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„lotka minua kunnioittamat, niitä
minä tahdon kunnioittaa".

Tuomas Antikainen oli jo monta kuukautta
ilman työtä, eikä hänen työnteostansa ollutkaan
enää mitään toiwoa, sillä häu hiwn hiwnmistansa
keuhkotaudissa. Jos hänellä olisi ollut waraa
hankkia itsellensä lääkitystä, olisi hän kuka tiesi
wielä elänyt muutamia wuosia, mutta häneltä
puuttui melkein kaikki, jokapäiwäseenkiu elämään
kuuluwat, tarpeelliset kappaleet. Waimonsa teki
työtä apuihmisenä, ja hänen wanhin, 12 wuo-
tinen tyttärensä, Saara, käwi pitkin pitäjää syö-
täwäin kaswujen kaupalla. Paitsi sitä oli Anti-
kaisella asuhuoneestcmsa kallis hyyry maksettawci
ja wähäisestä pellosta naapurille päiwä-töitä
tehtäwiä, joita waimo, ja lapset eiwät wounien
puutteesta taitaneet täyttää.

Antikaisen siassa olisi siis moni tuutenut it-
sensä onnettomaksi. Mutta häntä nähdessä tu-
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liwat ihmiset warsin toisin: ajatuksiin. Kaswo-
jensa nöyrä rauhallinen muoto ja koko käytök-
sensä ilmoittiwat, ettei ulkonainen surkea tilansa
kuitenkaan estänyt hänen sieluusa rauhaa. Köyhä
oli Antikainen tosin maallisista tawaroista, mutta
hän oli rikas uskossa ja kärsiwcillisyydessä, ja on-
nellinen tnlewain tawaroin odottamisessa, joiden
saamiseen hän oli oppinut turwaamaan. Sen-
tähdeu ihmetteliwät naapurinsa häntä; ei he to-
sin häntä ymmärtäneet, ja moni pitikin hänen
tyhmänä ja jumalisuudessansa typeräuä; monet
suuttuiwat häneen; mutta jokaiuen ihmetteli kui-
tenkin hauen kärsiwällisyyttänsä, hänen ilomieli-
syyttänsä ja rauhaansa.

Antikainen tiesi hänellä olewan laupiaan ja
uskollisen isän, joka piti häntä rakkaana lapse-
nansa. Ei hän kukaties: olisi todistuksilla tai-
tanut sitä todeksi näyttää, mutta sitä ei hän tar-
winnutkaan, sillä hän tiesi sen warmaan. Hän
tiesi myös paljo mnita asioita, joita ei hän tai-
tanut todeksi uäyttää. Hän tiesi hywäu sieme-
nen maahan kaiwettuna itäwäu, kaswawan ja
hedelmää kantawan, mutta ei hän taitanut selit-
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tää sen ihmeellistä kaswamista. Niin tiesi hän
myös warmaan, että wiisas ja armollinen isänsä
taiwaassa oli hänelle määrännyt köyhyyttä ja
sairautta eikös häneu siis pitänyt siihen tytyä?

Antikaisen waimo oli ainoa kylässä, joka tie-
tysti oli samasta mielestä kuin miehcnsäkin siinä,
että hän lnotti näkymättömään armahtajaan.
Kuitenkin oli hänelle waikeata wjasti siihen tur-
vata; sillä hän näki asiat pikemmin aina pahem-
malta puolelta, ja tulema aika tuutui hauelle
lvarsin surulliselta ja pelottamalta.

Usein sai hän kuitenkin tuskaan ja epä-toiwoon
langettuansa hawaita ihmeellisen awun, ja mie-
hensä sanat läroiwät silloin toteen. Niin oli
esimerkiksi tämä waimo kerran ollut erittäin mur-
heellinen siitä, ettei tyly ja ilkeä naapurinsa myy-
nyt hänelle maitoa, ehkä hänellä oli kyllä. Kohta
senjälkeen tuli toiselta naapurilta sanoma, että

he muutamina wiikkoina saisiwat heiltä maitoa
warsin hinnata. Sellaisissa tapauksissa ei Anti-
kainen taitanut muuta kuin lempeydellä sanoa:
„sinä heikko-uskoinen, minkätähden epäilit?"

Liki heidän mökkiänsä oli kannis herms-
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kartano. Kerran kutsuttiin Antikaisen waiwo,
Susanna, kewät-aikana sinne, siellä tuuraus-työssä
auttamaan; sillä sinne odotettiin uutta herras-
wäkeä. Muutama wiikko seujälkecn haettim häntä
taas awnksi huoneen kalujen sioittamisessa; ja
hän oli niin uuden herraswäen mieleen, että he
lupasiwat hänelle työtä kahdeksi päiwäksi uni-
kossa. Paitsi sitä lupasiwat he ostaa häneltli
kaikki, mitä hänen sopi myydä wähäisestä maas-
tansa, sillä heidän oma ryyti-maansa oli wiel»
huonossa korjnssa;. hänelle oli wiime talwena ain»
euemmin ja enemmin puuttuunt työtä, ja kuin
jokaisella oli oma wähä kaswu-maansa, niin oli
hänelle waikea saada ne wähätlin myydyiksi, kuin
hänen maassansa kaswoiwat.

Kartanon unsi herraswaki, Lesterisen herra j>i
ronwa, oliwat hywin ystäwällisiä, ja kuullessansa
puhuttawan Antikaisen kiwnloisuudesta ja köy-
hyydestä, lähettiwät he silloin tällöin hänelle siit»
ruasta, joka oli heille itselle walmistettu, ja lap-
set saiwat myös kaikcllaisia jätteitä äidin illoillii
kotio mennessä. Lesterisen ronwa antoi myös M
joukon lastensa wanhoja waatteita, jotka warsi»
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hywiu sopiwat Antikaisen lapsille. Pieni Saara,
joka oli ymmärtäwäiuen ja ystäwällineu tyttö,
pidettiin Lesterisen lapsilta hywiu hywäuä,, ja he
hakiwat tilaisuutta saada häntä tykönsä.

Pian hawaittiin kuitenkin, että näitä etuja seu-
rasi welwollisuuksia, jotka oliwat Tnomas Anti-
kaiselle warsinraskaat ja waikeat täyttää, ehkä moni
hänen siassansa olisi ne mielellänsäkin täyttänyt.

Eräänä lauwautai-iltana tuli pieni Saara ko-
tio herraskartanosta tyhjällä korilla, jossa oli
kantanut kauniita mansikoita heidän omasta kaswu-
maastansa. Saara tnli kotio hywiu hikisenä ja
puna-kaswoisena, ja hänellä oli jotakin tarpeel-
lista äidillensä sanottawaa.

„Lesterisen rouwa kiitti marjat hywäksi," sanoi
hän, ~ja tahtoo enemmän niitä mutta en
minä luulle teidän suostuwan hänen tahtoonsa."

„Mitä hän sitte tahtoo?"
„Hän oli hywiu ystäwällinen ja iloinen, ja

sanoi, että hän tahtoi paljo enemmäu sekä ryyti-
maan että metsän-marjoja, mutta ei hän sallisi
minun poimia niitä ennen kuin huomena edellä
Molenpäiwän, sillä, niillä on huomena wieraita
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päiwälliseksi. Sitte tahtoo hän miuun koko päi«
wän siellä oleskelemaan, ja illalla on siellä tanssi
ulkona wiheriäisellä kedolla."

~Maljat owat kyllä hywiä, jos niitä tänäkin
iltana poimit," sanoi Saaran äiti, „paras on,
ettäs kohta menet metsään."

„Minä sanoin niin, äiti; mutta Lesterisen ronwa
käski minun pitää suuni kiini ja poimia marjat
wähä ennen päiwällistä ja jäädä tanssiin."

Susanna tuli hywin murheelliseksi ja meni
miehensä tykö, hänelle tätä juttelemaan. Hän
oli hywin heikko ja taisi tuskin muuta kuin knis»
kuttaen pnhua.

„Älä, Susanna, anna hänen sitä tehdä," sa<
noi hän.

„Minä olin waknntettn, ettäs niin sanoisit,
Tuomas," wastasi hänen waimonsa. „Mnttc>
en tiedä, mitä meidän pitää tekemän. Emmesaa wihotta Lesterisen rouwaa. Sinä tiedät, ettii
hän on hywa meitä kohtaan."

„Meidän hywä Herramme ja Mestarimme te-
kee meille Paljo enemmän hywää, kuin jotn maal<
linen ystäwä; ja kuinka olisi, jos me häntä
Unhottaisimme?" wastasi sairas.
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,Mutta luuletkos sen wäärin olewan, juuri
Mä erällä?" sanoi Susanna hiljaa.

„Miksikä sunnuntairaamatussa kutsutaan, Su-
sanna?" kysyi sairas.

„Sabbatiksi, Tuomas parka."
„En minä sitä tarkota," ivastasi Tuomas,

„ehkä Sabbatti myös on sellainen päiwä, jona
tulee lewätä jokapäiwäsistä töistä; mntta sillä
on toinenkin nimi, joka tekee sen meille wielä
kalliimmaksi."

„Sinä tarkotat kaiketi sitä, että se kutsutaan
Herran Päiwäksi."

„Niin ikään, Susannaseni. Se on Herran
Sabbatti, eikä meidän, 'Hän on sen itsellensä
pyhittänyt. En minä taida siitä enempää sa-
noa; mutta minä tiedän omassa tunnossani,sen olewan rikoksen Jumalan käskyä wastaan
käyttää sitä työhön ja tansiin maallisen etunsa
tähden, koska se on pyhitetty lewoksi Herrassa."

„los emme olisi niin köyhiä, Tuomas," ru-
pesi Susauna surullisella äänellä.

„Herra Jumala tietää kyllä, kuinka köyhät
me olemme, Susannaseni," sanoi mies helley-
della ja turwalluksella.
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„Icsus teki paljo sabbattina," wastasi Su-
sanna, „ehkä Phariseukset oliwat ylöu tarkat sen
pyhittämisessä, tarkemmat kuin nyky-aikaua ol-
laan."

„Hän opetti tosin," sanoi Antikainen, „ettn
sabbatti oli ihmisen tähden, eikä ihminen sabba-
tin tähden. Mutta kaikki ne työt, jotka lesus
teki sabbattina; oliwat tärkeät rakkauden työt, waan
mansikkain poimiminen Lesteriseu rouwalle sun-
nuntaina edellä puolenpäiwän ja tanssiminen
hänen tykönänsä jälkeen pnolenpäiwän eiwät en-
sinkään ole tärkeöitä rakkaudeu töitä Herran täh-
den. Jos se tapahtuisi sairaau ja larwitsewcm
ihmisen awuksi, eikä taitaisi tapahtua muina Päi-
vöinä, niin poimisin minäkin ilolla mansikoita,
ja antaisin ne sairaalle maksut», ja oma tuntoni
olisi rauhoitettu. Mutta ei se nyt niin olisi,
jos minä antaisin Saaralle luwan tällaiseen
sabbatin rikkomiseen."

„En tiedä sitte, mitä pitää tekemäni," sanoi
waimo alakuloisesti.

„Rakas ystäwä, pitäkäämme itsemme suoras-
tansa meidän ojennus-nuoraamme," sanoi Anti-
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k,u'nen heikolla raskaasti hengittämällä äänellä,
joka enemmän kuiu joku walitns ilmoitti hänen
heikkoa tilaansa. Siuä tiedät, rakas waimoni,
etten minä enää kauwan täällä elä; ja kuin kuo-
lema on niin likellä —".

Nyt puhkesi waimo parka kyyneleihin, sillä
pelko miehensä kuolemasta oli niin suuri, ettei
hän luullut taitamansa sitä kärsiä.

„Älä murhehdi," sanoi taas sairas; „sinä
tiedät, kuka kutsuu itsensä leskien mieheksi ja
orpojen isäksi. Mutta sitäpä minä aimoinkin
sanoa, että me kuoleman lähestyessä pidämme
maalliset kappaleet samassa arwossa, kuin ne
taiwaassa pidetään. Enkä miuä saa rauhaa, jos
miuun täytyy jättää tämän maailman sellaisella
kuormalla sydämmelläni, kuin olisin minä anta-
nut sinuu tehdä, mitä minä Jumalan selwäin
käskyin jälkeen pidän Määränä."

„En minä siis tahdo tehdä sitä Tuomas,"
sanoi Susanna itkein. „En olisikaan koskaan
wähintäkään ajatellut sitä, ellei meillä olisi noita
köyhiä lapsia ollut."

„Niiden tähden on meillä juuri paljo enem-
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män syytä olla warallamme kiusauksissa," was-
tasi Antikainen. „Me olemme koettaneet saat-
taa heitä raamatun, Herran päiwän ja Hänen
palweluksensa tuntoon; eikös niin? Herra tietäii,
kuinka pnuttuwaisesti olemme heitä opettaneet,
ja kuinka paljo he meidän elämässämme owat
nähneet sellaista, joka ei ole ollut Jumalan tah-
don jälkeen; mutta en minä luule, että me tie-
ten wapatahtöisesti olisimme saattaneet heitä wää-
rälle tielle, tahi antaneet heille syytä meidä»
tähtemme kristillisyyttä wihata."

„He owat rakkaat, hywät lapset", sanoi Su-
sanna, miehensä wäsymyksestä waikenettua.

„Mutta," sanoi Antikainen, „jos he huomaitsi-
siwat, että me wastoin entisiä opetuksiamme oli-
simme antaneet wietellä meitämme siihen, jota
me ennen olemme syntinä pitäneet, mitä he sil-
loin ajattelisiwat? Ia jos me heille näytämme,
että me kerran suostumme heidän sabbatti-rikok-
siinsa, niin seuraa siitä luultawasti, että he wiimein
wanhemmiksi tnltuansa menettäwät kaikki juhla-
päiwät työ- ja leikki-päiwiksi. Niinpä nyt yh<
teisesti meidän ympärillämme tapahtuu, Su-
sanna," sanoi hän murheellisesti.



13

~En minä tahdo sitä tehdä," sanoi roaimo
wkaisesti; sillä miehensä sanat oliwc,t hänenkin
mielensä jälkeen warsin oikeat. „Mutta mitä
minun nyt tulee tässä asiassa wastata?"

„Paras ou, ettäs menet Lesterilääu ja sanot
rouwalle, mitä me tässä olemme puhuueet. Syytä
niiuua niin paljo kuin taidat; sano, että minä
olen liki kuolemaa ja pelkään Herran päiwäu
wäärin käyttämistä."

Susanna kiiruhti herraskartanoon, ja oli siellä
liki tunnin aikaa; mutta kotio tullessansa oli
hau nääntymäisillänsä..

Lesterisen herraswäki oli nuoria, maailmaan
mieltyneitä ja kristillisyydessänsä suruttomia ih-
misiä, ja wihasiwat niitä, jotkaheidän lunlonsa jäl-
keen „pitiwät itsensä mnita parenipina." He
antoiwat mielellänsä köyhille, oliwat armeliaita
ja ystäwällisiä, mutta odottiwat myös palroe-
lusta ja kiitosta armeliaisuudensa tähden, ja en-
nen kaikkia harmitti heitä, jos jokin asia käwi
heidän tahtoansa wastaan. Lestensen rouwa oli
saanut mieleensä, että hänen wieraansa pitiwät
Päiwälliseksi saaman äsken poimitulta marjoja,
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ja että Saaran jälkeen puolenpäiwän piti ole-
man 'siellä lasten hauskuudeksi ja tanssiman
mäen kanssa. Hän sekä ihmetteli että suuttui sen-
tähden kowin, kuin tämä köyhä waimo, jolle hän
oli ollut niin hywä, ja jonkamaallinen toimeen-
tulo oli hänen käsissänsä, tohti asettaa itsensä
hänen tahtoansa wastaan ja pyysi tyttärellensä
lupaa poimia marjoja lanwantai-iltana, ja sun-
nuntaina olla pois tanssista, antaen syyksi, että
hän ja hänen miehensä eiwät oman tuntonsa täh-
den taitaneet sallia tyttärensä rikkoa Herran Sab<
battia sellaisella työllä taikka hnwituksella, joka
ei ollut malttamattomasti tarpeellinen.

Lesterisen rouwa sanoi, ettei hän tahtonut
knulla sellaisia joutawia puheita, waan Waati,
että hänen käskyjänsä toteltaisiin.

„Ia koska sanoin, etten taitanut suostua hä-
neu tahtoonsa", kertoi Snsanna miehellensä, „ja
hän hawaitsi minun puheeni olewan täyttä totta,
niin olisit nähnyt, kuinka kauhian nuhaiseksi hän
tuli; ja hän sanoi lopullisesti, etten koskaan saa
mennä työhön heidän kartanoonsa; eikä hän enää
lnwannnt ostaa meiltä kaswujammekaan. Sekä
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hina että rouwa sanoiwat tätä minulle, sillä rouwa
kiski myös herraa sinne; ja he puhniwat paljo
löyhäin kiittämättömyydestä jahäwyttömyydestä,
ia että ne aina tahtowat seurata omaa mieltänsä;
ja he sanoiwatkin toiwowansa, että nieidän man-
sikkamme mätänisiwät, eikä saatasikkaan kanpaksi.
Hywin hirmuista oli kuulla heidän tönimistänsä."
Susanna puhkesi itkuun sen wääryyden ja wa-
hingon tähden, kuin häntä oli kohdannut.

„Hiljan, rakas waimoni," sanoi Tuomas
lohduttaen. „Ei meidän tule siitä wihastua,
eikä paljo murhehtiakkaan. Sinä tiedät, ettei
ihmisen wiha tee, mitä Jumalan edessä oikea
on. 'la muista Vapahtajamme sanat opetus-
lapsillensa, jotka oliwat paljo suuremmassa mur-
heessa, kuin me: „älköön teidän sydämenne
murheellinen olko, jos te uskotte Jumalan päälle,
min Mokaat myös minun päälleni." Näillä ja
sellaisilla sanoilla lohdutti Tuomas alakuloista
waimoansa.

Jumala sallii usein uskollisuudessansa, että
Hänen lapsensa kiusataan ja koetellaan; mutta
tämä ei tapahdu yli heidän woimiansa, jos he
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waan häneen turwaawat. Monet woittaa wä-
häkin kiusaus; mutta ei se silloin ole Herrcusyy, waan tulee ihmisten epäuskosta jaMotto--
muudesta.

Wäliste on se taiwaallisen isän hywä tahto
pitkittää uskon koettelemista, ja hän sallii silloinomansa kärsiä paljo wihollistensa wääryyttä; tyl-
sinä aikoina pitää hän tarpeellisena pian kostaa
heitä; mutta aina tulewat ne, jotka tarkoin pi-
täwät waarin hauen teistänsä, hawaitseinaan,
kuinka Hän oikealla ajalla „nousee tuomitsemaan;
että Hän auttaisi kaikkia raadollisia maan päällä? "

(Daw. Pf. 76: 10). >

Wähältä wastoinkäymiseltä näkyy tosin mo-
nelle, jos sellainen köyhä perhe, josta nyt on
puhuttu, kadottaisikkiu rikkaamman naapurinsa
awun ja tulisi häneltä wihatnksi. Mutta ei
asia kuitenkaan ole niin; waan tämä wastoin-
käyminen oli heille kowaksi kiusankseksi. Mutta
apu oli myös likellä, ja tuli sieltä, josta heseu wähimmin odottiwat; ja oli siis todistus sen
lupauksen totuudesta, joka (San. l. 16: ?)
meille annettu on: „los jonkun tiet owat Her-
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ralle kelwolliset; min hän myös kääntää hänen
»vihamiehensä rauhaan."

Sunnuntaina pyysi Lesterisen rouwa wierail-
tansa anteeksi, ettei hänellä ollut marjoja päi-
wälliseksi. Kiiwaudessansa rupesi hän kowalla
äänellä köyhän Antikaisen joukkoa moittimaan
ja heidän jumalisuuttansa pilkkaamaan. Hän
puhui Paljo Susannan kiittämättömyydestä ja
häwyttömyydestä, ja kertoi, kuinka tämä wai-
mo häpeällä ajettiin pois kartanosta uhkauk-
sella, ettei hän enää saisi siellä työtä.

Vieraitten joukossa oli wanha lääkäri. Ei
hän tosin ollut mikän oikea kristitty, waan oli
niinkuin Lesterisenkin herraswäki kristillisyydestä
wnrsin huolimatoin. Mutta hän piti paljo re-
hellisyydestä, ja oli kyllä nähnyt, mitä jokapäi-
wä maailmassa tapahtuu, niin että hän aiwan
hywin tiesi, ettei rehellinen kristitty suinkaan ole
yhteiselle elämälle pahennukseksi. Hän surkutteli
myös muiden ihmisten wiheliäsyyttä, ja hänen
sydämellensä käwi, kuin kuuli puhuttawan tä-
män köyhän waimon sairaasta miehestä.

Ei lääkäri kuitenkaan mitään sanonut; mutta
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päiwälliseltä päästyänsä jätti hän hywästi ja
meni Antikaisen mökkiin.

Ilta oli jo tullut, ja tässä Vähäisessä per-
heessä oliwat muut kokoontuneet pöydän ympäri
paitsi isä, joka makasi Vuoteellansa. Wanhim-
inat lapset lnkiwat raamattua korkealla äänellä,
siksi kuin tämä wieras herra tuli sinne. Ei
hän juuri näkynyt huoliman heistä ja heidän
toimistansa; waan meni kohta sairaan tykö ja
istui hänen wiereensä.

~Te olette kowin sairas," sanoi hän.
„Olen tosin kominkin," Masiasi Antikainen.
„Minä uäen sen. Minä olen, lääkäri"

ja hän rupesi sairaan woimattomaan käteen,
pani sormensa malta-suonelle ja koetteli sen ty-
kytystä.

„AH Herra," lansui waimo murheellisella ää-
nellä, „jos te tallaisitte auttaa mies-parkaani!"

Lääkäri kääntyi Susannaan ja sanoi: ~Miuä
tahtoisin mielelläni jotakiu kuulla, siitä mansikka-
jutusta, jostakuulin kartanossa puhuttaman. Minä
söin siellä tcinäpänä päiwällistä ja rouwa sanoi
teidän syyksenne, ettei siellä ollnt mansikoita."
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Ei tämä juttu ollut pitkä kertoa, ja tohtori
kuulteli sitä siksi, .kuin se loppui, kyseli heiltä
wielä yhtä ja toista, ja meni sitte matkaansa.

Waimo seurasi häntä ryytimaan läpitse. „Ette
anna minulle mitään toiwoa miehestäni," sanoi
hän snrkealla äänellä.

Tohtori pudisti päätänsä. „Miuä soisin tai-
tamani antaa teille jonkun toiwon," sanoi hän,
„mutta minä olen nähnyt niin paljo sellaista ki-
pua. Kuiteukin on hän terweellisen ja sopiman ruu-
an puutteesta huonompi, kuin hän muutoiu olisi."

„KM minä sen tiedän" sanoi Susauua huo-
kaen, „mutta me olemme köyhiä."

„Miuä luulen, sen, mutta te olette tehneet
teitänne wielä köyhemmäksi uppiniskaisuudellanne
ja kiittämättömyydellänne kartanon herraswäkeä

kohtaan."
„En usko, että olemme olleet kiittämättömiä

heitä kohtaan, taikka kuinka, herra?"
„Hywin minä luulen sen myös. Kuka-

llesi ymmärrän asian paremmin, knin ystäwäni
Lesterisen rouwa; miuä olen kuinmintin wähän
enemmän nähnyt maailmassa, mutta," sanoi hän
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kattaen puhettansa, „minä tahdon tulla teitä kat-
somaan, minä jään muutamaksi päiväksi karta-
noon." Tätä sanottuausa meni hän.

En tiedä, niillä lailla tohtori sai Vesterisen
herrasväen mielen muutumaan; mutta sen waan
tiedän, että Susanna taas sai sieltä työtä. Ia
ei sillä kyllä; tohtori kävi siellä monta kertaa;
ja ehkä hän ollessansa taitava lääkäri tiesi, et-
tei Antikainen enää taitanut terveeksi tulla, taisi
hän kuitenkin taidollansa ja lahjoillansa vähen-
tää sairaan vaivat ja virkistää hänen heikot
voimansa.

Merkillistä oli nähdä, kuinka Antikaisen ilo-
nen kärsivällisyys, tytywäisyys Herran tahdolle
ja vahva toiwo autuallisesta ijankaiktisuudesta
ankasi vanhan lääkärin sydänien, ja waikutti
siinä terveellisen, ehkä lihalle karwaan, mnutok-sen. Tohtori tuli usein Antikaisen mökkiin
sittekkin, kuin hän oli pitäjästä lähtenyt, siksi
tnin talvi alkoi ja,Antikainen lopetti elämänsä.

„Minä olen elänyt yli kuusikymmentä wnotta
ilman kristillisyyttä" tunnusti tämä tohtori
ystävällensä <— „ja jos minulla nyt on joku
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tieto Kristuksesta, niin on se saanut alkunsa
siitä, että olen nähnyt totisen hurskauden ja
pyhyyden. Se woima, joka siitä lähtee, se su-
loisuus, joka siitä lewiää, se onuellisuus, jouka
kristillisyys autaa ihmisille, on tawallisten maal-
listen tapausten alla löyhän miehen mökissä awa-
nut silmäni totuutta ymmärtämään.

Kristillinen lukia! jos tahdot maailman ta-
pauksista waarin ottaa, niin olet sinäkin tosin
ymmärtäwä näiden raamatun sanain totnnden:
„lotka minua kunuioittawat, niitä minä
tahdon kunnioittaa."

Kirje palkolliselle.
(latlo edelliseen numeroon.)

Me olemme jo sanoneet palkollisen taitawan
tehdä Paljo Vapahtajansa opin arwossa pitämi-
seksi, jos hän käytöksissänsä osottaa yhdenkalttai-
suuden Kristuksen kanssa, on uskollinen, ahkera.
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uöyrä, ja kaswaa hywissä kristillisissä awuissa.
Me tahdomme tässä kahdella esimerkillä näyt-
tää, kuiuka palweliat sillä lailla owat tulleet
roälikappaleiksi isäntäwäkensä kääntyunseen.

Ensiksi tahdomme puhua rouwasta, joka nuo-
ruudessansa oli erittäin halullinen maailmallisiin
huwituksiin. Ei yksikään hänen tnttawistausa
ollut enemmän kimitetty maailman turhiin ja
ylöllisiin huwituksiin, kuin hän. Hän oli usein
tanssi- ja uäytelmä-huwituksissa, ja ihana muo-
tonsa ja käytöksensä teki hänen hauskaksi kump-
paniksi niille, jotka hänen kanssansa sellaisissa
seuroissa käwiwät. Jumala salli kuitenkin kah-
den hänen lapsensa jontua kuoleman tautiin.
Hän walwoi äidin hellällä rakkaudella heidän
tanti-wuoteellansa, ja lääkäri koetti parhaat kei-nonsa pelastaaksensa heitä kuolemasta; mntta tur-
haan. Muutaman päiwän kuluttua kuoliwat
molemmat. Äiti oli warsin lohdnttamatoin. Hä<
nellä ei ollut tietoa totisesta lohdutus-lähteestä;
ja niinpian kuin yhteinen tapa salli, haki hän
taas maailmallisia huwituksia. Mutta ei hän,
enemmin knin monet muutkaan, saanut siitä sel-
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laista lohdutusta, jota hän etsi. Ei hauella ol-
lut wiehettäwäisimmistä huwituksistakaan muuta
hyötyä kuiu murheensa uuhottamiueu muuta-
miksi hetkiksi; mutta kotia tultuansa saihänkar-
waammin kuin ennen tuta haikean kaipauksen.

Kerran tuli hän illalla murheellisena kama-
riin, jossa - lapset oliwat asuneet, ja uäki siellä
kamari-piikansa, jonka wakaisen tytön käytöksellä
hän oli hywin tytywäinen. Tämä tyttö istui
ja luki raamattua itseksensä; sillä ei hänellä ol-
lut tapana siihen pakoittaa toisia; mutta ei hän
myös koskaan salannut lukemistansa, ja hän jäi
istumaan awatun kirjansa eteen, ehkä hän hywin
tiesi, että tämä oli emännällensä wieras ja kuka-
llesi ylönkatfottukin kirja. Rouwa loi sil-
mänsä häntä kohden, hänen sydämmensä halusi
jotakin, kuin olisi taitanut liewittää tuskaansa, ja
hän kysyi piialtansa, jos hän raamatusta oli
saanut jonkuu lohdutuksen. Tämä wastasi uöy-
rästi ja yksinkertaisesti, että hän oli sitä sieltä
saanut. He puhuiwat wähän keskenänsä tästä
asiasta, ja siitä lähtein rupesi ronwa sielunsa
hyödyksi lukemaan raamattua. Jumalan rankai-
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fewa käsi oli walmistanut häntä tätä armonsanomaa vastaanottamaan, ja hän sai pian siitä
täydellisemmän lohdutuksen, kuin niistä maail-
mallisista huwituksista, joissa hän ennen oli
pyörinyt. Hän haroaitsi tarwitsewansa lunas-
tusta, ymmärsi Jumalan niillä suruilla, jotka
oliwat häntä kohdanneet, tahtowan saattaa häntä
lesuksen ristin junreen, ja hän sai myös armon
koko sydänuuestänsä uskoa Herransa ja Vapah-
tajansa päälle. Siitä ajasta joutui hän myös
Vapahtajansa wakciiseksi seuraajaksi ja nhrasi
aikansa, woimansa ja omaisuutensa Herran kun-
niaksi ja palwelukseksi. Paljo surua ja kaipausta
sai häu elämässänsä wielö kärsiä, mutta hän
huomaitsi, alati nöyryyttäessänsä itsensä Juma-
lan pyhäin ja wanhmskaiu sallimusten alle,
ewankeliumin äänellä olewan yltäkylläisen woi-
man lohduttamaan häntä kowimmissakin koettele-
muksissa. Mutta wälikappale tähän woimalli-
seen muutokseen, joka oli niin täyunä siunausta
sekä tälle rouwalle että monille hänen tuttaroil-
leusa, oli hänen uskollisen piikausa kristillinen
esimerkki.
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Toiseksi tahdomme puhua muutaman sanan
nuoresta miehestä, jolle 18 wuoden ijässä oli
työksi annettu kirjoittaa uutisia erään sanoma-
lehteen. Hän oli luonnostansa ujo, mutta hänellä
oli kuitenkin waka ja luja kristillinen mielen laatu.
Ehkä hän oli nuori, pidettiin hän kuitenkin kun-
niassa ja rakastettiin niiltä, jotka likemmin tun-
siwat hänen. Niin järlahtämätöin oli hänen
wakaisuutensa, ja niin suloinen hänen käytök-
sensä, että myös ne, jotka eiwät jumalaallista
totuutta rakastaneet, waan pilkkasiwat kaikkea
kristillistä tunnustusta, kuitenkin hänen läsnä
ollessansa estettiin häntä häwäisemästä, ja nä-
kywat hawaitsewan sen, että kristillisyys kuiten-
kin on todellinen asia.

Tämä nuorukainen oli sen neuwon jälkeen,
jonka hän yhdessä kirjassa, nimeltä: „Neuwoja
nuorille kristityille," oli saanut, ottauut tawak-sensa aamuin ja illoiu käyttää puolen tunnin
aikaa Jumalan sanan lukemiseen ja rukouksiin.
Ehkä häneltä mitä hywänsci sillä ajalla waadit-
tiin, niin piti hän kuitenkin aina tämän puolen
tunnin pyhänä ja lyhensi lepoaikansa, taitaak-
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sensa pitää tätä tarpeellista kansakäymistä Her-
ran kanssa. Kerran, kuin hänellä oli kiima työtä,
täytyi hänen koko yön walwoa yhden esimiehensä
pojan seurassa, joka oli siiwo nuori mies, mutta
wielä kokouausa wieras ewaukeliumin kääntywäi-
selle annolle. Tämä yksiwakainen nuorukainen
tuli tuskaiseksi. Iö oli tnllut, ja hän tunsi, ettei
hän tekisi oikein, joS hän cmtaisi sen kulua ko-
konansa niin, ettei hän käyttäisi edes muutamia
hetkiä tawalliseen Jumalan palwelukseen.

louknn ajan omassa sydämessä ujoudella
taisteltuansa, pyysi hän wiimein lupaa wähäksi
ajaksi mennä pois, knitenkin syytä sanomata tä-
hän pyyntöönsä. Tosin arweli kumppaninsa,
mikä syy oli, ja saikin jollakulla lailla siitä sel-
wän, mutta hauelle tuli myös siitä sellainen wai-
kutus sydämeensä, että se saatti hänen yksi-
vakaisiin ajatuksiin, ja waikutti niin muutoksen
hauen sielunsa asiassa. Syystä on kuitenkin
merkittäwä, ettei tämä tapans itsestänsä olisi niin
waikuttanut,- ellei tämän nnornkaisen niun käytös
ja koko hänen mielensä olisi ilmoittanut itsensä
suloisessa ja wakaisessa elämässä Jumalan sa-
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nan jälkeen. Tämä nonrnkainen, joka niin lu-
jasti pysyi siinä, minkä hän piti welwollisuute-nansa, knoli 19 wnoden ijässä; mutta ehkä hän
olisitkin elänyt ainoastansa antaaksensa sellaisen
opettawaisen esimerkin, niin ei hänen elämänsä
kuitenkaaan olisi ollut mitätöin,

Ei ole sitä tilaisuutta elämässä, jossa ei joku
Jumalalle otollinen työ taitaisi tnlla tehdyksi.
Wäliste taitaa jollaknlla päältä nähden wähä-
arwoisella työllä Paljo parempaa tnlla toimite-
tuksi, knin monilla saarnoilla eli manauksilla;
sillä sellaisen kristityn waellns, joka elää, liik-
kuu ja tekee työtä rakastawaisesta kuuliaisuudesta
lesusta kohtaan, ou usein hywin woimallinen
ihmisten sydämessä muutosta waikuttamaan.

Muista aina lesusta.
Voimalliset ja lawialle ulottuwat owat nä-

mät Paawalin sanat: jos te nyt syötte eli
juotte, eli mitä te teette, niin tebkäät
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kaikki Jumalan kunniaksi. Jokainen työ
on meiltä niin täytettäwä, kuin jos lesus olisi
meille sanonut: „Poikani, tyttäreni, tee se mi-
nun tähteni." Jos ojennat kätes ystäwää
terwehtääkses, sanoo lesus sinnlle: „muista mi-
nua myös tässä wähässä työssä." Jos käyt
kadulla tahi metsässä, muista lesusta, kuin olisi
hän käskenyt sinun waeltaa hänen kanssansa.
Jos sinulla on wapaa hetki lodossas, niin ol-
koon lesukseu muisto sydämessäs, niinkuin
olisi hän sinna läsnä ja istnisi sinun luonas, ja
sinä koettaisit ilahnttaa Häntä ystäwällisyy-
delläs ja parhailla lahjoillas.

Ehkä mitä kaunista ja ihauaa sinä niahdat
nähdä, ehkä mitä suloista mahdat kuulla, ehkä
mitä ikänä sinä mahdat tuntea, joka täyttää sy-
dämes ilolla niin olkoon Herra lesus Kris-
tus kanssas. Ei ainoastansa hänett tähtensä,
waan itses tähden; sillä ulkonaiset aistimme ei-
wät koskaan taida totisesti iloita, ellei iloa ole
sielnssa. Ei luomisen kauneudet taida koskaan
silmissäs olla niin kiiltäwät, kuiu koska niitä
katselet muistaessas Wapahtajaas lesusta. Ei



29

kukka koskaan ilmoita täyttä kauneuttansa ais-
tilles, jos ei sielus ole yhdistetty Jumalaan.

, Anna illalla maata pannessas, wiimeinen aja-
tukses olla Kristus: jätä itses kokonansa hänen
käsiinsä ehkä kuinka wiheliäiseksi ja wieraaksi
tunnet itses hänen edessänsä, silloin asettawat
warjelewaiset palwelus-henget itsensä sinun wuo-
tees ympärille. Herätessäs aamulla älköön päi-
wän ensimäinen sanansaattaja aikasemmin ter-
wehtäkö sinua, kuin wanhurskauden aurinko on
saanut täydellisesti walaista sielnas; ennen kuin
kukat owat päällänsä pudistaneet kastepisa-
ransa, mahdat muistaa, kuinka usein Ju-
malan poika sinun tähtes yöllä rukouksissa
makasi kosteella maalla. Lämpymänä puolipäi-
wän-aikana kesällä mahdat, hakeessas itselles
wiileän istunpaikan, muistaa, kuinka lesus sinun
siassas kantoi päiwän kuormaa ja hellettä, ja
unhotti ankaraa janoansa himosta ihmis-sielujen
pelastukseen. Älä kumminkaan koskaan anna
hämärän lepo-hetket kulua, Wapahtajaas nmis-
tamata; sillä koska ilta pimenee ja koko maa-
ilma lewiää hämäränä etees, silloin tahtoo mie-
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les joutua laiteltaisiin knwitnksiin ja tulla täy-
tetyksi turhalla raskas-mielisyydellä, jos et nosta
sitä Hen-an puoleeu. Mutta anna se.i miettiä
hänen kuumaansa, hänen ääretöintä majestee-
tiänsä, snnria töitänsä, sywiä pyhyyden ja armo-
neuwojausa, niin tulewat sinun ajatnkses suloi-
siksi, uiiukuin eukeli astuisi taiwaasta maan
päälle ja paradiisiu ihauaisuus lewiäisi ympärilles,

Se tosin ei ole tarpeellista, ettäs joka hetki
mnistelet jotakin lesuksen elämäkerrasta, taikka
alituisesti mielees johdatat Hänen puheensa
mutta muista tämä lyhyt ueuwo: auua aina Ju-
malan läsnäolo Pysyä mielessäs, juuri niinkuin
et sinä loskaan nnhota anringon paistamista
taikka weden sataniista. Ztiin tulewat Hemin
lesuksen kaswot, jotka alnssa ainoastansa hei-
kosti uskolta käsitetään, lopullisesti siuulle hy-
win kirkkaiksi ja loistawiksi. Silloin on Hänen
nimensä lansumineu erinoniattain kallis sielnlles,
ja lesuksen nimen ääni saattaa ilon sydämelles.
Minä tiedän niin tapahtuneen Kristusta ralastci-
waisissa sieluissa, joilla kauwan on ollnt tämä le-sns ystäwäuä ja jotka owat antaneet itsensä tältä
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taiwaalliselta ystäwältä hallita. Niin on sinun
rakkautes lesukseen pian enenewä ja aina enem-
min täyttäwä halus täydellisyyteen; sydämes au-
kenee armon äärettömälle rikkaudelle, joka käy
kaikeu ymmärrykses ylitse; ja sinä täytetään sillä
täydellisyydellä, jonka Jumalan rakkaus wai-
kuttaa.

Ah, joskas kuitenkin oikein yhtyisit lesukses
kanssa! ah, joskas panisit Häntä niinkuin
sinetti sinun sydämces ja niinkuin si-
netti sinnn käsiwartees; joskas olisit, niin<
kuin taiwaallinen morsian, „suljettu lryyti-
maa, lukittu lähde, kiinnipantu kaiwo"
kaikkia niitä waikaita ja ryöwäriä wastaan, jotka
sekä sisällisesti että ulkonaisesti tahtoivat pimit-
tää ja ajaa lesnsta sydämestäs. Ah, joska
Hän saisi olla sekä sumu wascmmalla että oi-
kealla pnolellas, että herätessäs sanoisit: Herranonse, että sinun wihollises hajotettai-
siin, ja ne, jotka sinua wainowat, pake-
nisiwat sinun edestäs; ja taas lewolle men-
nessäsi „AH, lesn! pysy tykönän'."

Jos siis sydämes lesuksen yhteydessä saisi



maallisen elämäs alla lisääntyä Herran tunnossa
ja turwalluksessa Jumalan armoon Wapahtajas'
ansion tähden, niin ei suinkaan sinun hengelles
mahda olla outoa, kuoleman nuolen ruumiisees
tungettua, nskon siiwillä nousta taiwaalliseen ko-
toonsa; sillä se on jo kauwan ennen tuntenut
tämän tien, ahkerasti sitä waeltanut, ja sillä on
jo kauwan, täydellisen omistamisen autuallisessa
odotuksessa, ollut asuntonsa ja pesänsä lesnlsenKristuksen Vapahtajansa helmassa.
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Ilmoitus.
Lukemisia Lapsille woidaan ensilulewafsi wuo«

dcksi tilata posti-konttooreissa 28 kopeekalla hopeata
wnosikerralta eli kuudelta »vihkolta, joiden kansia ci
fmienkaan taideta, niinkuin tähän asti, sumilla kau»
»istaa sekä sentäliden, ettei sellaisia nyt saa täällä
riirctuirss, että myös ajan wiiwylykscn tähden niitä
»uiualta tilatessa. Kahdenkymmenen ja useimpain
cksemplarien tilaus »voi myös tapahtua toimittajan ty-
töllä Kuopiossa, jolloin niitä eri-pakctleissä postilla
lähetetään lilaajoillc seurawiin hintoihin, nimittäin:
los mähcmmän kuin 30 eksemplaria tilataan, mafse-
inan joka »vuosikerralta 23 kopeekkaa; jos 30 taikka
ilseimpia tilataan 22 kopeekkaa; jos 60 taikka useimpia
tilataan 2l kopeekkaa, ja jos 100ta!fka useimpia tila»
lcmn 20 kopeekkaa; ja annetaan joka kymmeneltä yksi
ia joka sadalta l 5 hinnata, kuin rahat tilatessa alle»
kirjoitetulle lähetetään.

Seuraamia hengellisiä kirjoja sekä myydään alle»
kirjoitetun luona että lähetetään postissa tilaamille,
ios »vähintään 30 wihfoa tilataan:

Naapuriensa Tappaia, hinta 4 kop.
Lukemisia Lapsille: 18t»0 wuoden »vuosi-

kerta, 4 »vihkoa, maksaa kokonansa myytynä, l6
kop.; mutta »vihkotta!» myytynä 5 kop. wihfo:
N:o 1. Kawahda itscäs koiralta cli mikä usko on?ia miiutamia uskon hedelmiä. Nio 2. Laiwa-poika,
nttu Maria ja Pääsiäislammas. N:o 3. Uskotti-
in palwelia ja koulu-kumppanit. Nm 4. EtsikäätHerraa »varhain. <B6l wuoden mu osi kerta, 6



wihkoa. maksa kokonansa NMwna, 25 kop., mutta
wihkottain mMMä, 5 kop, wihko. N:o 1. Muu-
tama sana lapsille uudella wuodella, Johannes Brenz
ja madamen koulucuttö Afrikassa- N:o 2. Johannes
Rosko, Ewameliumin laiwa,-Niagara ja ArtkipispaN
Anselniin rukous. N:o 3, Kirje lähctpssaarna-.
toimesta. N:o 4. Hillitsetkös kicltäs? Nccgcri Moses,
kadonnut lapsi ia metsäläispoika. N:o 5. Tahdot-
fos ilahutta lu,na!au Enkeleitä! Eliinan lyö jawä-
häinen parannuksen rekiä. Nio 6. Katso, minä
ilmoitan teille suuren ilon. 1862 m. muosikerla,
6 »vihkoa, maksaa kokonansa iMMynä, 25 kop., mutta
cuihkottain, 5 kop. wihko, N:o 1. Londonin MW-
fouluista, toimelias Heitti, onnellinen Jaako ia mat«
famies. N:o 2. Missä armossa pidät piplias ja
tirlc larsille. N:o 3. Palmelctkos Knsmsta? (alku-
puoli! pieni Rosiina, kiveä sotamies u. m. N:ö 4>
Palweletfos Kristusta liatko 3ttecn n!roo») todcllincil
elämän kertomus ja kirje palkolliselle.

Ne, jotka ottamat näitä kirjoja kaupitaksensa,
saamat mulMis-palkaksmsa: 15 proscntia, jos
eiwät ota niitä omiksensa, maan takasinlähet«
tämiscn ehdolla; 20 sadalta, jos he ottamat niitä
omiksensa ja wuoden sisään maksamat hinnan; Ä
sadalta, jos wähemmän kuin 10 ruplan edestä tila-
taan, jarahat tilatessa, taikka kohta kirjojen saatua/
minulle lähetetään; ja 30 sadalta, jos wiimeiseksi
nimilcliM ehdolla IN rupla» eli enemmän edes!»
tilataan. Kuopiossa elokuussa m. 18U2.

K. E. Roos.


