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Vi menestystä ilman waiwatta.
Eräänä päiwanä nähtiin pienen Po-

jan nimeltä Samuli ylös
ottamaan maantieltä wanhan hewosen-
kengän. Mitä hänen silläkin piti teke-
män? Hän wei sen sepälle ja myi wan-
hana rautana yhteen äyriin, jonka hän
nyt saattoi kutsua omaksensa, ja tuon
äyrin pani hän talteen, siksi kun joskus
piti tarwitstman.

Mutta toista äyriänsä ei hän saa°
nutkaan niin helposti; ei hän löytänyt
sitä maantieltä, waan hänen täytyi an-
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saita se työllänsä. "Jos wiet liuot ta-
nstukset poiö oweui edestä, niin annan
sinulle äyrin", sanoi häntä kerran päi-
wäna eräs wanha mies. Poika käwi
kohta työn kimppuun ja tuota pikaa an-
faitti hän luwatun palkinnon, "No",

sanoi ukko, "jos näytät tuon äyrin mu
nulle neljätoista päiwää tämän jälkeen,
niin. annan sinulle wielä toisenkin äy-
iin; mutta maltappas, pauen siihen
merkin, että tunnen sen sitte jälleen."

Hau tiesi, että pienet pojat pian huk-
kaawat rahansa, ja päätti nyt sillä ta-
walla koetella Samulia. "Tässä on äy-
rini, hywä herra!" huusi Samuli, kuu
neljätoista päiwää oli kulunut. "Hywä,
hywä", sanoi wanhus, "tässä on si-
nulle toinen äyri; sillä nyt näen, että

sinä taidat säästää yhtä hywin kuin an-
saitakiu."
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Samulilla oli nyt kolme äyriä, ja

hän otzti niillä kirjawihon wirsiä. Jos
äyri on hywä tarwitessa, maksaa se wai«
wan anfllitakiu. "Ei woittoa ilman wai«
watta." Niin ajatteli Samuli, kum-
minkin teki hän niin, kuin olisi sillä
lailla ajatellut. Ei maarin kaikki pienet
pojat niin tee eikä ajattele.

Samulin wanhemmat oliwat war«
fin köyhiä, j» tämän wähäisen pojan
täytyi jo aimon nuorena ruweta itse an-
saitsemaan leipäänsä. Mutta eräänä aa-
muna kun hän käwi äitinsä owen ohit-
se, kuuli hän äitin rukoilewan ja pur-
kawan sydammensä Jumalalle, Hän ru-
koili pikku Samulinsa puolesta. "Ah!"
ajatteli Samuli, "kun äitini niin ra»
koite Jumalaa antamaan minulle uu«
den sydämmen, kuinka paljua ennem«
min eikö minun itse pitäisi rukoileman
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samaa!" Hän tunsi itsensä onnettomaksi;
hän katsoi syntiä peräti toisilla silmillä
knin koskaan ennen ja meni kenenkään
huomaamatta erinäiseen nurkkaan yksi-
nänsä rukoilemaan. Hän muistutteli
siinä moninaisia syntejänsä ja rukoili
Jumalaa antamaan niitä anteeksi le-
suksen Kristuksen tähden. Hän anoi
uutta sydäntä ja rukoili armoa wihaa»
maan syntiä ja rakastamaan Wapahta-
jaa ja olemaan kuuliainen hänen käs.
kyillensä. Ia siitä hetkestä muuttui hän
rukoilemaksi lapseksi. Ei hän antanut
enää itseänsä himojen ja hullutusten
maltaan nuorten tawalla, Maan wah-
wistui roiisaudessa ja armossa.

Kun Samuli tuli wanhemmaksi,
sai hän palwelutzpaikan eräässä kauppa-
puodissa. Täällä täytyi hänen ruweta
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työhönsä jo kello 6 aamulla, ja aska-
reensä kestiwät useasti Myöhäseen iltaan.

Se oli hänelle kyllä waiwaloista;
multa ei hän sentään kuskaan walitta-
nut, waan meni työhönsä aina halulla
ja iloisella mielellä.

Tietysti hänellä ei ollut paljon ai-
ka» lukemiseen, mutta jokaisen wapaa-
hetken käytti hän harjottaaksensa itsiänsä
lukemisessa ja kirjotuksessa. Sumuin»
tai oli hänestä aina erinomaisen ter-
wetultu, sillä silloin sai hänen ruumiin-
sa lewäta maallisista töistä ja sielunsa
etsiä lepoa ja rauhaa Jumalassa.

Näinmuodoin kului useat wuodet,
ja Samuli oli suurella waiwalla j» ah-
keralla työllänsä koonnut itselleen muu-
taman sadan riksin. Se oli hänen ra-
haksensa suuri summa, ja mitäpä hän
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sillä teli ja mifjett tarpeesen käytti hän
sen? Hän antoi sen kaikki tyyni äitil-
lensä, joka oli köyhä ja kipeä ja todel-
lakin oli sen tarpeessa. "Paremmin en
ole koZkaan rahojani käyttänyt", sanoi
hän usein wanyemmaksi tultuansa. "Ei
mikään rahasumma ole werrattawa isän
tahi äitin siunaukseen." Pankoot kaikki
pojat ja likat se mieleensä. Samuli
jatkoi työtänsä ja kartutti yhä säästö-
jänsä. Ia mihen tarpeesen käytti hän
niitä? Hän osti puita parille köyhälle
sisarellensa, jotka ompelemisella ansait-
siwat niukan elatuksensa ja oliwat awun
tarpeessa. Hän oli hywä ja luotettawa
palweli»; sillä hän tiesi hywin, että asiat
menestywät sen mukaan kuinka niitä toi-
mitetaan, ja sen wnokst pyrki hän aina

tehdä parastansa. Hänen peri-ajatuk-
sensa oli, että kristityn tulee, olkoon
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wirkans» muuten mikä hywänsä, aina
koettaa tehdä tehtämansa ikäänkuin lu-
malan edessä. "Palweliat, kaikki mitä
te teette, se tehkaät sydämmestänne, niin-
kuin Herralle ja ei ihmisille." Cal. 3:23.

Se oli Samulin elämän ohjesään-
tö, ja sen mukaan hän teki. Kun Sa-
muli tuli wähän wanhemmaksi rupesi
hän weljensä kanssa harjottamaan omaa
kauppaliikettä. He hankkiwat itselleen
wahaisen puodin, jossa myiwät juus»
toa, woita, teetä, sokeria ja moneulais-
ta muuta tawaraa.

Pian hawaittiin, että Samulilla
oli hywiä tawaillita, että han aina pu«
hui totta ja oli kunniallinen ja rehelli-
nen niin kaikissa kaupoissaan kuin muitz»
sakin töissä ja toimissaan, niin ettei ol«
lnt pelkoa petoksesta hänen puodissansa.
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Jumala siunasi tämän hurskaan nuo-
rukaisen ja kaikki hänen yrityksensä.

Ennen pitkää tuli hän niin worui-
hinsa, että jaksoi kustantaa itsellensä a-
mat palweliat j« hewoset. Ia yhä pa-
remmin ja paremmin meneslyiwät asi-
ansa wuosi wuodelt», siksi että roihduin
piti tyässänsä enemmän kuin kolmesa-
taa miestä ja sata hewosta. Hän oli
nyt tullut tauppamieheksi suureen kau»
punkiin; mutta ei hän elänyt ainoas-
tansa tämän maitaan hywyyttä war»
ten, hän oli antanut sydämmensä le-
sukselle ja tahtoi ennen kaikkea elää hä-
nen kunniaksensa. Jo lapsena ja nuo-
rukaisena oli hän pyrkinyt ollaksensa hyö-
dyllinen ihmisille, ja sitä enemmän tar-
lotti hän sitä nyt kun oli wanhemmaksi
tullut.
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Naapurissa asui paljon jumalatto-
mia ihmisia. "Enkö taitaisi tehdä jo°
talin hywää noitten lapsille?" ajatteli
tjänf Ia niinpä täisikin. Pyhäkoulu
laitettiin, ja hänkin rupesi siinä opetta«
jaksi. "Ei menestystä ilman waiwat-
ta", päätteli hän wielä kerran. Ilman
työttä ja rukouksetta ei taideta mitään
hywää aikaan saada, ja hän työskenteli
ja rukoili, kunnes iloksensa sai nähdä
muutamani lasten kääntymän lesuksen
tykö. Rikkaaksi tultuansa oli hänellä
tapana jaella pieniä kirjoja lahjaksi, niin-
kin tawoin mlltkaansaattllllksensll jotakin
hywää, ja Harmoin meni hän ulos, il-
man ettei hänellä ollut tattarit täynnä
pieniä lasten kirjoja, ja kirjawihkoja
»vanhempiakin ihmisiä wärten. G-

rinomaisen hywanlaitanen oli hän sai-
raita ja löyhiä kohtaan, ja hänen rak-
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kautensa heihin oli niin suuri, että hän
useasti kutsuttiin "löyhäin ystäwälsi."
Hänen waikutuksensa oli moninainen,
mutta suurin ilonsa oli johdattaa syn«
tisiä lesuksenKristuksen, heidän ainoan
Vapahtajansa tykö. Moni on ijäti kiit-
täwä Jumalaa taiwaassa siitä, että ker-
ran joutui tuntemaan tnon hurskaan
miehen maan Päällä.

' Mutta sillä wälin kun hiin näiil'
muodoin walwoi toisten etua ja pa-
rasta, ei hän laiminlyönyt pitää huol-
ta myös omasta sielustansa; hän kir-
jotti päiwäkiijaansa omaksi tarpeeksenfa
ja noudlltettawaksensa senraawat ohie«
saannot: "Minä olen päättänyt koettaa

tutkimisella päästä yhä selwempään tun-
toon kauheasta, wiheliäifestä syntitilas-
tani ja yhä täydellisempään wakuuteen
siitä, että minä Kristuksen kautta «lm
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otettu Jumalan lapseksi; olen päättänyt
uhrata koko elämäni Herralle, käyttää
aikani tarkoin ja oikein ja olla kohtuul-
linen ruassa ja juomassa, niin että sie°
luni mahwistuisi armossa ja Herramme
lesuksenKristuksen tuntemisessa, ja joka
päiwä lukea Pyhää raamattua. Ia tä-
hän kaikkeen tahdon minä etsiä Pyhän
Hengen apna ja johdatusta,"

Toiseen paikkaan päiwäkirjaansa kir°
jotti hän, että rukllili Jumalalta lem-
peätä ja nöyrää sydäntä ia ettei tulisi
kiusatuksi turhamaiselta himalta etsimään
ihmisten kiitosta ja ylistystä, waan a°
postoli Paawalin kanssa kerskaisi aino«
astansa Herramme lesuksen Kristuksen
ristin kärsimyksistä. "En minä ikinä
tule onnelliseksi", sanoi hän, "ennenkuin
sydämmeni pääsee wapaaksi synnin kau-
heasta Melasta ja wallasw."
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Tällä hurskaalla miehellä oli myös
koettelemuksia ja wahingaita niinkuin
muillakin ihmisillä; mutta hän kiinnitti
toiwonsa Herraan. Wihdoin waipui hän
tautiwuateelle. Mimmoisella mielellä oli
hän silloin, i» mitäpä hän silloin sa-
noi? Kuulkaat omia fanojanfa: "Minä
näen, etten wui mitään tehdä ansaitak-
seni taiwasw, sillä

"Lunnaita ei ole mulla,
Ristis juureen tahdon tulla."

"Minä tuotan ainoastansa lesnk-
fett ansioon ja kalliisen wereen.. Hän
un minua anttatoa, hän on minun tur-

wani." Ia sitte lisäsi hän hiljalleen:
"Mielelläni tahdon minä kuulla puhut-
tawan taiwaasta; mutta mikä minua
ennen kaikkea ilahuttaa on se, ettäKris-
tus itse on siellä. Ia kussa Hän on,
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siellä minäkin tahdon olla. Minä olen
näkemä Hänen niinkuin Hän on."

Hän lausui myös muitakin tau'
unta sanoja lesuksesta ja taiwaasla,
ja sitten nukkui hän autuaallisesti Her-
ran nimeen huhtikuussa 1851, 57 Muo-

den ijällä.

Me olemme nähneet kertomuksensa
tästä köyhästä pojasta ja rikkaasta kaup-
pamiehestä kuinka tosi se on, ettei ole
menestystä ilman waiwatta. Ia jos
ei kaikki pienet likat ja pojat, jotka tä-
män lukewat, tulellaan niin mahta-
wakst mailmassa kuin hän, taitamat he
kuitenkin monessa kohdin tulla hänen
kaltaisiksensa. He taitamat olla kuuliai-
set wanhemmillensa, he taitamat olla
ahkerat, rehelliset ja totuutta ratasta-
waiset; he taitamat olla ystäwälliset
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kaikkia kohtaan, he taitawat rakastaa
ja harjottaa rukousta, he taitawat tU
siä Pyhän Hengen armolahjoja ja nii-
den kautta tulla johdatetuiksi antamaan
sydammenla lesukfelle. Ei kukaan ole
niin köyhä, ettei hän saata olla rikas
Jumalan edessä, eikä kukaan niin hal-
pa, ettei hän taida-tehdä jotain hywää
mailmassa.

Turussa, 1870.
G, W, 2BiUn'in ja KumpP, kirjapainossa,


