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Palweletkos Kristusta?
(latko kolmannesta numerosta,)

Rakkaat ystäwät, näiden lukemisten wiimme-

on puhuttu muutama sana Kristuknumerossa
palwelemisesta, ja kuinka mahdotonta on
sen
olla
opetus-lapsensa
palroelemata.

Hänen
Häntä
lesuksen opetus-lapsia olemme, tulemme
kokonansa Hänen hallituksensa alle, ettemme
tahdo noudattaa omaa mieltämme, waan Hänen tahtoansa, jonka täyttäminen silloin on meidän ilomme ja onnemme. Hän sanoo itse ikeensä
olewan soweliaan ja kuormansa keweän, ja ihmisten sen alla löytäwän lewon sieluillensa.
Teidän seassanne owat kukatiesi jotkut ruwenneet Herraa rakastamaan, ja tahtoisiwat nyt
Häntä palwella. Kukatiesi olet sinä, joka tätä
luet, monta kertaa huokaellnt Herran tykö ja
rukoillut, että Hän soisi sinun tehdä työtä HäJos
niin
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nelle.

Kukallesi ajattelet sinä usein

sen raskaana,

tätä ja pi-

tehdä lesukselle, joka on tehnyt niin paljo hywäa sinulle;
ja sinä toiwot Jumalan autawan sinulle jotain
dät

ettes taida mitään

suurta

työtä, jota Hänelle toimittaisit.
Mutta minä taidan sinulle sanoa, että
sinulla jo on tarjona suuria töitä, joita saat
tehdä. Kukaties: et huomaa sitä, urutta ne
owat tosin jo lasketut sinun käsiis. Sinä olet
koiran kalttainen, ,joka liha-kappale
kukallesi
ui wedessä ja nähdessänsä
warjon,
toijoka oli paljo suurempi, luuli
kappaleen, ja päästi sentähden
sen
sen, joka oli hänen
Pidä tarkoin
waari siitä, kuin minä
sinulle; sillä on
hywiu tärkeä ymmärtää.
Sinä Halilat tehdä jotain suurta lefukselle
kiitollisuuden osotukseksi kaikesta siitä, mitä Hän
on sinulle tehnyt. Mutta Hän tahtoo ensin,
ettäs
sitä, mitä Hän on sinulle
toimittanut; Hän tahtoo ensiksi olla antaja, ja
ettäs olisit oikein halullinen sitä wastaanottamaan, mitä Hän tahtoo lahjottaa sinulle, nimit-

sen
suussa
suuremman

sen
saawansa

suussansa.
sanon

se

5

täin: syntein anteeksi saamisen, lapsen oikeuden
ja ijankaikkisen elämän. Se on suurin palwclus, jonkas taidat hänelle osoitan, ettäs itselles omistat kaiken
armon ja wcmhurskauden,
autuuden,
johon hän tahtoo sinua puettaa,
jonka hän tahtoo sinnlle lahjottaa.
Mutta jos totuudessa olet tämän autuuden
Vastaanottanut ja uskossa itselles omistanut,
ja nyt tahdot tehdä jotain Wapahtajalles, niin
tahtoo lesus ensin sinulta, ettäs walmistaisit sydämes hänelle asunsiaksi, että hän
siellä saisi pitää kanssakäymistä sinun kanssas sellaisessa rauhallisessa ystäwyydessä, joka
on hänen, mielensä jälkeen; ettäs niinkuin Mana istuisit hänen jalkainsa juuressa, antaisit
hänen opettaa sinua ja täyttää sydämes rakkaudella häneen ja halulla ijaukaikkiseen elämään hänen
Oletkos lesnkselle
osottanut tätä palwelusta, jonka hän kuitenkin
Pitää niin
arwossa? Oletkos antauut
pnhdistaa
lesuksen
sinua siitä maallisesta sälystä, joka estää Hänen asumasta sinun sydämmessäs? Oletkos salliunt Wapahtajalles ne

sen

seurassansa.
suuressa

sen
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sabatin-lewon hetket, joita hän niin korkeasti
rakastaa? Ethän sinä taida tässä maailmassa
mitään suurempaa palwelusta tehdä, kuin ettäs
Wapahtajalles toimitat niin rauhallisen
sydämmessäs, että hän siellä taitaa
Martha
toi lesukselle kaikellaista maallista rawintoa;
mutta Maria tuli häneltä wastaanottamcmn
niitä taiwaallisia armolahjoja, jotka lesus hänelle tarjoi; ja lesus piti Marian

asua.

asunnon

suuremmassa
arwossa.paljoEhkäs
lesusta kunnioittaakses tekisit
hywänsä,

kuinka

mutta

siinä ohessa olisit

huolimatoin toimittamaan hänelle siaa sydämmessäs, pitämään ahkerasti kanssakäymistä hänen kanssansa ja hiljaisuudessa waarin ottamaan hänen sanastansa > niin et sinä silloin
ole oikialla tiellä ja lesus pitää palwelukses
mitättömänä, jonkas knkatiesi et olekkaau tehnyt
hänen kuuniaksensa, waan oman lewottoman
nneles rauhottamiseksi.
Jos tahdot jotakin suurta lesukselle tehdä,
niin kärsi jotakin Hänen tähtensä. Tiedätkös, mitä se on kärsiä lesuksen tähden? Se
on mielellänsä kärsiä jotakin Hänen tuntemi—

7

sensa

ja waltakuutausa lewittämiseksi, eikä kuitenkaan pitää sitä suurena asiana, ei myöskään
paljo puhua siitä ihmisille. Jos uskot kärsiwäs jotakin lefuksen tähden, lnutta walitat asias
kaikille tuttawilles ja annat heidän surkutella ja
ylistää sinua sentähden, ja luulet itses senkautta
jotakin suurta tehnees
silloin sopii sinuun
namät sanat: „he owat saaneet palkkansa"
nimittäin ihmisten kiitosta, ylistystä ja
kuttelemista. Jos tahdot jotakin kelwollista toimittaa lesuksen tähden, niin kärsi, kuin olisit
sen hyroin ansainnut, kärsi hiljaisuudessa, kiellä
itses niin, ettei muut sitä hawaitse, kärsi muille
sitä ilmoittamata; pidä asias lesuksen edessä,
jos Häntä tahdot palwella. Tätä tarkottawat
nämcit sanat: „paastoessas woitele pääs
ja pese kaswos"; muutoin saapi
kätes,
on itse sinuus käännetty elämäs, tietää, mitä
oikea käsi,
on uusi ihminen, tekee, ja iloita
Jos
siitä.
tahdot jotakin lesukselle kelwollista
ichdä, niin kärsi kiusaa, wastaan-sanomista ja
nöyryyttämistä hänen tähtensä; äläkä siitä ensinkään ylpeille.

sur-

se

wasen

se
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Jos tahdot lesuksen tähden jotakin suulta
tehdä, min ole uskollinen wähissäkin asioissa,
Tätä hän pitää suuressa arwossa. Se, joka on
wähässä uskollinen, hän on myös uskollinen siinii,
kilin snurempi on. Se on Hänen tahtonsa,

Hänen huoneen-haltiansa owat uskolliset,
Sinä taidat huokeasti pitää waaria käytöksestä
ja tulla aina tarkemmaksi itses.tunnossa, jo«
että

totisesti teet tätä suurta työtä lesuksen tähden;
jos totisesti ahkeroitset olla uskollinen, olla uskollinen siinä wähässä, jota ei yksikään ihminen
tunne, waan Jumala yksinänsä. Pidä waaii»
esimerkiksi puheestas, jos olet tarkka puhumaan
totta lesuksen tähden. Jos olet Hänen kans-

sansa

distys

totisesti yhdistetty, niin tekee tämä yhsinua totuutta rakastawaiseksi, sillä Hiin

on itse totuus, ja jokainen walhe pelkää Hänen
puhtautensa tarkastelemista. Jos wilpittömästi
pidät kanssakäymistä Wapahtajas kanssa, niin
olet jota kauwemmin sitä enemmän hnoiuaitsew,
jos
käytät liiallisia sanoja, taikka jos
laatelet sanojas niin, ettäs koetat korottaa itses,
mutta halwentaa lähimmäistäs. Silloin hue-

suussas
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imitset, jos käännät puhees niin, että omat wikas salataan, mutta lähimmäises wiat ilmi tuohan; jos liehakoitset ja olet ystäwällinen niitä
lohtaan, jotka taitawat sinua hyödyttää, mutta
olet tyly niitä kohtaan, joista et luule sinulla
yhtäkään hyötyä olewan. Äskettäin tapahtui,
M rouwas-ihminen, joka pidettiin hywänä kristittynä, joltakulta waroitettiin hillitsemääu haluansa toisista pahoin puhumaau, joka halu taisi
wahinkoittaa hänen elämänsä Jumalassa. Ei
lM uskonut sitä wikaa itsessänsä olewankaan,
mutta sydämmensä wastaanotti ojennuksen wakaisesti> niin että hän jonkun ajan koetti

itsestänsä. Silloin hawaitsi hän
murheella ja hämmästyksellä, että hän huomaamatausa oli sallinut epäluulojen ja halwentawaisten sanojen lähimmäistä kohtaan saada fiaa
sydämniessänsä, ja että hän tuskin tnnnin aikaa
taisi wälttää turhaa, tylyä lähimmäisensä tuomitsemista. Tämä asia tuli hänelle yksivakaiseksi kuritukseksi, sillä hän käytti sen min; se
saatti häutä myös totuuden ja rauhan Herraa
likemmäksi, ja ottamaan Hänen ijestiinsä olaillensa
ja oppimaan Hänestä.
pitää waaria
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Jumala tietää parhain, kuinka itses niitä koholet; jos lesuksen
tähden hiljaisesti ja nöyrästi puhuttelet ja vastaat heitä. Jos lesus on saanut asuntoch
sydämessäs ja siuä tahdot palwella Häntä, niin
taidat sitä sillä tehdä, ettäs olet niin hiljainen
kuin Hänkin. Silloin taidat kunnioittaa Hanti
ystävällisellä puheella ja nöyrillä wastauksilh
joitas annat tuimille ja riitaisillekkin.
Jumala tietää myös parhain, kuinka taH
sinä olet aikas ja työs oikeassa täyttämisessii,
Hän näkee, jos sinä toisten näkemätä, Häm
taan käytät, joidenka

seurassa

tähtensä ahkeraasti teet työtä isäntä-wäkes,
wanhempas taikka opettajas hyödyksi; Hän A
kee, jos teet sitä niin tarkoin, kuin jos olisi Hänelle tehty; Hän seisoo wieressäs ja pitää wcnrin siitä, jos Häntä rehellisesti ja uskollisesti

se

palwelet.

Sinun palkkas on tosin olewa suuri, jos olel
lesukseu Kristuksen oikea palwelia. Tässä ajass«
tulee sinulle ilon aineeksi, missä ikänä käyt, istut ja oleskelet, että lesus on sinun kanssas,
että sinulla on kaikki yhteistä Hänen kanssansa.

11

Sinä opit aina enemmäu tuntemaan hauen
opuansa, woimaansa ja hywyyttänsä, koska Hän
tähtes woittaa suurimmat koetukset, lohduttaa sydämmes ja siunaa työs. Et sinä tarwitse peljätä niitä raskaita, pimiöitä aikoja, niitä
chdistawia waaroja, jotkakaikin kohdin tunkeiksen
sinun päälles,—sillä sinä toimitat lesuksen tahtoa,
ja Hän holhoo sinua paremmin kuin äiti heikkoa
lastansa; Hänen oikea käteusä tukee sinua, ja sinä
makaat Hänen sylissänsä. Ia koska wiimein tulet
Salemin portille, ja kolkntat tullakses sanomattomaan kuumaan, ou Hän tulewa wastaas kirkastetuilla haawoillansa, joissa sinulla on turwa, woima
p terweys, ja Hän on sinulle fanowa, sinä
hywä ja uskollinen palwelia
sinä
joka minun haawoini kautta olet tullut parannetuksi ja uskossa miuu» tähteni työtä teet
minä panen sinun paljon Ylitse, mene
sinun Herras iloon.

smun

Rukous.
Eläwä Jumala, rakas taiwaallineu Isä! me
kunnioitamme sinua nöyrästi sydämmissämme
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sinun pyhän ja armollisen neuwos tähden, jon«
kas iankaikkisuudessa olet määrännyt ja ajass»
täyttänyt, koskas nimittäen päätit laskea kaikki
mailman synnit ja kirouksen ainokaisen wiattoman poikas päälle, ja tehdä niin ihmeellisen
wäihetuksen ja muutoksen, että meidän syntimme
Hänelle luettaisiin, ja Hänen wanhurskautens»
ja Viattomuutensa meille. Meidän täytyy l)ä<
wetä sinun pyhäin kaswois edessä, sentähden,
että me elämässämme olemme sinua niin wähän kiittäneet, ja olemme antaneet niin mont»
päiwää kulua ylistämätä sinua siitä rakkaudesta,
jossa koko meidän antuutemme kuitenkin rippuu,
Mc rukoilemme sinua Pyhän Henkes kautta herättämään meitä sinun rakkautes yksiwakaisempaan katselemiseen. Selitä ja wuodata leweäm
wirtana meidän sydännneemme, että kaikki, mit»
me teeinme ja toimitamme, tnlisi sinun rakkaudeltas täytetyksi. Anna meille armos, että me,
sinnn nyt puoleltas tehtyäs kaikki, mitä laupiaalta
ja uskolliselta Jumalalta on odotettawaa, myös
puoleltamme olisimme halulliset suostumaan sinun
ueuwoihis, ja niitä seuraamaan, pakenemaan

se
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sinun poikas lesuksen Kristuksen tykö, ja hylkäen syntiä ja wihaa, joihin me luonnostamme
kimitetyt olemme, rientäisimme hänen tykönsä,
johonka sinä mielistyt, ja jonka tähden sinulla
on myös mielisuosio ja jakaat siunausta kaikille
niille, jotka tulewat Hänen yhteyteensä. Wedä
meitä woimallisesti tähän yhteyteen ja anna meidän siinä niin wahwistua, ettei helwetin Portit
kaikin woiminensa mahda eroittaa meitä siitä,
waan että me siinä pysyisimme, sinua kaikesta
sydämmestä waltaknnnassas palwelesimme, ja
wiimein tulisimme ijankaikkiseen kirkkautees saatelluksi ja oikealle kädelles asetetuiksi. Siihen
meitä auta ja siunaa meitä lesuksessa Kristuksessa, sinun pojassas. Amen.

Todellinen elämän kertomus.
olisi Herran tarkat silmät, niin
saisimme nähdä paljo hywää, joka salaisesti tapahtuu Hänen nimessänsä, ja joka ei kukatiesi
koskaan tule tunnetuksi täällä maan Päällä. Silloin saisimme nähdä, kuinka paljo usein yhdeltä
Jos meillä
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hengeltä taitaa tulla toimitetuksi, jos hänellä on
rehelliset aitomiset ja yksinkertainen sydän; silloin saisimme nähdä, kuinka Kristuksen oikeat
palweliat wapaehtoisesti antawat itsensä Hänen
palweluksensa toimittajoiksi. Tässä seuraa todellinen kertomus yhden waimon elämän kerrasta, esimerkiksi ja kehoitukseksi niille, jotka ajattelewat, ettei he taida mailmassa mitään hyö-

dyllistä tehdä.
Maria S oli jumalisen ja hurskaan äitin
lapsi, joka aikasin oli opettanut häntä Jumalaa
pelkäämään. Maria on usein itse sanonut, ettei
hän nuoruudessansa kokonansa antanut sydäm—

mensä lesukselle; mutta sitä hän halusi. Hän tiesi,
kuinka tarpeellista oli Häntä Palmella, ja toiwoi
olla niiden seurassa, jotka Häntä
rakastiwat. Sellainen oli hän, koska hän wielä
nuorena ollessansa nai merimiehen. Pian huomattuansa, ettei hänen miehensä peljännyt Jumalaa, eikä koskaan rukoillut, puhui hän niin
ykfiwakaisesti hänen kanssansa ja waroitti häntä
niin sydämmellisesti sielunsa maarasta, että Jumala siunasi hänen ahkeroilsemisensa, ja antoi

saawansa
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miehen tulla totiseen kääntymykseen, ehkei autuden asia wielä ollut hänelle itselleMän selwäuä.
Marian mies kuoli merellä ja hän itse muutti
kotia äitinsä tykö, joka myös oli tullut leskeksi.
Tätä köyhää äitiänsä elätti hän 8 wuotta ja
hoiti häntä helleydellä kuoleman-hetkeen asti.
Äitin kuoltua nai hän toisen kerran ja sai
silloinkin miehen, joka ei rukoillut eikä muutonkaan huolinut Jumalasta. Tämä asia suretti
häntä kowin, niin että alati kehotti häntä Herraa etsimään; ja pian hänellä olikin
matoin ilo, että hän sai tuulla hänen rukoilewan Herralta armoa, ja myös pyytämän häntäkin yhdistymään hänen kanssansa tähän kalliiseen harjotukseen.
Kohta kääntymykseusä jälkeen tuli mies kipeäksi, ja sairasti pitkällistä
joka
wiimein tuotti hänelle kuoleman. Maria ei
ainoastansa hoitanut häutä helleydellä yötä ja
Päiwää, waan myös teki muille raskasta työtä
lmsaitaksensa jotakin, jolla hän taisi ostaa miehellensä sellaisia wähäisiä tarpeita ja herkkuja,
jotka owat keuhko-taudissa sopiwia. Wiimein

se

se sano-
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painoi

hän kiini miehensä silmät, tämän kuolsiinä suloisessa toiwossa, että hän saisi
nähdä Vapahtajansa kunnian-waltakunnassa.
tua

Maria parka oli nyt taas yksinäinen köyhä leski,
ja hänen täytyi haikea itsellensä palwelusta.
Sieltä tuli hän pian kutsutuksi sisarensa tautiwuoteelle. Sisar oli kowalla kylmehtymisellä
saattanut itsellensä hirweän taudin, joka pian
muuttui syöwä- eli koi-taudiksi. Hän makasi
tauti-wuotcellansa 5 wuottn
tuskassa.
Hänen miehensä teki tosin työtä hywällä päiväpalkalla, mutta oli suuri juomari, eikä paljo
huolinut omistansa. Marian täytyi tehdä työtä
ansaitaksensa sisarellensa, mitä kiwussansa tarwitsi, ja pitää murhetta tämän roiidestä lapsesta.
Kaikkea tätä teki hän tytywäisellä mielellä..
Lopullisesti oli hänellä
ilo, että näki sisarentästä
erkanewan
mailmasta
sakin
rauhalla Jumatapsistansa,
ja
lassa murheetoinna
sillä hän tiesi,
että Maria oli lupauksensa mukaan olewa heille
äidin siassa.
Ia Maria pitikin uskollisesti lupauksensa.
Kymmenen wuotta kärsi hän nurisemata rauha-

suuressa
se

se
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tonta elämää tunnottoman jn jumalattoman miehen luona, eikä jättänyt hänen huonettansa, en-

nenkuin hän oli nähnyt kaikki sisarensa lapset,
sekä pojat että tyttäret, itse taitawan työllänsä

hankkia elatustansa.

Niistä kuoli kuitenkin wähänen tyttö jo kahnmoden ijässä. Lapsi oli jonkun ajan
ollut kiwuloinen. lonakuna päiwänä tuli hän
kyökkiin, Marian siellä ruokaa keittäessä, ja puserteli päätänsä tuskissansa. Maria sanoi hänelle: „lapsi parka, sinä olet kipeä; rukoiletkos
koskaan Jumalaa?" „En täti kulta," wastasi
lapsi. Maria puhui silloin helleydellä hänen
kanssansa tästä tärkeästä asiasta, ja lapsi rupesi jo siitä päiwästä Jumalalta rukoilemaan
Pyhää Henkeä ja uutta sydäntä; ja Herra luulikin niin yltäkylläisesti hänen rukouksensa, että
hän kuoli ei ainoastansa rauhassa, waan myös
riemuitsewalla ilolla.
Maria meni taas palwelukseen, ja, niinkuin
me jo taidamme ymmärtää, oli hän kelwollinen
ja rakastettu palkollinen.. Tässä Palweluksessa
ollessansa sai hän tietää, että yksi sisarensa po-

deksan
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jista oli kipeänä; jonkatähden hän lähetti häpalkastansa. Mutta
nelle kolme neljättä
tauti kiihtyi, lähti hän palweluksestansa
kuin
ja meni poikaa hoitamaan. Tämän sisarensa pojan kuoltua eli hän yksinänsä, mutta kutsuttiin
pian sisarensa kahden tyttären tykö, jotka toinen
toisensa jälkeen tuliwat kipeiksi ja kuoliwat, ja
joita hän hellästi hoiti sekä sielun että ruumin
puolesta. Viimeiseksi eloon jäänyt sisarensa
poika kuoli ulko maalla, ja
waimon ja lasten kotia tullessa oli hän heidän maalle nostesfansa heitä wastassa ja antoi heille rahaa ja
waatetta. Köyhyydessänsä oli hänellä kuitenkin
aina jotakin annettawaa.
Tässä on nyt edessäs muutamia kertomuksia
köyhän palkkapiian elämästä. Nämät osottawat,
kuinka suureksi lähimäistensä hyödyksi halpakin
ihminen taitaa olla. Harroat niistä, jotka tätä
kirjaa lukewat, owat kukatiesi alhaisemmasta
säädystä kuin Maria; mutta ei yksikään ole niin
halpa ja mitätön, ettei Jumala taitaisi tehdä
häntä hyödylliseksi lähimäisellensä, jos waan ihminen tahtoo täydellä todella uhrata itsensä

sen

osaa

sen
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palwelukseen ja olla ahkera rukouksissa;
ja jos Maria jo nuoruudessansa olisi tullut
täydelliseen, autualliseen Jumalan armon osallisuuteen, niin olisi hän taitanut wielä enemmänkin hywää waikuttaa.
Mutta joku mahtaa kysyä: „EN hän ollut
totisesti uskowainen, eläwä kristitty koko tänä
aikana?" Viimeisinä aitonansa sanoi hän itse ei
aina olleensa sellaisessa tilassa. Se, joka kertoi
hänen elämä-kertaansa, kysyi häneltä kerran: „Eikö
teidän sukulaisenne ja ystäwänne pitäneet teitä
totisena kristittynä, koska teidän työnne oli heille

Herran

niin suureksi siunaukseksi sekä sielun että ruumiin puolesta?"
Hän wastasi: „los he itse
olisiwat käsittäneet Jumalan armon, niin ei he
olisi minua sinä pitäneet. Minulla oli uskowainen äiti, joka opetti minulle totuuden, ja
kuinka tarpeellista oli, antaa sydämensä Herralle.
Minulla oli sentähden ikäwöiniinen Herran perään, enkä ole koskaan ollut Hänestä erotettuna onnellinen, en myöskään taitanut suruta
nähdä niiden, jotka rakastin, olewan huolimattomia
suuresta autuudesta, jota itse niin
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sydämellisesti halusin mutta ei sydämeni kuitenkaan koskaan ollut täydellisesti Kristukselle
kuuliaiuen, waan rakkaus tähän maailman wietteli minua usein hywiä aikomuksiani unhottaman."
„Mariaa ensimäisen kenan nähdessäni,"
noi kertoelia, ~oli hän jo seitsemän kymmen wuoden ijässä. Ihdekftnä edellisinä wuosina oli
hän ollut terwe ja kelwolliuen palwelia. Mutta
kerran liukahti hänen jalkansa kadulla, hän lankesi
ja toinen reisi-luunsa meni poikki. Kuin häntii
nostettiin ja wietiin likellä olewaan huoneeseen,
sanoi hän: „nyt on loppu lähellä," jolla hän
tarkoitti, että hänen täytyi jättää sekä welwol-

sa-

lisuutensa

että

kiusauksensa mailmassa. Hän

uskoi, että tämä tapaus oli wastaus niihin moniin rukouksiin, joita hän itse ja muut oliwat
tuoneet Herran eteen, pyytäen Häntä ottamaan
tämän palweliansa täydellisesti omaksensa, erino-

mattain muisteli hän Jumalista äitiänsä, joka
kuoli siinä wahwassa luottamuksessa, että rukouklapsensa Vapahtamisesta tulisiwat kuulluiksi.
Mutta herkesikö Maria nyt olemasta siunauksen pisarana ihmis-elämän wirrassa? Ei
suinkaan, waan hänen työn tekonsa muuttui.

sensa
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nyt osa siitä elämän Wedeu wirrasta,
jonka alku ja päämaali on taiwaallinen. Ia
jos hän myös ennenkin oli siitä armosta ollut
osallinen, niin sai hän nyt roasta tuutuwau iloisen wakuutukseu siitä, ja taisi sentähden rohkeasti
puhua siitä, tunnessansa nämät asiat sydämessänsä ja todistaen niistä niinkuin se, joka on
niitä nähnyt.
Enfimäinen paikka, jossa hän sai tätä todistaa, oli lasareeti, johonka hän suuressa tuskassansa wietiin kuusi wiilkoa tämän onnettoman
tapauksen jälkeen.
Hänen tautiansa tutkittua sanoi lääkäri: „ei
tästä jalasta enää koskaan taida tulla kalua."
„Olkoon niinkin," wastasi hän, „kyllä Inmala tekee, mitä oikea on."
Eikös teillä ole muuta sanomista Maria?"
Kysyi lääkäri.
„Ei mitään, hywä herra."
„Mutta kuiuka luulette täältä pois pääsewäuue?"
„lumala on minun tänne johdattanut; ja
Hän wiepi minua kyllä takasikkin, jos se on

Hän oli

„

'

Hänen

hywä

tahtonsa."

'
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„Mntta ette koskaan enciän kykene työtä tekemään; millä siis aiwotte elää?"
„Hyroä Herra, Elias sai ruokaa kaarneitten
kautta
minä taidan samalla lailla tulla
elätetyksi."

tässä lasareetissä, jotka ympuhetta;
mutta he kntsniwat
märsiwät sellaista
kuitenkin
yhteisesti
Jobiksi hänen
häntä
kärsiwällisyytensä tähden.
Muutamat hänen wanhoista ystäwistänsä tuliroat sinne häntä terwehtimään, ja snrkutteliwat
hänen tyhmyyttänsä, että hän sukulaisillensa oli
antanut kaikki ansaittu omaisuutensa. „Sinulla
taitaisi nyt olla monta sataa riksiä, Mana,"
sanoiwat he, „jos olisit pannut ansaitut rahas
säästö-kassaan siaan, kuin olet antanut niitä
sukulaisilles eläkkeeksi; nyt täytyy sinun tulla
pitäjän waiwaifeksi."
„Luuletteko," wastasi hän, „minnn katuwani, mitä olen sukulaisilleni tehnyt? Mitä hyötyä minulla olisi rahoistani, jos tietäisin jättäneeni omaa lihaani ja wertani nälästä kuolemaan?
Entä pidäkkään sitä minään onnettomuutena saada

Harwat

oliwat

suuren

sen
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apua pitäjästä; siitä taidan kiittää Jumalaa."
Apu, josta hän puhui, oli kolme riksiä wiikossa,
jotka hywätahtoiuen ihminen oli köyhäin kassasta
hänelle toimittanut, niin ettei hänen tarwinnut
köyhäin-huoneessa.
„Wiimeiset tiedot, jotka minulla hänestä owat,"

asua

lisäsi kertoilla, „ilmoittawat hänen tytywän tähän wähään apuun, joka joskus lisättiin niiden

lahjoilla, jotka kauwan oliwat tunteneet ja rakastaneet häntä. Jumalan kunnioittaminen oli
hänen päätarkoituksensa, ja ehkei hän taitanut
tehdä sitä samalla lailla kuin ennen, koska hän
nyt oli waadittu wastaanottamaan lahjoja siinä
siassa, kuin hän ennen antoi; niin kunnioitti
hän kuitenkin Jumalaa iloisella tytywäisydellänsä ja sisällisellä yhdistyksellä lesuksm kanssa,
yhtä hywin kuin koko toimelliaalla elämällän-

Min."

Rakas lukia, koettele itseäs. Marialla ei ollut paljo iloa uskossa; hänen elämänsä oli
enemmän ikäwöiminen lesuksm perään, kuin
täydellinen tunteminen. Mutta
hänen
tätä wälM uskon leiwisM käytti hän niin

armonsa
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hywin, että se kantoi ihania hedelmiä. Totinen
kristillisyys osottaksen wähemmin suloisissa tuntemisissa, kuin uskollisuudessa Herraa wastaan.
Rakas sielu, koettele itseäs ahkerasti, jos olet
yksi niistä, joilla on jumalinen meuoolewanansa, mutta sen rooiman he kieltäwcit pois. Hirmuista on joutua helwettiin,
mutta se on paljo hirweämpää joutua sinne,
elettyämme täällä siinä luulossa, että roaellamme taiwasta kohden. Ei kristillisyyden olento
ole ainoastansa kauniit sanat, huokaukset, pään
kallistaminen ja halu muita kääntämään. Ei
suinkaan: älä pety; waan totinen kristillisyys
on itses, koko elämäs, olentos, sydämes, ajatuktyös uhraaminen sen Wapahtajan kunses ja joka
on itsensä sinulle lahjottanut. Krisniaksi,
tillisyys ou lesuksen sowiuto-kuolemau omistaminen uskossa, jonka kautta tulet Inmalau luonnosta osalliseksi, niin että hänen omaisuutensa
sinun käytöksessäs täällä maan päällä ilmi tulewat. Häueu wanhurskauteusa ja hywyytensä,
Hänen uskollisuutensa ja totuutensa, Hänen
laupiutcnsa ja kärsiwällisyyteusä säteet loistawat
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silloin sinun kauttas ihmisille; ja he tulewat
niiden kautta saatetuiksi itse Jumalan, totuuden
lähteen tykö; koska heidän siweytensäon kaikille ihmisille tiettäwä, niin ymmärretään
heistä, että Herra on heitä läsnä. Jos olet
Jumalan armosta täytetty, niin tulewat sinun
työs Jumalan töitten kaltaisiksi Hänen armowaltakunnassansa.

Ei lesus maan päällä ollessansa kowasti
nuhdellut muita, luin ulkokullatuita ja suukristityitä. Hirweätä on tosin olewa, jos me
lemme taiwaan portille lesuksen kaswoin eteen
sillä toiwolla, että olemme Jumalan lapset Hänen tähtensä, ja Hän, meidän huntaessamme:
„Herra, Herra, emmekö me sinun nimes kautta ennustaneet?
meille wastaa: en minä teitä ikänä tuntenut: menkäät pois minun tyköäni te wäcirintekiät, ette ole hywiä hedelmiä kantaneet, waan

ohdakkeita

ja orjantappuroita.
Se ajatus, että sellainen tuomio on mahdollinen, pitäisi saattaman niitä, jotka owat ewankeliumin tuulioita ja Kristuksen tunnustajoita
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alati eteemme asettamaan tämän kysymyksen:
„onko minulla myös Ewankeliumin woima? Hallitseeko kristillisyys minun ajatukseni
ja koko elämäni? Senkö woima hallitsee ja johdattaa minussa kaiki muut woimani? Onko se
saattanut minua sowintoon Jumalan kanssa,
kukistanut minussa synnin wallan ja pyhittänyt
Jos ei se sitä roaikoko minun elämäni?"
kuta, niin ei se ole mistään arwosta. Sillä
onneton se ihminen, joka jumalisuuden warjon
alla kieltää sen rooiman, joka pyhyyden nimellä
elää synti-elämätä, ehkä kuinka se olisi salattu
hartain huokausten ja jumalisten tunnustusten alla.

Kirje palkolliselle.
Rakas lapseni, kiitoksia ystäwällisestä kirjastas, jossa ininulle ilmoitat murhees. Minä tahdon koettaa kantaa niitä sinun kanssas taiwalli-
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sen

Isän

eteen, joka tuntee kaikki meidän

tämme ja taitaa meitä

siitä auttaa.

hä-

Sinä walitat sitä, ettei herraswäki, joiden
tykönä palwelet, anna sinun lukea raamattua eikä
käyttää sunnuntaita Inmalan ja Hänen
harjoittamisella. Minä tiedän kyllä, tämän asian
olewau raskaan kantaa. Sinä sanot, herraswäen waatiwan sinua ryykkäykseen ja muihin
jokapäiwäisiin töihin sunnuntaisina edellä puolen
päiwän, ja että sinun jälellä puolen päiwän
täytyy passata heitä heidän maailmallisissa pidoissansa. Tällainen elämä on suureksi määräksi niille, jotka owat heikkoja ja toettelemattomia niinkuin sinäkin;
olisi määrällinen yksija
wakaisemmalle urhoollisellekin kristitylle.
Mutta minä tahdon, toimittaakseni sinulle

sanansa

se

lohdutusta tässä raskaassa murheessa,
muistuttaa sinua ensin, että sinulla on toinen
mestari ja isäntä, joka tosin ulkomnodoltansa ou
heikko ja wähä-arwoinen, niin ettei Hänen
enemmän

nansa
Hän

cmpa

sa-

ole suuresta arwosta mailmaösa
mutta
on kuitenkin woimallisempi kuin joku muu,

Hänellä kaikkikin woima taiwaassa

ja
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maan päällä. Hän woipi tehdä kaiken senkin
ylitse, kuin me rukoilemme taikka ymmärrämme.
Jos tahdot wälttää sielus totista waaraa, niin

mahdat lähestyä Häntä sillä lailla, kuin jos se
olisikin totisesti waarassa. Lähesty Häntä niinkuin pelastaakses heukes, nähdessäs sellaisen waaran sinua uhkaawai:, kuin sekin on, ett'et saa
rawintoas hauen Pyhästä siunatusta sanastansa.
Laske Hänen päällensä tätä murhetta, niinkuin
sinä laskisit murhees jonkun ihmifeu päälle, joka
taitaa ja tahtoo auttaa sinua, ollessas jo nälällä nääntymäisilläs. Mene lesukseu tykö,
rukoile Häntä kaikesta sydämmestä, että Hän
pelastaa sinua kiusauksesta hylkäämään Häntä,
ja sinä saat tuta ja nähdä, kniuka uskollinen
Hän ou, kuinka Hän itse wapahtaa kiusauksesta
ja waarasta. Siuä olet heikompi, huikentele-

waisempi ja kokemattomampi kuin monet muut,
ja fentähdeu oukiu sinnn waaras suuri ja silmin-nähtäwä. Mntta jnnri tämän pitäisi kehoittaman sinna kokonansa lankemaan Icsnksen jalkain jnnreeu ja antamaan itses hänen
käsiinsä, nähdessäs, ett'et taida auttaa itsiäs;
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mutta ei sinun tarwitse ensinkään hukkua, jos
Hänen itseäs hallita. Mutta älä päästä
Häntä, waan pidä se pää-asiana, että Hän hal<mnat

litsee sinua; ja jota enemmän Häneen luotat,

sen

suurempi apu sinulle annetaan. Minä tahdon muutamilla esimerkeillä osottaa sinulle, kuinka
»mut Kristilliset palweliat owat tehueet, ja kuinka
Herra on ollut heidän kanssansa ja auttanut
heitä. Edellä kättä tahdon kuitenkin antaa sinulle
uämät neuwot: älä ylpeile ja muista, ettäs

palwelet Kristusta, uskollisesti palwellessas ei
ainoastansa hywää waan myös tuimaa isäntää,
ja koska todistat Kristuksesta, niin tee
synöyryydessä,
muistaen 1 Pet. 2:
vemmässä
18, 19, 20. Eph. 6:5, 6.
Miuä olen koettanut antaa sinulle sm nenwon, joka on paras kaikille, he mahtawat olla
woimallisemmat eli heikommat, enemmin eli wänimittäiu sen, ettäs täyhemmin koetellut
dellä turmalla ja sellaisella luottanmksella, kmn
jos apu jo olisi kädesfäs, meuisit Herran lesnksen tykö sellaisella murheella, kuin on,
joka sinua nyt painaa, ja ettäs koko fydämmes-

se

se
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Häneltä pyytäisit, että Hän sinua niin johdattaisi, ettei ne welwollisuudet, joiden täyttämistä isäntä-wäkes sinulta waatiwat, mahtaisi
saattaa sinua syntiä tekemään ja Hänestä luopumaan.
Toiseksi tabdon minä antaa sinulle tämän
lohduttawaisen ja kehottawaisen tiedon; nimittäin, että rakkaus kalliiseen Jumalan sanaan
täs

pysyy

sydämmellisempänä, ja Hellempänä, ja hengellinen elämä wilppaampana ja raittiimpam
uuden tykönä, jotka ahdistetaan, ja joilla on
ria esteitä woitettawina saadaksensa tilaisuutta
Viljelemiseen. On myös sinulle
Jumalan
hywin tarpeellista, ettäs, jota työläämmäksi se
sinulle tulee, sitä ahkerammin wiljelet kaikki tilaisuudet, kuin sinulla on, Jumalan
harjoittamiseen, ja mielelläs uhraat jonkun lepohetkes saadakses sitä harjoittaa. Sillä, jot»
enemmin sinun täytyy kääntää ajatukses ruu-

suu-

sanan

sanan

miillisiin töihin, sitä tarpeellisempi sinulle on
sielus sanalla, ja sitä suurempi hyöu)
siitä tawallisesti on. Sinun kanssa-palwelias
ja isäutä-wäkcs tulewat myös siitä Vakuutetuiksi,

rawita
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että jumalan-palwelukses on totinen, jos ennemmin luowut jonkunlaisesta huwituksesta kuin
Jumalan sanasta, sinun maallisten welwollisuutes täyttämistä laimin lyömätä.
Minä tahdon nyt tässä antaa sinulle muutamia neuwoja emältä hywin koetellulta waimolta
ulkomaalla.
„Mi kysymys," niin kirjottaa tämä waimo,
„on usein sywällä tuskalla tullut sellaisten kristillisten palweliain suusta, joiden isännät owat
olleet kokonansa murheettomat ja huolimattomat totisesta kääntymyksestä, nimittäin tämä
kysymys: mitä taidan minä tehdä saattaakseni
heitä tuntemaan heidän syntiänsä ja waarallista
tilaansa, ja haluun yksiwakaisesti hakemaan pelastustansa Kristuksen kautta."
„loka tapauksessa,"
hän wielä, „on
tarpeellinen,
koska
suuri wiisaus
tahdotaan etmutta tämä
hengellistä
menestystä;
toisten
siä
tarpeellinen,
jos ne,
on
erinomattain
wiisaus
joita tahdotaan hyödyttää, owat suuremmasta
arwosta kuin me itse. Joku tawallinen nuhde eli
manaus, joka sopisi wertaisille taikka alamaisille,

sanoo
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pidettäisiin häwyttömyyteuä, jos Palmella sillä
koettaa ojentaa isäntänsä taikka emäntänsä kristillisyyttä, ja saattaisi heille luultawasti kowemman wastahakoisuuden kristin-uskoa wastaan
kuin ennen, jos heitä tällaisilla nuhteilla soimattaisiin. ~Eiko minun siis pidä ensinkään
mitään tekemän?" kysyy kukatiesi rehellinen palwelia. „Täytyyto minun kärsiä, että ne sielut, joidenka tiedän oleman niin kalliita, rohkeasti
maeltawat kadotuksen tietä, enkä edes yrittämän
saattaa heitä waarinottamaan ewaukeliumista,
jonka kautta he taitaisiwat wapahdetniksi tulla?"
„Tähän sopii wastata: ei suinkaan. Senkautta, että osotat selwän yhdenkaltaisuuden Kristuksen kanssa sinun käytöksissäs, kiistin opin
totuuden sowittamisella jokaiseen welwollisuuteen,
kuin sinulla on, uskollisuudellas, ahkeruudellas,
hywällä ja nöyrällä käytökselläs ja kaswamisello
kaikissa, kuin kristityn tawoissa on suloista j«
otollista, taidat tehdä paljo, äärettömästi palje
piJumalan, sinun Wapahtajas opin
(Jatketaan.)
tämiseen.

armossa

Ilmoitms.
Lapsille woidaan

Lukemisia
deksi tilata posti-konttooreissa

ensitulewaksi wuo-

28 kopeekalla hopeata
wuosikerralta eli kuudelta wihkolta, joiden kansia ei
kuitenkaan taideta, niinkuin tähän asti, kuwilla kautäällä
nistaa sekä sentähden, ettei sellaisia nyt
piiretyiksi, että inyös ajan wiiwytyksen tähden niitä
muualta tilatessa. Kahdenkymmenen ja useimpain
cksemplarien tilaus wo! myös tapahtua toimittajan tykönä Kuopiossa, jolloin niitä eri-paketteissä postilla
lähetetään tilaajoille seurawiin hintoihin, nimittäin:
Jos wähemmän kuin 30 eksemplaria tilataan, maksetaan joka wuosikerralta 23 kopeekkaa; jos 30 taikka
useimpia tilataan 22 kopeekkaa; jos 60 taikka useimpia
tilataan 21 kopeekkaa, ja jos 100 taikka useimpia tilataan 20 kopeekkaa; ja annetaan joka kymmeneltä yksi
ja joka sadalta 15 hinnata, kuin rahat tilatessa allekirjoitetulle lähetetään.

saa

Seuraamia hengellisiä kirioia sekä myydään allekirjoitetun luona että lähetetään postissa tilaajoille,
jos wähintään 30 wihkoa tilataan:
Naapuriensa Tappaja, hinta 4 kop.
Lukemisia Lapsille: 1860 wuoden wuosikcrta, 4 wihkoa, maksaa kokonansa myytynä, Iti
kop.; mutta wihkottain myytynä 5 kop. wihko:
N:o 1. Kawahda itseäs koiralta eli mikä usko on?
ja muutamia uskon hedelmiä. N:o 2. Laiwa-poika,
pikku Maria ja Pääsiäislammas. N:o 3. Uskollinen palwelia ja koulu-kumppanit. N:o 4. Etsikäät
Herraa warhain. 1861 wuoden wuosi kerta, 6

wihkoa, maksa kokonansa myytynä, 25 kop., mutt»
wihkottain myytynä, 5 kop, wihko. Nio 1. Milutama sana lapsille uudella wuodella, Johannes Vrenz
ja wähäinen koulutyttö Afrikassa- N:o 2. Johannes
Rosko, Ewankelimnin laiwa, Niagara ja Arkkipispan
Anselmin rukous. N:o 3. Kirje lähetyssaarnatoiinesta. N:o 4. Hillitsetkös kieltäs? Necgeri Moses,
kadonnut lapsi ja metsäliiispoika. N:o 5. Tahdotkos ilahutta Jumalan Enkeleitä! Eliinan työ ja wähäinen parannuksen tekiä. N:o 6. Katso, minä
ilmoitan teille suuren ilon. 1862 w. wuositerta,
6 wihkoa, maksaa kokonansa myytynä, 25 kop., mutta
wihkottain, 5 kop. wihko. N:o 1. Londonin ryyspkouluistci, toimelias Heikki, onnellinen Jaako ia matkamies. N:o 2. Missä armossa pidät piplias ja
kirie lapsille. N:o3. Palweletkos Kristusta? (alkupuoli) pieni Rossina, kipeä sotamies y. m. N:o 4.
Palweletkos Kristusta (jatko 3:teen n:roon) todellinen
elämän kertomus ja kirje palkolliselle.
jotka ottawat näitä kirjoja kaupitaksensa,
myymis-palkakscnsa: 15 prosentia, jos
eiwät ota niitä omiksensa, maan takassnlähettämisen ehdolla; 20 sadalta, jos he ottawat niitä
omiksensa ja wuoden sisään maksamat hinnan; 25
sadalta, jos wähemmän kuin 10 ruplan edestä tilataan, ja rahat tilatessa, taikka kohta kirjojen saatua,
minulle lähetetään; ja 30 sadalta, jos wiimeisM'
nimitetyllä ehdolla 10 ruplan eli enemmän edestä
Ne,

saamat

tilataan. Kuopiossa elokuussa

w.

1862.

K. E. Roos.

