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Hedelmä Raäsykoulusta.

Ihtenä päiwänä tuli eräs poita-
rautka rääsykouluun, jommoisi» kouluja
Lontoossa on, j» pyysi ystäwallisen opet°
tajan opettamaan häntä lukemaan. Hä>
nen yllänsä oli hywin wanha jatku, jo-
k» monta wuotw sitten oli tehty isom-
malle miehelle. Nyt, kuu se oli pojan
yllä, laahasi se maata, kun hän täweli.
Ei hänellä ollut paitaa, ei saappaita,
eikä sulkia.

Tämän poika rankan wanhemmat
msiwät hedelmiä kaduilla. He olircat
huolimattomia ja jumalattomia ihmisiä
ja paniwat lapsensa itse hakemaan ruo-
taa, kuinka parhain taisiwat. Taidat»
tehän hywin ymmärtää, ettei heidän ko-
tonsa ollut junr siisti ja hupainen. Las-
tuja ja rääsyjä oli wuoteena; ylöZ-ala-
sin käännetty lori oli pöytänä, ja kaksi
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wanhaa lautaa, pantuna poikittain toi-
sensa päälle, oli heidän istunpenktinänsä.

Se oli työlästä työtä opettajille että
totuttaa semmoisten wanhempain poikaa
noudattamaan koulun sääntöjä tai ilo-
mielin lukemaan läksyjänsä. Mutta huo-
lellisuus ja hywänsuopaisuus woiwat pal«
jon waikuttaa pahimmissakin ihmisissä.
Väsymättömät opettajat näkiwät paljon
waiwaa tästä poika-raukasta ja pitkän
ajan kuluttua sairaat he hänen oppimaan
lukemaan. Palkinnoksi antoiwat he hä«
nelle Uuden Testamentin; ja käskiwät
hänen ottaa sen myötänsä kotio ja pyy-
tää wanhemmiltansa lupaa lukea sitä
heille. Hänen piti alkaman lukemisensa
Johanneksen ewankeliumin kolmannesta
luwusta.

Poika-raukkll teli niinkuin chäntä
oli käsketty. Hän näytti kirjansa wan-
yemmillenfa j» luki siitä heille. Iakatso,
kuinka ihmetellen hänen wanhempansa
katseliwa" häntä. Heidän silmissänsä
oli hän oikein oppinut, He istuiwat hil-



jäin, kun hän luki heille seuraamat
sanat:

"Mutta oli yksi mies fariseuksista,
Nikodemus nimeltä, luudalaisten ylim-
mainen. Hän tuli yöllä lesuksen tykö
ja sanoi hänelle: Mestari, me tiedäm»
me sinun Jumalasta opettajaksi tulleen;
sillä ei kenkään taida tehdä niitä merk-
kejä, joita sinä teet, jollei Jumala ale
hänen kanssansa. lesus wastasi ja sa«
noi hänelle: Totisesti, totisesti minä
sanon sinulle: ellei joku wast'uudesta
synny, ei hän taida Jumalan waltakun-
taa nähdä."

Ei isö, eikä äiti taitaneet lulea, ei-
ka he luultawasti olleet koskaan ennen
luulleet tätä lukua luettawan. Kun poi»
la oli, ehtinyt kolmannen wäifyn pää-
hau, keskeytti isä hänen ja sanoi: "Si-
nä luet missiin wääiin: Ellei juku
«ast'uudesta synny! se on wisstin
ihan Määrin." Tämä nuori lukia oli
kuitenki roaima siitä, että juuri ne sanat
siinä feisoiwat. Mutta ei isä siihen ty«
tynyt, waan sanoi, että hän mielellään
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tahtoisi kohdata opettajan, saavaksensa
kysyä opettajalta sitä asiaa.

Kun opettaja sai kuulla hänen mie»
lihalunsa, ihastui hän saaduksensa tilai-
suutta mennä hänen kotiinsa. Eikä kau-
wan wiipynyt, ennenkuin hän meni sin-
ne. Kun ei ollut mitään istunpaikka»
hänelle huoneessa, seisoi hän ja luki sa-
man luwun. Kun hän tuli niihin sa«
noihin: "Ellei joku wast'uudesta synny",
huomasi mies että hänen poikansa oli
oikein lukenut ja ihmetteli wielä enem-
män poikansa oppia kuin ennen.

Opettaja selitti nyt isälle että uudella
syntymisellä, josta siinä puhuttiin, ym-
mäiletään uutta sydäntä, tai perinpl>h«
jaista muutosta ihmisen koko elämässä
ja käytöksessä. Hän sanoi, että ne, jotka
semmoisen muutoksen hawaitsewat, nyt
sen siaan kun ennen rakastiwat syntiä,
saamat pyhän pelwon tekemästä pahaa.
Hän sanoi, että semmoinen ihminen sit*
ten rakasta» sitä kuin hywä un, ja un
rehellinen ja raitis. Myöskin että hän
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katuu syntejänsä ja etsii armoa; Herran
lesuksen Kristuksen kautta, että hän us-
koisi ne suuret totuudet, että lesus kuoli
syntisten edestä, suurimpainkin syntis-
ten, ja että Hän on mieluinen ja tooi»
makas wapahtamaan, Wiimein sanoi
hän että semmoinen muutos taitaa ta-
pahtua ainoastaan Jumalan Pyhän Hen-
gen kautta ja että hänen tulee inkoilla
samaa Pyhää Henkeä, saadaksenfa sitä
uutta sydäntä.

Kun mies kuuli nämät sanat, huu«
st hän kotoasti: "Me olemme kaikki
määrällä tiellä." Etoankeliumin toalo
oli tunkenut hänen pimiään mieleensä
ja liikuttanut hänen kotoaa sydäntänsä.
Hän näki maatansa ja turmeluksensa
synnissä ja rupesi tuntemaan tarwitse»
wansa Vapahtajaa.

Monta touotta kului ja sama opet-
taja tapasi taas tämän perhekunnan. Sii«
nä hän hawaitsi että isä ja äiti olitoat
muuttuneita toisiksi ihmisiksi, .että he
nyt oliwat kristityltä. Ne rahat, mitä
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he ausaitsiwat, tuhlasiwat he muinan
juopumukseen; nyt he ne käyttiwät teh»
däksensä kotonsa siistiksi ja hupaiseksi.
Siellä oli nyt pöytä, tuolia, sänkyjä ja
sänkywaatteita ynnä muuta. Lapset oli-
wat hywissä «aatteissa ja ruoka» löy-
tyi tarpeeksi. He ei nyt olleet kaikki
"Määrällä tiellä", Maan toiwomme että
ewankeliumi oli johdattanut heidät kaikki
"oikealle tielle."

Emme me kukaties ole niin köyhiä,
tietämättömiä tai jumalattomia kuin tä<
mä perhekunta, muttakuitenkin on meillä
sama syntinen luonto ja meidän kaikkein
täytyy "waZt'uudesta syntyä", muutoin
emme pääse Jumalan waltakuntaan.
Lukia, kuinka on sinun sydames laita?
Oletko wielä määrällä tiellä, tai onko
Pyhä Henki saanut johdattaa sinun oi»
kealle tielle? Oletko johdatettu pois synti-
elämästas siihen autnaaksi-tekewään Ie«
suksen Kristuksen tuntemiseen? Olkoon
tämä kaikkein meidän rukouksemme:

O Phhi Henki armias,
Walaist sielun' w»I»lla«,
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Sytyt» sydämeni;

Suo arrnoä walo johtllmaa»,
Mua «lkealle ohiaamaan,
Qmanaö ollakseni!

Totuuteei mu» totut»,

3» ymmärrystä lahjoit»
Sun t»hto« tuntemaan;
Synnist» sielun' puhdist»,
Woim»ll»« mlelen' uudista
Sinu» seur»»m»h»n!
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