsa. Eikä siis ollnt ihmeMän, jos Bndeenin
rouwa joskus wähäu siitä närkästyi. Riutta
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hänen sydämmessänsä ei mahtanut knitenkaan
olla wihaa häntä wastaan. Kukatiesi oli hä-
nellä myös se luonto, että hän antoi närkästyk-
sensä wäliste näin puhkea pauettelemiseeu ja
sitte katui sanojansa. Tällaiset ajatukset wai-
wasiwat Saaraa, hänen rajussa saateessa kotio
ineuuessäusa. 3)?utta asia oli kerran jo pu-
huttu, nyt oli aiwau Hiljasta sitä enää auttaa.
Kohta tämän tapauksen jälkeen täytyi Agatan
ja Saaran muuttaa tästä wähästä kaupungista
ja ottaa asuntonsa toiseen paikkaan. Koska ei
heillä ollnt monta likistä ystäwää siinä kaupun-
gissa, josta he uyt muuttiwat, uiiu ei heille
myös tullut mitääu tietoja sieltä. Näin kului
wiisi wnotta. Silloin tapahtui kerran, että
eräs kulkewaiuen, joka tnli sieltä, poikkesi mat-
kaltansa näiden sisarusten tykö. Saara oli hy-
win halulliueu kuulemaau, kuiuka tämän kau-
pungiu asukkaitten laita oli sekä sielun että ruu-
miin puolesta. Wiimein kysyi hän myös, kuinka
heidän wauha ystäwänsä Koliinin rouwa jaksoi.

„Häu ou kuollut," wastasi matkustaja. „Hän
löyttiin kuolleena wuoteellansa yhtenä aamuna,
wiisi taikka kuusi kuukautta takaperin."
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„Kuolleena?" sanoi Saara hämmästyksissänsä.
„Ia kuinka Budeenin herräswäen on laita?" kysyi
hän joksikin wapisewalla äänellä. „Afnwatko he
wielä kaupungissa?"

„AH minä olin melkein unhottamaisillaui
heistä jotain puhua," sauoi matkustaja. „Te
tiedätte Budeeni raukalla olleen ison perheen ja
tuhlaawaisen waimon, ja että hän usein jontui
moniin wastnksiin. Hänen sisarensa Koliinin
rouwa, auttoi häutä usein niistä; mntta wii-
mein sunttui hän, eikä tahtonnt tehdä mitään
hänelle awuksi. Mutta kaikki lunliwat, että
Budeenin piti, hänen kuolinansa, perimän hä-
nen, koska hän oli hänen ainoa lähin sukulai-sensa. Mutta hänen testamenttinsa awattua näh-
tiin, että kaikki oli lahjoitettu toiselle, joka oli
hänelle ainoastansa kaukaista sukua, ja josta
tuskiu kukaan ennen oli mitään tietänytkään.
Kauppamies .Budeeni, joka wiimeisinä wuosina
oli yli woimiausa pitänyt murhetta perheensä
elättämisestä, riutui riutumistansa ja knoli,
jättäen omiansa suureen köyhyyteen ja suruun; ja
se on luultawa asia, että murhe perheensä
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surkeasta tilasta oli kiiruhtanut hänen kuolema-
ansa; hänen luullaan kuitenkin kuolleen nöy-
ränä uskollisena kristittynä.

„Woi kuinka koroa Koliinin rouwa kuitenkiu
oli, kuin ei antanut perintöänsä roeljellensn!"
sanoi Saara, joka oli hämmästyksellä kuulellut
tätä puhetta.

„Kaikki ihmetteliwät sitä tosin ja soimasiwat
häntä paljo," wastasi matkustaja. „Mutta muuta-
mat luuliwat, että joku pcchan-ilkinen ihminen
oli häntä siihen yllyttänyt kertomalla hänelle
jotain, jota Budeeni eli hänen waimonsa jos-

kus oli hänestä sanonut, koska oliwat äkeisstinsä
siitä, että tämä wanha rouwa sekaautui heidän
asioihinsa." Nämät sanat karwasteliwatkowasti
Saaran omassa tunnossa. Hän istui alaku-
loisena eikä tohtinut nostaa silmiänsä sisartansa
kohden; sillä Agata oli myös saapuwilla huoneessa.

Wähän aikaa waiti oltuansa lisäsi matkustaja
tähän wielä nämät sanat: „kuulkaa Saaraa
mamselli, muutamat sanowat, teidän itse puhu-
neen Koliinin rouwalle pahaa Budeenin herras-
wäestä mutta minä olen teitä puo-
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lustanut ja sanonut, ett'en woi uskoa, teidän
taitaneen sellaista työtä tehdä, sillä minä olen luul-
lut teidän tahtomanne olla yksiwakaisen kristityn".

Ei Saara antanut tähän selkeätä wastansta,
sillä hän oli pahoilla mielin niistä sanomista,
jotka hän oli kuullut, eikä taitanut puolustaa
itseänsä. Wieras läksi kohta senjälkeen Pois
wakuutettuua siitä, että Saaran paha kieli oli syy
Budeenin onnettomuuteen. Mutta raskaampi
oli Saaralle kantaa sisarensa soimauksia ja oman-
tuntonsa nuhteita.

„Minä toiwon, rakas Saara," sanoi Agata
hiljaisesti hänelle, heidän taas yksinänsä olles-
sansa „minä toiwon tämän surulli-sen tapauksen opettawan sinua tuntemaan omaa
sydäntäs. Meille on mahdotointa tietää, kninka
pitkälle se wahinko lewiää, jota panettelemisella
matkaan saattamme. Sen tiedämme kuitenkin,
että Koliinin rouwa parka läksi mailmasta, pi-
täen wihaa sydännnessänsä weljeänsä ja hänen
waimoansakohtaan, jaettä Budeeni samasta syystä
joutui monen-wuotiseen murheeseen, waiwaan ja
wiheliäisyyteen."
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Saara tunsi wikausa; mutta hän oli ylpeä
ia kiiwas-luoutoiueu ja koetti wielä puolustaa
itseänsä. Ei Agata pnhuuut enää paljo siitä
asiasta, waan sanoi ainoastansa sydämmellisesti
surkutellen:" rakas sisareni, se on oman sielus
hywäksi warsiu tarpeellista, ettäs tarkoin tntkit
käytostäs tässä asiassa, ja jos olet syntiä tehnyt,
niin nöyrytä itses Herran edessä ja tunnusta
wääryytes, ettäs saisit anteeksi-saamisen, muutoin
saattaa tämä wika sinun onnettomuuteen.

Me toiwomme Saara raukan seurauneen hä-
nen neuwoausa. Jos hauen sydämmessäusä
oli jokn totinen tahto olla Herran oma, jos hä-
nellä oli joku tarwe Jumalan armosta, joku
usko, joku rakkaus Herraau ja hauen lunastettui-
hinsa, niiu ei ole ensinkään epäiltäwä, että hän
sai kärsiä kowaa tuskaa ja sydämmcn kipua tä-
män rikoksensa tähden, j« että hän myös teki,
mitä mahdollista oli, liewittääksensä siitä tapahtu-
nutta wahiukoa. Ah! jospa tämä kertomus
olisi meille waroitukseksi ja itsemme koettelemuk-
seksi. Ah! jospa me tarkoin tutkisimme, kuinka
me käytämme kielemme, ja mistä mielen-laadusta



sanamme wuotawat. Mahdamme siis koetella
lisiämme, jos meillä on se uusi sydän, se uusi
mieli, josta Apostoli sanoo: Kaikki närkäs-
tys, wiha ja sadatus olkoon kaukana
teistä. Mikä tosi, mikä kunniallinen,
mikä oikein, mikä puhdas, mikä otolli-
nen on, mikä hywin kuuluu; jos joku
hywä tapa, ja jos joku kiitos on, ajatel-
kaat niitä. Jos joku teistä uäkyy ju-
malinen olewan, ja ei suista kieltänsä,
waan wiettelee sydämensä; sen jumalan-
palwelus on turha.

18
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lumalata peMäwä Neegeri, Moses.
Tämän nimisestä mustasta taikka Neegerin

sukuisesta miehestä on Amerikalainen matkustaja
jättänyt meille seuraawan kertomuksen.

Ihanana kewä-aamuna toukokuussa läksin minä
Men ystäwän tyköä, joka asui Virginian suu-ressa laksossa liki sen Pohjaisia Wuoria, ja ajelin
metsissä selkä-hewosella. Minä erkanin niistä
maanpaikoistn, joissa oli tiheässä asukkaita ja
seurasin wähäistä jokea, jonka rannalla en näh-
nyt ollenkaan ihmisiä. Wiimein näin laakson lo-
pulla juuri wuoren alapuolella wanhan neegerin,
joka teki työtä wähäisellä maantilalla. Hänen

Päänsä oli wanhuudesta tullut harmaaksi; sy-
wät rypyt kaswoissansa ja köyristynyt selkänsä
osottiwat, hänen olewan ijällisen ja monta wai«
waa kärsineen. Minä iloitsin nähdessäni taas
jonkun ihmisen näin kauwan yksinäni oltuani,
minä astuin alas hewosen selästä ja rupesin
hänen kanssansa puhumaan.

„Wcmha mies" sanoin minä, „minulle nä-
kyy kuin saisitte suuressa mitassa kantaa sen
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rankaistuksen, joka on julistettu lankeneelle ihmis-
snkukuuualle, te toimitatte teillenne leipää teidän
otsanne hiessä."

„AH, Herra," wastasi hän, pyhiteu hikeä
kaswoistansa „ei nunulla ole syytä walittaa,
Herra on Paljo siunannut minua. Minulla on
lesus Kristus ja Hänen Ewaukeliumiusa, ja
siinä on kyllä wanhalle Moses paraalle."

~Ei sinnlla täällä mahda olla paljo kinsanksia,
ollessas niin warsin eroitettu muusta iuaail-
masta," sanoiu minä.

„AH Herra," sauoi hän, läskein kätensä rin-
nallensa, „missä ikäuä ininä käyskentelen, Wien
minä pahan sydämmen myötänäui, ja tämä on
kyllä maailmaan mieltynyt. Minnn täytyy
sekä ebtoin että aamnin rukoilla ja paitsi sitä
koko päiwäu sotiakin niaailmaa wastaan. Perkele
taitaa yhtä helposti tulla näille Wuorille, kuin
kaikkiin muihinkin paikkoihin; te tiedätte, että
hän wuorella kiusasi Wapahtajaammekm."

„Hywä, ijällinen ystäwäni, miuusta tuntuu,
kuin olisit kanwcmkm ollut matkustaja taiwaal-
liseen isänmaahan."
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ajastaikaa," sanoihän. ~MinX
olen haroainnut, Herran olewan hywän minua

kohtaan eikä sen, joka panee toiwonsa Vapahta-
jaan, koskaan tulcwan häpiään."

„Mutta, etkös koskaan tule kiusatuksi luopu-
maan Wapahtajastas?" kysyin minä.

„Minä tiedän," wastasi hän, ~että sydäm-
ineui on warsin pahanilkinen ja että saatana
koettaa wankenteen saattaa Manhan Moseksen;
mutta Herra taiwaassa sanoo: armosta te
olette autuaksi tulleet, uskoukautta, ja
ei itse teistänne, Jumalan lahja se on.
Se on minuu toiwoni, että hän, joka on hyroäu
työn minussa alkauut, on sen myös päättämä.
Koska te otetta hywää siementä kryytimaahanne
kylmänneet, niin ette suinkaan mielellänne salli lin-
tujen niitä noukkiman eikä roska-ruohojen siinä
kaswawan ja siementä tukahuttawau; ja kuin
Jumala on istuttanut hywäu siemenen syntisen
shdämmeen, niin ei suinkaan Hänkään mene
pois ja anna sen kuolla."

„Sinä sanoit, olewas wäliste kinsatuu."
„Tosin tulee perkele monasti kuiskuttamaan
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korwaani näin: „Moses, sinä palwelet koum
Herraa, joka lähettää sairautta, köyhyyttä ja
murhetta; joka lähettää turiloita, jotka syöwÄ
kaikki nisus." Mutta minä wastaan: „smii
walehtelet saatana." Ei Hän ole kowa Herra,
sillä Hän kolkutti minun sydämeni owea, ehken
minä tahtonut sitä awata Hänelle; mutta Hän
kolkutti sittekiu alati,, siksi kuiu minun täytyi
awata; ja siitä ajasta saaka olen minä hawain-
uut, että Hän aina on hywcu Hän ou paranta-
nut sydäntäni sen ollessa särjettynä, Hän on
tullut wuoteelleni kipeänä ollessani. Hän
on kärsinyt minua syntistä, ei Hän ole hyljän-
nyt minua, ehkä olen köyhä ja wcmha, enkä ole
rakastanut Häntä ' ylitse kaikkia, niinkuin mi-
nun welwollisuuteni olisi ollut. Hän on knollut
Moses raukan sielun pelastukseksi.— Ah, ei Hän
suiukaan ole kowa Herra. Ehkä Hän minulta ottais
waimoni ja lapseni; jos Hän myös polttais huo-
neeni ja laskis minun tauti-wuoteelle, ja kurit-
taisi minua omalla kädellänsä; niin rakastaisin
Häntä kuitenkin, ja sanoisin, että tämä kaikki
olisi hyödyksi."
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Tätä saneessansa walui kyyneleet alas pitkin
hänen poskiansa, ja minun täytyi itsekseni sanoa:
„AH, kninka määrättömästä arwosta kuitenkin
tällainen taiwaallinen rakkaus ja kiitollisuus on,
joka näkyy asnwan tämän wauhau neegerin sy-
dämessä ja sen täyttäwän!"

Minä kysyin häneltä, jos hän oli knnllut
näissä paikkakunnissa saarnattaman. Hän mäs-
iäsi, että täällä oli saarnattu, ja osotti minnlle
paikan, jossa yhteistä Inmalan palwelusta pi-
dettiin. Senjalleen sanoi hän: sydämmeni tun-
tuu joskus kylmältä ja kuolleelta, mennessäni
Jumalan palwelukseen; mntta silloin alkaa saar-
naajamme B. niin hywin saarnata, että sieluni
tulee autuaaksi; ja silloin saarnaa raamattu,
ja metsät saarnaawat, jakaikki saarnaa Herrasta;
ja silloiu auraan tarttuessani on sieluni taiwaassa."

„Oukos sinulla sitte piplia."
„Ou minulla tosin se. Kolmekymmentä wuotta

takaperin opin minä lukemaan, ja sataessa
taidan minä nyt kotona lukea, weisata ja ru-
koilla, ja hawaitsen, että lesns tahtoo asua
köyhän Moscksenkin wcmhassarumassa mökissä."



Ei minulla ollut aikaa kauwemmiu wiipyä ta-
män Manhan miehen tyköuä, Maan sanoin hä-
nelle muutaman bywästi jättö-sanan sillä toi-
wolla, että saisin hänen tawata taiwaassa,
Jäljestäpäin sain kuulla, että hän oli erinomai-
sen ahkera käymään yhteisessä jnmalanpalweluk-
sessa ja pidettiiu siltä seilrakunnalta, johonka
Hall knului, jnmalisunden esimerkkinä ja kristit-
tynä, jonka meno oli taiwaassa.

Seuraamana Päiwänä tapasin minä hänen ju-
malan-palwelnksessa. Saarnan alla loisti hänen
kaswoissansa koko häneu sielunsa tila, ja hän nä-
kyi hiljaisnudessa nauttiwau Jumalan suloisia
lupauksia. Jälkeen pnolen päiwäli kuulin niinä
hänen suuressa kokouksessa rukoileman. Hänen
rukouksensa oli niin täysi palamaa hartantta ja
ylitse-wnotawaa rakkautta, että jokainen näkyi
tykönänsä tnntewan kaikkiwaltiaan läsnä-olon.
Tämä mies oli minnlle opiksi. Ah, jos hän olisi
kaikille niillekin hyödyksi, jotka näitä lehtiä lu-
kemat.

24



25

Kadonnut Lapsi.
Kaukana täältä Länsi-Amerikassa katosi ker-

ran wähäinen wiiden wuoden wanha lapsi. Hä-
nen wanhemmillansa ei tosin ollnt paljo naa-
puria, sillä ne asuiwat mökkilöissä kaukana toi-
sistansa; mutta he kokoontuiwat kuitenkin kaikki
M lasta hakemaan. Isää ja äitiä, jotka mo-
lemmat oliwat kristillisesti mieltyneet, ahdisti se
ajatus, että heidän rakas wähä lapsensa oli huk-kaan joutunut. Iö tuli. Niissä paikoissa löy-
tyy metsissä susia, karhuja japantteria. Virs-
tan matkaa asunnosta haettiin metsässä joka
paikka, mutta lasta ei löydetty. Wauhemmat
itkiwät, ja rukoiliwat, ollen murheesta näänty-
mäisilläusä. Iö tuli,-mutta ei hakemasta kui-
tenkaan lakattu. Soitolla ja torwilla meni wäki
kaikkiin kohdin ja hakiwat kaikissa paikoissa tätä
hukkunutta lasta. Lopullisesti alkoi kesku-yön
aikoina sade ja satoikin hywin rajusti muuta-
man tunnin; mutta lasta ei löydetty.

Päiwä rnpesi koittamaan ja kaikki alkoiwat
uudestansa hakemaan. He tiesiwät, että tämä
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wähäinen tyttö kuolisi nälkään, jos ei he löy-
täisi häntä. Wiimein näkyi, kuin kaikki toiwo olisi
ollut turha. He oliwat tarkoin hakeneet jokapaikan
puolen penikulman ympäristöllä hänen asun-
nostansa. Aurinko oli toisen päiwän iltana j«
laskemaisillansa. Lapsen wanhemmat oliwatkc-
wasti surussansa ja itkiwät katkerasti siinä luu-
lossa, ett'ei he koskaau enää tässä mailmassa
saisi lastansa nähdä. Nyt oli jo yli 30 tuutu
ahkerasti häntä haettu.

Iksi seurasta oli mennyt enempi kuin puolen
peninkulmaa lapsen kotoa. Ehtoo lähestyi hä-
nen tnukeissausa tiheän metsistön läpitse wähäi-sen järwen taikka lammin reunalla. TäM
täydessänsä kuulni walittawa ääni hänen k«-
wiinsa. Hän seisahti kuultelemaan ja kunli ih-
mis-äänen Hiljaksensa waikeroitsewan. Hän tuli
wähätt liiemmalle ja koetti saada selkoa, mistä
ääni kuului. Häu seisahti kuultelemaan jakuuli
nämät sanat: „woi jos äitini olis täällä, minä
tarwitsisin wähän mokaa. Minuu on wilu ja
nälkä." Siellä löysi hän kadonneen lapsen ma-
kaawan rannalla. Hän wei hänen ilolla ja



riemulla kotio; sillä lapsi, joka oli kadonnut, oli
loytty. Tämä wäbäiueu tyttö sanoi, että hän
lwn tullessa oli ollut uuiuen ja Väsyksissä; hän
oli laugennut poltoillensa ja rukoillut sen ru-
kouksen, jonka hänen äitinsä oli hänelle opeta-
i,«t, jasenjälkeen oli hän lewollisesti ja ilmanpel-
wota nnktunut. Häu sauoi nähneeusä suuren
julnian eläimen tulewau häntä Vastaan; mutta
silloin pyysi häu Herraa häntä Varjelemaan.
Eikä eläin tehnyt hänelle mitään pahaa. Hänen
oli nälkä ja hän söi muutaman marjan. Ju-
mala pitää murhetta pienistä lapsista.

Me olemme kaikki syntimme tähden kadotuk-sen alaiset. Me olemme kaikki lähteneet pois
meidän Isämme huoneesta ja waeltaneet eksyk-
sissä Jumalasta. Mutta Lunastajamme lesns
Kristus on tullut Vapahtamaan sitä, kuin ka-
donnut oli. Hän on pedot woittauut ja tahtoo
kantaa meitä olaillansa. Jättäkäämmeruumiimme
ja sielumme Hänen käsiinsä; Hänen luonansa
olemme hywässä turmassa, sekä ajassa, että
ijaukMisuudessa.
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MetMis-poika Virmassa.
Jo monta wuotta takaperin istui rouwA

ihminen, lnkeenkirjaa huoneensa owella Birniass>i,
Tätä tehdessänsä säikähti hän kowiu,
ttkkiä nuoreu pojan julmalla katsannolla ja sii-,
wottomalla ulkonäöllä seisowan hänen edessäns»,
Äkkiä huusi tämä hänelle: „Asnuko lesu«
Kristus täällä?" Häu uäkyi olewau noin
12 ronoden ijässä, häueu karkeat mustat hiuk-sensa oliwat lialla täytetyt ja seisoiwat py-

tyssä kaikin puolin niinkuin sian harjakset, M
hänellä ollnt muita waatteita, kuiu likainen, kai-
kea, pumpulinen rääpäle hänen länteensä ym-
pärillä. „Asuuko Kristus tällä?" kysyi hän
wielä kerran ja konttasi tuskissansa rouiWi
jalkain juureen.

„Mitäs toiwot häneltä saawas?"
„Minä toiwon saawani nähdä Hänen. Muu

toiwon saawaui tunnnstaa Hänelle," huusi
poika.

„Mitäs olet sitte tehnyt, jotas tahdot hänelle
tunnustaa?"
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„Tehnyt" sanoi poika. „Mitä minä olen teh-
nyt? Niinä olen walehtellut, wamstanut ja teh-
nyt kaikkea pahaa, minä pelkään helroettiiu jou-
tuviani; mntta tähtösin nähdä Herra lesuksen
Kristuksen, sillä minä kuntin yhden Lougyalai-
sen sanowan, tämän taitawan wapahtaa minua
helwetistä. Asnukos hän täällä, ah! sanokaat mi-
nulle missä taidan löytää lesnksen?

„Mutta poika parka," sanoi ronwa, „ei lesus
ole tullut ihmisiä helwetistä wapahtamaau, antaak-sensa heille wapantta edeskäsin elää pahuudessa."

,Mutta miuä tahdon lnopua" wastaisi poika,
gininä tahdon luopua pahuudesta, mntta en tai-
da luopua siitä. Enkä tiedä, kuinka minä im-
aisin sitä tehdä, pahat ajatukset owat minussa,
a pahat työt tulewat niistä pahoista ajatuk-
sista, mitäs minun pitää tekemäni?"

„Ei mitään munta," sanoi ronwa, „kuin
tulla lesuksen tykö uiiuknin me kaikki, mutta
et sinä nyt taida lesusta nähdäu."

Nouwa estettiin enemmän puhumasta korvalta,
julmalta walitns-huudolta, jonka tämä metfä-läis-poika tuskassansa päästi.
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„Mutta minä olen hänen wähäinen heikko
palweliansa," sanoi rouwa, ~ja minä tahdon opet-
taa kaikkia niitä, jotka tahtowat helwetistä päästä,
kninka se taitaa tnlla heille mahdolliseksi."

Nyt muuttuiwat pojan kaswot ja hän katsoi
häneen sanomattomasta iloöta loistawilla kas-
woilla huntaen: „sanokaat se minnlle; ah, sano-
kaat se minulle! Pyytälaät teidän sunrta Her-
raanne lesusta Kristusta wapahtamaan minua,
niin tahdon palwella teitä ja olla teidän orjanne,
niin kanwan knin elän. Älkäät sunttnko, äl<
käät lähettäkö minna pois! nnnun täytyy tulla
pelastetuksi helwetistä!"

Rouwa ei tästä suinkaan suuttunut, waan
hänen sielunsa iloitsi siitä, että hänellä oli elä-
män leipää annettawana tälle isoowaiselle lap-
selle. Senraawana päiwänä wei hän pojan
Vähäiseen koulu-huoneeseen, joka oli tehty Bambu
nimisestä ruowosta, eikä siellä ole koskaan ollut
oppilaista, joka olisi ollut halukkaampi oppi-
maan Icsnsta Kristusta tuntemaan, kuin
tämä köyhä metsäläis-poila. Joku aika sen-
jälkeen otettiin hän kasteen kautta Kristuksen



seurakunnan jäseneksi, ja senMeen eneni hän
päiwä päiwältä autuuden opin pääkappalten
Nintemisessa.

Muutaman wuoden kuluttua muutti pojan
armelias opetus-äiti täältä siihen autualliseen
asuntoon, jossa ei syntiä eikä surua enää ole.
Tämä metsäläis-poika ennätti myös kaswaa
lapsesta mieheksi, ennen kuin kuolema hänen
täältä tempasi. Mutta tämän miehen sairas-
taessa ja lowassa poltto-taudissa itseänsä sinne
tänne heitellessä, oli hänen fydämmensä kuitenkin
täytetty lesuksen kalliilla muistolla, ja hänensuussansa oli alati kiitoswirfiä ja raamatun-
paikkoja, joita hän terweenä oli oppinut.

Wiimein tuli poislähtö-hetki, ja hänen henkensäläksi tuskata ja ahditukseta autuallisesti maail-
masta ja saa nyt ijankaikkisesti olla sen Va-
pahtajan tykönä, jota hän niin palawalla ha-
lulla täällä haki.
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Niinkuin tämä metsäläis-poika Virmassa,
niin olemme me myös kaikki syntiset ja jou°
dumme ilman lesusta kadotukseen, mutta le-
sus ou meitä kalliilla werelläusä luuastanut,
sentähden:

Me sinua, lesu! ylistäm', Ett's weres an-
noit edestäni': Näin pirun pauloist' pahoista
Meit' tahdoit, lesu! pelastaa.

2. O Christe Jumala ja mies! Pois särje
synnin ijes meist', Pääst' ijäisestä kuolemasi',
Aut' ulos hädäst' ahtahast'.

3. Meit' synnin wioist' warjele, Ia Min
alla auttele, Sen kuorma kowa huojenna: Meit'
wahwist, tne, ojenna.

4. O lesu, weljem' suloinen! Am' Pysy
meidän tykönäm', Tass' waelluksess'waikiass':
Suo sitt' meill' ilo taiwahass'.

Suomal. wirsikirj. n:o 149.
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Ilmoitus Tilaajoitle.
Wiime-wuonna, kosla kolmas osa wuosikertaa näit»

Lukemisia maksoi 15 kopeekkaa, tilattiin niitä liki 13UN
eksemplaria; mutta tänä wuonna on tilaajoita niin
wähän, ettei näitä sanomia kannata painattaa. Misyy tähän muutokseen on kaiketi se, että monet pitä-
wät 51 kopeekkaa wuodelta aiwan suurena kuluna täl-
laiseen asiaan. Tästä syystä aikoo näiden Lukemis-
ten toimittaja, sekä tänä wuonna että myös edeskäsin,
»vuosittain Painattaa ainoastansa kuusi tällaista wih»
koa, tehdäksensä wuosikerran sillä lailla huokeemmaksi,
Mutta koska häntä kuitenkin arweluttaa, jos tilaajoit»
sittekkään tarpeeksi kerääntyy, aikoo hän tulewan nu<
meron muassa lähettää tilaus-listoja, joiden takasin
tultua hän taitaa tämän wuoden »viimeisessä, se on,
kuudennessa numerossa ilmoittaa, jos näitä sanomia
tulewana wuonna ensinkään präntätään. Ne tamän-
wuotiset tilaajat, jotka eiwät tydy ottamaan tulewat»
wuosikertaa maksettuin tilausrahainsa palkinnoksi, saa<
wat puolen tilaus-rahaa takasin niistä posti-konttoo-
reista, joissa he owat näitä Lukemisia tilanneet, taik!»
myös toimittajalta, jos ne owat hänelle maksetut.


