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Katso kaawaas.

Mehiläiset hörisiwät kukkasten kim«
pusfa, warekfet lenteliwät edes lakaisin
wanhan ladon katon päällä, ja heinä-
wäki pyörei nutulla; mutta tuskin tuo
wireys woitti sitä ahkeruutta, joka wal-
litsi tuolla kylän wanljasfa kouluhuo-
neesfa.

Ehtoo oli juuri tulemoislllansll. Po-
jot olttoat lopettaneet lukunsa siltä ftäi-
wältä ja istuiwat nyt kiljotuswihkuinfa
ääressä.
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"Katso kaawaas, Wille", sanoi koulu-
mestari yhdelle pojalle, katsellessansa hä-
nen kirjottamistansll. "Ota wisu waari
kaawastasi ja noudata sitä tarkkaan",
warotti hän wielä kerran, "ja kawah-
da, ettet näytä minulle erhetyksiä, äläkä
tee wirheitä!"

Opettaja oli kirjottanut ensimäisen
riwin Willen uuteen kirjotuskirjaan, ja
siinä seisoi känneillä, pulskalla puusta-
willa:"Älä ole itse mielestäsi wii-
sas ulewinasi."

Wille lirjotti feurcmlvmn riwin; selin
oli joltisen hywallistä, waikla muuta-
man ylöspäin käywän piilleen olisi tar<
winnut olla wedetty wähän keweämmäl»
lä kädellä ja toisten alaspäin käywäin
piirujen taas olisi sopinut olla wähän
paksummat. Mutta kun Wille sitte kir-
jotti kolmatta riwia, ei hän katsonut
ylös kaawaan ensimäisellä riwillä, maan
sen siaan noudatti sitä edellistä riwin,
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jonka oli itse kirjottannt. Me tooimme
»rtoata, mikä siitä oli seurauksena. Wille,
kirjotti toistamiseen kaikki ne toirheet,
joita oli tullut hänen ensimaiseen oma-

tekniseen riwiinsä ja muita toielä lisäksi,
niin että kukin uusi riwi tuli aina waan
huonompaa ja huonompaa sitoun lop<
puun asti, ja »viimeinen ritoi ei ollut
enää ensinkään kaatoan muotoista.

"Katso kaamaas, Kalle", muistutti
opettaja taas, kääntyen tällä kertaa e«
räätä koulun pienintä poikaa kohden.
Kun hänellä itsellä oli ollut jotakin
muuta tekemistä, oli hän käskenyt e°
rään isomman pojan kirjottua Kallelle
kaatoa, mutta se poika, joka sai tämän
tyän toimeksensa, ei näyttänyt ansaitse-
toansa semmoista luottamusta ja oli niin
huoleton, että sen siaan, kuin piti kir-
jottaman: "Kaikki olemme me syn-
tisiä", kirjottu "Kaikki olen mä synti-
sii", jonka tähden Kalle, joka tarkoin
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noudatti kaawaansa, sai wirheitä joka
liwille.

"Katsotaat kaawaanue, pojat", Mu-
lui opettajan taas warottawan, tatsel-
lessaan mielihywällä Anttia, joka tar-
koin noudattaen kaawaansa kirjotti wa«
lailla ja tasaisilla piirteillä: "Wältä
Paha ja tee oikein." Selwästi nä-
lyi, että poika oli koettanut panna pa-
rastansa, eikä ollutkaan siinä ainoata-
kaan mirhettä eikä tahrausta koko si-
wulla. "Oikein, oikein, Antti", lausui
opettaja, "harjotuksesta taito karttuu."

Witzdoin päätettiin koulu ja pojat
kiiruhtiwat ulos kouluhuoneetzta. Ulko-
puolella owea kohtasiwat he wanhan
Eeron, läheisen heiraskaitanon puutai-
hanhllitajlln. Hän oli istunut lewää»
maan hetkeksi koulun kohtaalle ja kuul»
lut awoimesta akkunasta kaikki, mitä
siellä sisäpuolella oli puhuttu.

Vero ja pojat oliwat wanhastaan
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hyvät ystäwät, ja hänen kanssansa
käyskenteliwät he usein wapahetkinä ym-
pan metsiä. Kun hän oli paljon koke-
imi mies ja joka päiwä käwi Jumalan
Hengen koulua, käytti hän mielellään
nämät tilaisuudet jakauksensa pojille jo-
takin elämässä tärkeätä opetusta. Kohta
kun näkiwät tuon wanhan ystäwänsä,
kiimhtiwat he kaikki näyttämään hänel-
le, mitä äsken oliwat kirjottaneet.

'Mutta minkätähden niin totinen
olette", kysyi yksi pojista, kun Eero ää-
neti katseli kiijotuslirjoja. "Mitä te a-
iatttUtttV'

"Ajattelen niitä sanoja, joita ä§=
keitain kuulin opettajanne niin monta
monituista kertaa laufuwan, warottais-
fansll teitä katsomaan kaatoamme", was-
tasi ftuutarhanhoitaja, käannellessään kir-
jotuswihkojen lehtiä.

"Te olette siis kuulustelleet ohra



takana, wanha Eero", huusi usea äini
'yhtä haawaa.

"En maarian, en ole kuulellut a-
Men takana, waan awoimesta akkunatta
kuului tähän joka sana kouluhuoneest»",
Mastasi Eero. "Minä en saattanut olla
kuulematta, kuinka opettajanne lausui
teille wäliin toiselle ja wäliin taas toi-
selle: "Katso kaawaas", ja minusta niyt-
ti se Marotus warsin softiwaksi ja tar«
fteelliseksi ei ainoastaan nuorille siellä
sisällä, waan wanhoillekin täällä ulkona.
Sillä me noudatamme kaawoja ei ai«
noastansa kirjottaissa, Maan myöskin
muodostaakfemme sydämmiämme ja kä«
Maaksemme elämän oikeaa perustusta,
ja silloin, jos joskuskin, on kelpo kaawa
tarfteesen.

Muutamat ihmiset, maikka heillä on,
niinkuin Willella tänäpana, iki hywn
kaawa edessänsä, eiwät katso siihen, waan
sen siaan toistamat omia Mikojansa ja
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erhetyksiänsä päimä päimältä; ja sen si»
aan kun heidän tulisi luopua sh n-
nistä, uupumat he Maan yhä enem-
mäu sen maltaan."

"Toiset taas owat saaneet, niinkuin
pikku Kalle, waärän jcl wirheen-alaisen
laaman noudatettawaksensa, niin ettei
oletkaan ihmettelemistä, että he tekemät

kaikki nurin ja wäärin. Jos on tär-
keaä pitää huolta siitä, että meillä on
hywä ja wirheeton kaatua, kun opette-
lemme kirjottamaan, niin paljon tarke-
ämpi on tutkia minkälaisia estkuwia
meillä on noudlltettawana elämässämme.
Useilla pojilla on hywiä esimerkkiä sil-
mäinsä edessä, mutta eiwät seuraa nii«
tä; kuitenkin pelkään, että wielä useam-
millä un huonoja, pahoja esimerkkiä,
joita heidän pahat ja kamalat sydäm-
mensä mieliteolla seuraamat."

"Minä arwelen, että olette itse, ra*
kas Eero, nähneet monta sek» hywää
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että paha» esimerkkiä eloissanne", les-
keytti Wille.

"Olen tosin niinkin", jatkoi wan-
hus; "mutta paitsi mitä itse olen sem-
moisia nähnyt, olen myös lukenut mo«
nimisista muista. Minulla on kirja,
jossa on paljon kauneita esimerkkiä,
monta kaunista elämän ohjesääntöä, ja

sen minä pidän aina käsillä, kaikenlain
sissa tiloissa tietääkseni, kuinka minun
tulee tehdä."

"Se on kaiketi pyhä raamattu, Eero?"

"Oilein arwasit, poikaseni. lus tah-
bot nähdä joitakuita oikein kannetta u««
k°n ja rakkauden esimerkkiä, niin hae
niitä Jumalan omassa pyhässä sanassa.
Siellä saat nähdä Abrahamin uskon,
Mosetsen nöyryyden, Jobin kärsiwälli»
syyden, Paawalin innon, Johanneksen
rakkauden. Mutta niin pyhiä ja mai-
nioita miehiä kuin he oliwatkiN/ ei si-
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nun kuitenkaan pidä pyrkiman tullaksesi
heidän kaltaiseksensa kaikessa, sillä he«
kin toisinansa tekiwät semmoista,'joka
ei ollut oikein Jumalan edessä. Heli
eiwät olleet poikkeuksia siitä yleisestä
määrästä, että kaikki ihmiset owat
syntisiä. Meillä on waan yksi ai-
noa esikuwa, joka täydellisessä puhtau-
dessa loistaa ja woittaa kaikki muut, ja
jossa emme kuskaan taida löytää wahin-
täkään wikaa."

"Jaa, te tarkotatte lesusta Kris-
tusta, meidänkallista Mapahtajaamme,"
huusiwat useat pojat yhtä haawaa.

"Niin, Häntä laikutan", wastasi
Eero. "Meidän kallis Herramme lesus
Kristus, joka «n Jumala yli kaiken, kar-
keasti ylistetty iankaikkisesti, Hän pääl-
lensä puki meidän luontomme sllwittaak-
sensa meitä Jumalan kanssa. Ia juuri
siinä ihmisellisessä luonnossansa antoi
Hän meille esikuwan, jota meidän tulee
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noudattaa. Suuri ja pyhä kuin Hän
on, on. Hän estkuwa kaikiksi ajoiksi, kai-
kille kansoille mailman eri maakunnissa,
köyhille ja rikkaille, ylhäisille j» alhai-
sille, nuorille ja wanhoille."

"Niinmuodoin on Hän pantu esiku-
wakst meillekin", sanoi Janne.

"Niin, kuinkas sitten, sillä Hän un
kerran ollut teidän ikäisenne. Hän tie-
tää mitä wähäiset lapset saattamat tun-
tea, sillä Hän on itse kerran ollut wä-
häinen lasisi. Hänen kaunis esikuwansa
loistaa kirkkaana meitä wastaan joka si»
roulta ewankelisessa kertomuksessa mei«
dän uudessa testamentissamme. Katso-
kaat kuinka kuuliainen ja tottelewainen
poika Hän oli! Ci Hän milloinkaan
käytöksellänsä pahoittanut äitinsä miel-
tä, ei koskaan puhunut turhanpäiwäsiä
jaarituksia, ei Hän koskaan osottanut
ilkeyttä, eikä koskaan ruwennut pahoi-
hm seuroihin. Katsokaat, ei Hänessä
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ollut ensinkään wilpftiä, eikä petosta Hä-
nen suussansa hawaittu. Tutkistellen
Häntä saatamme siis oppia, kuinka mei-
dän tulee meitämme käyttää, mitä mei-
ban tulee puhua, mitä harrastaa, mitä
karttaa. Hän oli sydämmestansä lau-
pias ja nöyrä; Hän oli alati walmis
anteeksi antamaan pahoja tekoja ja wää-
ryyttä, jota joutui kärsimään. Hän ra-
kasti Herran huonetta ja oleskeli siellä
mielellänsä. Sanalla sanoen. Hänessä
yhdistyiwät kaikki hywyydeu ja täydet-
lifyyden omaisuudet. Ia jos me todel-
lakin tahdomme seurata Häntä, niin ei
meidän koskaan tarwitse jäädä epätie-
toon siitä, kuinka Hän olisi tehnyt tahi
käyttänyt itsensä kussakin eteemme sat-
tuwassa tilassa tai tapauksessa; sillä
emme milloinkaan elämässämme saata
joutua semmoiseen tilaan, ettei Hänen
esimerkkinsä anna siihen sitä ohjetta ja
selkoa, jata kaipaamme."

"Meidän pitää siis katsella Häntä
koko elinkautemme", lisäsi Janne.



"Niin, niin, lapsukaiseni", toosiasi
Eero. "Parhaat opetuslapset owat ne,
jotka alati opettelewat. Meidän tulee
ottaa oppia lesuksetztaKristuksesta, niin
kauwan kuin elämme. Mutta jos oi»
kein todella, rakas Janne, tahdot ru-
weta Hänen opetuslapseksensa, niin kahta
asiaa et ikinä saa unhottaa. Ensiksi Pi-
tää sinun uskoman Häntä ja ra«
kastaman Häntä. Uskoman Häntä
sinun Wapahtajakses, jonka Jumala
on lähettänyt sinulle wiisaudeksi, wan-
hurskaudeksi, pyhyydeksi ja pelastukseksi;
uskoman Häntä siksi, joka meidän
syntimme itse uhrasi omassa ruu-
miissansa puun päällä, joka kär<
sei kerran meidän syntimme täh«
den, wanhurskas jumalattomain
tähden, uhdatakfensa meidät lu-
malalle. Me noudatamme ainoas»
tansa niitä, joita rakastamme ja joihin
luotamme."

"Ia mikä se toinen asia on, jata



en ikinä saisi unhottaa?" kysyi Janne
mietliwäisesti.

"(St saa loskaanunhottaa rutuilla
Pyhää Henkeä. Jos tunnet tällä
hetkellä mielikaiwaudella, että olet wielä
peräti toisen kaltainen kuin kallis Wa-
pahtajasi, niin mene johonkin yksinäi-
seen loukkoon ja laske polwillesi rukoi-
lemaan Jumalala antamaan sinulle Py«
hän Henkensä ja luomaan sinuun
uusi sydän. Uutta sydäntä ja sem-
moista mieltä, joka luontuu lesuksen
mielen mukaan, et sinä taida itsestäsi
ottaa. Se on Jumalan Pyhän Hen«
gen työ. Ja wiimeiseksi, rakkaat poi«
kaseni", lisäsi wanhll Eero, samassa kuin
lausui nuorille ystäwillensä jaähywäi»
set, "warotan minä teitä muistamaan,
että lesus on annettu meille Wapahta-
jaksi sekä synnin welasta ja rangais-
tuksesta että myös synnin wallasta sy-
Kammissamme. Jos tahdomme olla hä-
nen oikeat opetuslapsensa, niin pitää
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meidäu fefft uSfornatt Hänen ni«
menlä päälle että koettaa wael-
taa niinkuin Hän waelsi, luettaa
yhäti enemmän tulla Hänen kaltaisek-
sensa. Nyt on teidän aika mennä ko°
tiinne, mutta älkäät unhottaka katsoa
laamaanne ja noudattaa sitä."

Turussa, 1870.
G, W, SffiitenHn j<i Kumpp. flvjn^ninoäffl.


