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Kuwllsäiliö.
Kuwllsäiliö on huone, täynnänsä

maalikuwill, joista moni maksaa usein
suuret rahasummat ja joita säilytetään

warsin huolellisesti. Kenties, nuori lu°
liamme, tahtoisit mielelläsi mennä katso-
maan semmoista huonetta johonkin ku°
ninkaalliseen howiiu tahi jonkun rik»
kaali miehen asuntoon. Mutta jollei
sinun kuitenkaan sowistu tätä nykyä
niin tehdä, tahdomme me kutsua sinua
tarkemmin katselemaan oma» Pientä ku-



wasäiliötäs. Siellä olet näkewä monta
kiiwaa selkeätä kuin kirkas päiwän pais-
te. Kuitenkin sattunet näkemään siellä
toisiakin, joidenka muoto on tumma ja

kolkko ja jotka sentähden herättämät mie-
lessäs surnllisia ajatuksia.

Katsokaammepa ensin jotakin kuu»
nista, suloista taulua. Se kuwailee
iltaa. Alenewa aurinko lähettää kutoi»
sia säteitänsä awanaisesta akkunasta.
Huoneessa mataa pienoinen lapsi rau-

hallisella «luoteellansa. Vieressä istuu
äiti, katsellen sulo-silmin lemmittyänsä,

kädet ristissä ikäänkuin rukoillen. Ia»,

hän rukoilee Herraa lesusta, hywää
Paimenta, ottamaan hänen pienokais-

tansa lampaaksensa sekä johdattamaan
ja wiemään sitä turwallisesti taiwaa-

sen. Han rukoilee, että lapsensa tulisi
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lempeäksi ja hellä-sydämmisekst ja koko-
naan Jumalan huostaan annetuksi. Hä-
nen kumartuessaan katsomaan lastansa,
putoo kuuma kyynel sen kaswoille, ja
kuin se herää, kuulee se äitinsä suloiset
sanat.

Oletko nähnyt semmoista taulua?
Jos olet, niin anna sen rippua kuwa-
säiliössäs. Se on suuremmasta arwos<
ta kuin kaunihin maalikuwa koko mail«
massa. Pidä se, niin kauwan kuin e-
lät. Älä koskaan unhota äitisi rakka-
utta J

Wähäinen tyttö istuu isänsä wie»
resfä puutarhassa. Kauniita kukkia roik-
kuu tuuheina rypäleinä puitten oksilla
ia ruusuja, liljoja sek» muita kukkia kas»
waa ympäristöllä. Parwi kyhkyisiä len°
tää ohitse, korkealta lemmatkain jala-



roien ylitse, ja toisella puolella pensas-
aitaa näkyy muutamia iloisia työmiehiä
palajawan raskaasta paiwätyöstään tuol-
ta niitulta heiniä kokoomasta. Pikku
tyttö lukee iltalukuansa raamatusta ja
on juuri ehtinyt tähän «ärsyyn: "Te
ralkahimmat, jos Jumala meitä niiu
rakasti, pitää meidänli toinen tois-
tamme rakastaman." (1 loh. 4).

Kirkkailla silmillänsä katsahtaa hän
ylätz isäänsä, ja isä kertoa hänelle siitä
Jumalan suuresta rakkaudesta, jonka
Hän meitä kohtaan osattua siten, että

Hän Kristuksen tähden antaa meille
kaikki meidän syntimme anteeksi, ja muis'
tuttaa, kuinka meidän tulisi olla wal-
miit osuttamaan rakkautta kaikkia koh-
taan; antamaan anteeksi niille, jotka

ehkä owat meitä Mustaan rikkoneet;



palkitsemaan hywällä niitä, jotka owat
meille pahoin tehneet, ja osottamaan
laupeutta kaikkia lohtaan. Tässä on
tällä wähaisellä tytöllä säiliössänsä tan«
lu, josta hän älköön ikinä luopuko. Se
on ihana kuwa isästä, joka kehoittaa
lllstansa osottamaan nöyrää, hiljaista ja
palwelewaa rakkautta.

Tässä taas on toinen taulu, joka
kuwailee kylwöllä olewaa maanwilje-
liää pellollansa. Enstu on hän lyntä-
nyt ja äestänyt sarkansa ja nyt hän Ia»
welee tuossa heittäiu siementä maahan
joka haaralle. Näyttää siltä kuin hän
maan wiskaisi hukkaan nuot kalliit jy-
wät. Mutta hän tietää, että jokaisesta
piwollisesta jywiä, joita hän heittää
maahan kewäällä, saa hän, syksyn tul-
lessa, leikata täyden sitomuksen eloja.



Jos hän kylmää nisuja, niin saa hän
leikata nisuja, jos hän ruista kylwää,
niin saa hän ruista leikata ja jos hän
kauroja kylwää, niin kauroja tulee saa-
liinsakin olemaan. Eikö tämä kuwa
muistuta meitä, että me kaikki muuas-
sa merkityksessä olemme kylwömiehiä?
Kaikki me kylwämme jotakuta lajia sie-
metriä. Nykyinen aika on kewäamme,
»vastainen on syksymme. Ia niinkuin
kylwäjän käy wainiolla, niin on tapah-
tuwa meillekin; me niitämme samaa
lajia, jota olemme kylwäneet. Sieme-
nemme tuottaa ainoastaan samanlaista
wiljaa.

Vähäinen poika oli tottelematon u
säänsä mastaan, tuo tottelemattomuus
oli siemen st johdatti pian toiseen
syntiin ja se taas toiseen, ja niin taso-
si poika isommaksi ja tuli aina pahaa
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pahemmaksi. Kun hän pantiin konluun,
oli hän tottelematon opettajaansa was-
taan yhden kerran, sitte toisen ja wii<
mein alinomaa. Tultuansa nuoreksi mie-
heksi, osotti hän tottelemattomuutta maan-
sa lakia ja asetuksia luustaan ja niin te-
ki hän ehtimiseen, siksi että häntä syy«
tettiin törkeästä rikoksesta oikeuden edes»
sä j» pantiin wankeuteen. Hänen ensi»
mainen tottelemattomuutensa oli se sie-
men, jonka hän kylwi, ja kaikki hänen
ilkeensä ja pahat tekonsa oliwat hedel-
miä kylwämästänsä siemenestä.

Pienoinen tyttö oli tehnyt wähiin
pllhll», ja kun häntä kysyttiin siitä, ei
hän tohtinut tunnustaa, waan kielsi ko-
konaan roitaifa. Hän walehteli. Tä«
mä walhe oli siemen, joka tuotti koko
niitoksen imsic, walheita, sillä jonkun
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ajan takaa päästi hän toisen walheen
ja sitte wieläkin toisen ja niin teki hän
tawan takaa, kunnes wihdoin tottui

niin suureksi walehteliaksi, ettei yksikään
ihminen enää häntä uskonut.

Onko sinulla senkaltaista luwatau-
luja ripustaalses luwasäiliööst?

Katsokaamme nyt himeää ja surul-
lista kuwaa. Siinä näemme wanki-

huoneen. Eräatzsä sen pimeässä ja lal-
kassa kammiossa istuu yksinäinen mies.
Kaksikymmentä wuotta sitten käwi hän
kyläkoulua. Hänen opettajansa oli hurs-
kas mies; mutta ne wiisaat totuuden
sanat, joita hän puhui, ylonkatsoi kou«
lupoika. Tämä onneton poika alotti
syntiwaelluksensa hawittämallä linnun-
pesiä, korttipelillä, sapatin rikkomisella;



ja pian oppi hän myös ryyppimään,
lirollmaan ja waiastamaan. Niin wa«
elsi hän toisesta synnistä toiseen kunnes
joutui niin kauwllkst, että hänen nyt
on täytyminen päättää päiwäns» elin-
tautisessa wankeudessa. Kussa hän nyt
istuu yksinänsä pitkät päiwänsä, ajatte-
lee hän kukaties sitä aikaa, jolloin eli
pikku poikana onnellisessa kodossaan ja
koulupoikana käwi kylän pyhäkoulua;
jonka ohessa luultawasti hänen mie-
teensä johtuu myös se hetki, jona näki

äitinsä kuoleman särjetyllä sydämmellä
surusta poikansa taitamattomasta käy-
töksestä ja jumalattomasta elämästä.
Äitin hauta on kaukaisen kylän kirkko-
maalla; sitä ei hänen sallita ikinä käy-
dä katsomaan. Vankihuone un hänen
kotinsa elinkantensa loppuun asti.

Mitäs sanot tästä taiasta? Sen-



12

kaltaisia löytyy walitettawllsti monta
muuta, joita emme nyt ehdi katselemaan;
se tekeekin meidät surumielisiksi ja ala-

kuloisiksi katsella semmoisia. Mutta tie-

dätkö mikä semmoisen kuwasäiliön nimi
on?

Sen nimi on muistll. Jokaisella
ihmisellä, wanhlllla ja nuorella, on sem-
moinen, jll kaikki owat he toimessa tayt«
taaksensa sitä kumilla kauniilla ja

suloisilla taikka rumilla ja kamalilla.
Minkälaisia kumia sinä panet killumaan
kuwasailiösi seinille? Täytätkö sinä ne
suloisilla muistokuwilla rakkauden tuitz-
täsi kotona ja hyödyllisistä toimistasi
ulkona? Wai kokuiletko ainoastaan sen-
kaltaisia tauluja, jotka mustilla ja kau-
histawälla Mareillansa kuwastawat u«
mantunnun tuskia, wääryyttä ja ar-
mottomia töitä?
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Jos tahdot muistosi täytetyksi kau-
niillä f Muilla, niin täytyy sinun wält-
tämättömästi sllltia Herran lesuksen
ottaa majansa sydammeesi ja uudesti
synnyttää sinua. Jumalan Pyhä Hen-
ki on sitte auttllwa sinua täyttämään
sitä uskou ja rakkauden ajatuksilla ja
tunteilla. Jos rakastat lesusta ja us«
kot, että syntisi owat Hänen tähtensä
anteeksi annetut, seka pyrit waeltamaan

Hänen teitänsä, niin toiwomme me,
että saat joka päiwä ripustaa uuden
kauniin knwan muistosi kuwllsäiliöön.
Tulkoon st täyteen semmoisia, joita et
ainoastansa saata katsella ilolla was-
täisinä päiwinäsi, Maan jotka saatat
wiedä myötäskin parempaan mailmaan!
Sitä wastoin, kuinka haikeaa surua,
kuinka turhaa ja liian myöhäistä katu-
musta eikö muisto synnissä hukatusta



14

armon-ajasta herättäne
s»! Panepfta se ajoissa mieleesi!

En tahdo Herrastani
Mä koskaan luopua,
Han käyttää kulkuani
lälkehen tahtonsa;
Armossa suojelee
Minua hiljan, warhain,
Mun toimen' siunaa parhain,
Waaroista warjelee.

Apua ihmisiltä
Kuin tääll' ei saadakaan,
Herra on saapumilla,
Ia auttaa omiaan;
Hän heitä pelastaa
Myös heidän «aimoistansa
Sulasta armostansa.
Ia uskon wahwistaa.
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Niin Herraan aina luottaa
Mä tahdon tuslassan'.
Häneltä- turwan tuottaa,
Kun waiwun waiwoissan':
Mun sielun, ruumiini
Hänelle annan »in».
Hau mulle »wun laina»,
Etten mä hukkuisi.

Turussa, 1870.
O. W, Wili»'in ia Kumvp, kirjcipliinozsa.












