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Tee aina oikein!

"Tappelus, tappelusi" huusi Wille
Leppänen, pyoräntekiän poika, luiskasi
wasaran kädestänsä ja juoksi wiheriälle
kedolle.

"Tapellaat, tapelkaat!" huusi Mau.
nistön Aatu, leipuri-pllika, lasleissans»

kaukalonsa maahan ja kiiiuhtaen toisten
joukkoon kylän yhteiselle pihalle.

"Mika rähinä siellä", huusi Perttu
Pakkasela, sahuri, seisoen kruuniin owel-



la, ja lähti kohta innokkaasti samalle
paikalle.

"En minä tahdo tapella", sanoi
Ketolan Janne, eräs hiljainen, waa-
leanwerewä poika, puetettu mustiin
«aatteisiin, jonka edessä Junttilan Kalle
seisoi liuskana, paidanhihat käärittynä
ylös kyynärpäihin asti.

"Miksi et tappele hänen kanssansa?"
huusiwat muutamat miehet j» pojat;

"hän löi sinua, miksi et lyö häntä ta-

kasin?"
"Äitini on fcmonut, etten foa ta»

pello", fanot Janne, "enkä minä tahdo
olla tottelematon. En minä ole tehnyt
mitään pahaa, enkä minä tiedä min-
kätähden Kalle waatii minna tappele-
maan."

Tuskin oli Janne näin sanonut,
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lnn koko joukko rupesi häntä pilkkaa-
maan ja huutamaan: "Hän on arka
raukka, ei häu uskalla tapella, kun ai*
tinfä sanoo, ettei hän saa tapella." Ia
Junttilan Kalle töppäsi jalkojansa maa-
han ja wielä kiukkuisemmalta luin
ennen.

Juuri sillä hetkellä tuli koulumes-
tari Kosonen, kuultuansa metelin, pai-
kalle, ja raiwaten itselleen tietä joukon
läpitse, asetti hän itsensä molempain
poikain wäliin ia kysyi, mikä oli syy
tähän melskeesen.

Pian hawaitsi hän kuinka asian
laita uli ja kääntyi sitte Junttilan Kal-
lea päin ja käski hänen heti kohta läh-
teä työhönsä myllyyn, mutta Ketolan
Jannen wei hän ystäwällisesti wähän
erinänsä puhntellaksensa häntä.



"Miksi et tahtonut tapella Juntti-
lan Kallen kanssa?" kysyi koulumestari.

"Jos ulisin hänen kanssansa tapel-
lut", wastasi Ketolan Janne, "niin oli-
fin saattanut loukata häntä, enkä minä
tahdo tehhä hänelle mitään pahaa."

"Aiwan oikein", sanoi Kosonen.
"Ia jos en minä olisikaan lonkan»

nut häntä", lisäsi Janne, "niin olisi hän
saattanut loukata minua, kosla hän on
minua wahwempi."

"Niin, kyllä mahdollista", sanoi
koulumestari.

"Eikä minun mielestäni tappele-
minen oletkaan oikea ja paras tapa rat«
kaista riitaa."

"Marsin niin", lisäsiKosonen. "Mi-
nä toiwon, että kaikki ajllttelisiwat niin



luin sinä; kyllä sitten olisiwat asiat
mailmassa toisin kuin owat."

"Mieleemmin, hywä herra, sallin
minä, että kutsuwat minua pelkuriksi,
kuin että tekisin sitä, minkä tiedän ole-
wan wäärin."

"Se on oikein ajateltu", sanoi kou«
lumestari, laskien kätensä tuon rauha-
mielisen pojan pään päälle.

"Ia wiela lisäksi, tappeleminen fo«
tii ei ainoastaan sitä wastaan, mitä äi«
tini on minulle opettanut, waan myös-
kin Vapahtajamme käskyä wastaan, joka
on sanonut, että meidän tulee rakastaa
toinen toistamme."

"Oikein, oikein", sanoi Kosonen.
"Minä huomaan, että muistat wiime
sunnuntaisen saarnan-aineen: "Kaikki



haikeus ja närkästys ja wiha ja huuto
ja sadatus olkoon kaulana teistä, kaiken
pahuuden kanssa. Mutta olkaat kesle-
nänne ystäwälliset ja laupiaat, ja an-
teeksi antakaat toinen toisellenne, niin-
kuin Jumala teillekkin Kristuk-
sen kautta anteeksi antanut on."
Eph. 4: 31, 32. Tee aina oikein, Iu«
malan pelwosfa ja rakkaudessa Wapah-
tajaast Kristukseen."

"Niin, hywä herra, äitini sanoo ,

että minun tulee uskollisesti luottaa lu-
malan sanaan, niin saatan pysyä uike-
alla tiellä."

"Niin, aiwan niin", jatkui Koso»
nen. "Kuinka elää nuorukainen
nuhteettomasti? Koska hän uou«
dattaa Hänen sanaansa! Pyhä
raamattu opettaa sinua tekemään oikein



niin wätMessä luin fuureSfalin asias-
sa, ja tekemään oikein ei ainoastansa
silloin, kun on helppo niin tehdä, waan
myös silloin, kun se näyttää waikealta,"

"Minä luulen, hywä herra", f>
noi Janne, "että jos minä kerran teen
wäärin, saatan minä pian tehdä niin
toisenkin kerran."

"Niin tosillakin, Janne, kyllä siinä
waara pyörii. Jos me alamme tehdä
syntiä pelwosta, että meitä piitataan,
emme tiedä, mihen saatumme lopettaa.
Niinkuin pojan, joka juoksee jyrkästä
ahteesta alas, saattaa meidän olla mah-
dolonta pysähtaä, ja me syöksemme niin-
muodoin hillittömästi turmioon. I»
wieläkin sana, Janne. Älä koskaan un-
hota, että Fesns Kristus tuli mailmaan
ei ainoastansa kuolemaan ristinpuussa
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meidän synteimme tähden, waan myös-
fin »vapahtamaan meitä synnin wallas-
ta ja opettamaan meitä tekemään aikein,"

"Jos sinä tutkit Häntä uskossa,
niin olet hawaitsewa, että Hän on Wa-
pahtaja niin synnin wallasta kuin sen
melastakin. Ia jos sinä rukoilet Py«

hän Hengen apua, niin saat armon
päästä pahasta ja tehdä hywää; sitte
wahwistut siinä ja tulet rohkeaksi ja

miehuulliseksi kristityksi."

Ketolan Janne meni kotiinsa ke-
wiallä ja iloisella sydammella eikä fjä«
wennyt puhuatsensa äitilleen, mitä oli
tapahtunut. Kun äiti fas kuulla kuin-
ka poikansa oli tehnyt, kiitti hän In-
malaa, joka antoi hänelle woimaa tehoa
oikein silloinkin, loska hänen täytyi kär-
siä siitä naurua ja pilkkaa.
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Useat päiwat oli se puheen-aineena
ilkeäin poikain kesken kylässä, että Ke°
tolan Janne oli arka pelkuri raukka,
kun ei uskaltanut tapella JunttilanKal-
len kanssa; mutta ei peräti kauan rott*
pynyt, ennenkuin heidän täytyi muut-
taa mielensä tässä asiassa.

Kerran ehtoolla, kun Janne käwi
setänsä asialla ja tuli wanhan kiwisil»
lan luotsi, jok» lay yli joen lähellä
metsän syrjää, kuuli hän kamalan hätä-
huudon. Katsocssansa rantaa myöten
wanhaa myllyä päin, jossa wirta oli
wäkewä, hawaitsi hän pojan pulakoitse-
«an wedessä. Tuo onneton poika oli
turhaan koettanut päästä rantaan ja oli
paraikaa juuri uppomaisillansa.

Silmänräpäyksessä heitti Ketolan
Janne jakun yltänsä ja saappaat ja hyp'
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Pasi weteen, sillä (jän oli hywä uimari.
Hän saapui pian hukkuwan pojan lyka
ja tarttui lujasti toisella kädellänsä po«
jan käsiwarteen ja toisella kädellä ui

hän rantaa kohden. TaitawaLti ja roh-
keatzti toi hän pojan maalle, ja suureksi
iloksensa huomasi hän, että hän oli ol-
lut walikappaleena pelastamaan riitai-
sen Junttilan Kallen liian aikaisesta kuo-
lemasta.

Kallen sydän oli kowin liikutettu
Jannen käytöksestä ja kiitollinen pelas-
tuksestanfa. Hän otti pelastajansa mo-
lemmat kädet omiin käsiinsä ja kyynel-
silmin kiitti hän häntä kerran toisensa
perästä. Sitte pyysi hän häntä anta-
maan anteeksi kaikki ne wihaiset ja fta-
hat sanat, joita oli hänelle lausunut, ja
se ilkeys, että oli ärsyttänyt häntä tap»
pelemaan.
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"Et sinä enää, Kalle, tahdo minua
lyödä", sanoi Janne, "wai kuinka?"

"Cn", huusi katuwainen poika", ja

tahdon laittaa niin, ettei kukaan muu-
kaan sitä tee."

Pian puhuttiin kolll kylässä, että
Ketolan Janne, oman henkensä waa«
raito, oli pelatztannt Junttilan Kallen
hukkumasta. Mikä mieli ennen lie ol«
lutkaan nuorilla miehillä ja pojilla, niin
nyt kumminkaan eiwät he epäilleetkaän,
kuka oli osottanut totistarohkeutta. Kaik-
ki oliwat he siitä yksimieliset, että Janne
oli rohkea poika; ja kun hän Kallen
kanssa käwi kylämäen ohitse, sai hän
kuulla monta ystäwällistä ja kehoitta-
wa» sanaa wanhoilta ja nuorilta. Pyu-
rantekilln ja leipurin pojatkin kohteli-
wat häntä kunnioituksella ja ftäätteliwät
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todeksi, että poikia on, joilla on oikeata
rohkeutta,rinnassa, waikka eiwät tahdok-
kaan tapella.

"Ottakaa! Ketolan Jannen täytös
esikuwaksenne", sanoi Kosonen «raana
puimana pojillensa ennenkuin koulu pää-
tettiin. "Se joka rohkenee totella wan-
hempiansa ja elää Jumalan pelwossa,
waikka se tuottaa hänelle pahan mai-
neen, hän osottaa, että hänellä on ta-
tinen rohkeus; jota wastoin sillä, joka
pilkan pelwosta häpee käydäksensä oikea-
ta tietä, ei ulekkaan oikeata rohkeutta.
Jos kaikki olisiwat Ketolan Jannen mie-
liset, olisi mailma paljoa onnellisempi
kuin se on. Muistakaat mitä minä f>
non, pojat, ja samaa sanon tytöillekin:

Tehkäät aina oikein kaikissa
asioissa, kaikissa paikoissa ja kaikissa ti«
loissa!"



Joi pahain palwl menestyy,
Elellen uhleoiti,
Sä «lä siitti HHmm»«ty
Ia katso karsahastl!
Sun oileutez Herra on
Osoittama kuin auringon
Paistaissaan kirkkahasti.

Herra ne jumalattomat
Lyö maahan kädellänsä,
Mut suojeleepl hurskahat,
Ia holhoo mäellänsä;
Se paha Parmi katooma
On, niinkuin samu haihtuma,
Ti nähdä jälkiänsä.

Mut hiljaiset (a sirotat
Ne rooiton fanißuttoroat,
Herralta maan he perimät,

Kuin.häntä odottamat;
He raltahassa rauhassa
luur tukemassa turmassa
?>sua aina saamat.



Turussa, 1870.
G, W, Wllen'in ja Jtitmw. lirjlipainosft.


