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Alkulause.
Ennenkuin yleisölle esitämme seuraaman

merkillisen testamenttikirjan, sallittakoon
meidän muutamilla sanoilla kertoa sen al-
kuperästä.

Abbot Lawrence, jonkarikas setä ei ennen
kuolemaansa ollut pannut häntä ainoan
ropoimenkaan omistajaksi, maan rintape-
rillisten puutteessa testamentin kautta an-
tanut kaiken äärettömän omaisuutensa ar-
meliaille laitoksille, oli kuolinnmoteen ää-
ressä hänen kädestänsä ivastaan-ottanut
erään käsikirjoitus-mhkosen, joka sittemmin
löydettiin Abbot Lawrencen jälkeen jää-
neiden paperien seasta. Tätä n. s. tes-
tamenttikirjaa antaessaan puhui setä wel-
jenpojallensa seuraamat sanat: ~Mitään
rikkautta eli maroja en minä, rakas wel-
jeni poika, jätä jälkeeni sinulle, sillä jokai-
sella ihmisellä on itsessään woima hank-
kia itsellensä tamaraa sekä sen kautta kun-
niaa, mainetta ja onnea. Oma woima on
miehessä otollinen, ja sitä minä en tahdo



weltostuttaa cnkä häwittää pancinalla sinua
äärettömän rikkauteni perijäksi, koskapa ehkä
woisit käyttää sen ainoastaan huonoksi ih-
miseksi tullaksesi, maikka tähän asti olet
ollut rehellinen ja kunnollinen. Hanki ja
toimita, niinkuin minäkin, omin monnin,
niin olet oppima oikein armostclemaan rik-
kautta, joka on määrätty ainoastaan jär-
jestyksen ylläpitämisen! Jumalan luomissa
töissä, tarmetta myöten elättämään meitä
ja olemaan apukeinona ihmiskumppauil-
lemme."

Mutta kuitenkin tarjotakscni sinulle kei-
not pikaisemmin päästä tarkoituksen perille
— melkoisen rikkauden saanmttamisecn —

ja sen kautta saada kunniaa ja onnea, sekä
päästääkseni sinua itse kokemasta, kuinka
paljo hankaluutta on omasta kokemuksesta
tulla »viisaaksi, annan minä sinulle tässärunsaan aarteen kokeita, jotka itse olen
eläessäni koonnut ja kaikissa oloissa koe-
tellut, ja jotka omat tehneet minut siksi,
mitä olen, ja joita tuhansittain tuhannet
pyrkimät saamaan, juuri scntähden ett'ei-
mät ymmärrä keinoja walita taikka, jos
todella oivatkin ne löytäneet, eiwät huoli
niitä käyttää.

~Nauti tätä kokemusten aarretta", li-



Mi setä, ~min olet pian omalla woimal-
lllsi saapa toimeen sitä, joka tulee sinulle
siunaukseksi, perustaa onnesi täällä maan
päällä ja sitte tuolla puolen hautaa". Nä-
mät olimat hänen wiimeiset sanansa.

Ajatuksissaan seisoi weljen poika wähän
aikaa wainajan kuolinwuoteen wieressa.
Häntä tosin suretti sen äärettömän rikkau-
den kadottaminen, joka sedällä oli ollut ja
jonka oikeastaan olisi pitänyt tulla hänelle,
kun oli lähin sukulainen; mutta tätä tun-
netta ei kestänyt kauwcm. Hän pisti pa-
perin taskuunsa ja rupesi kohta sen jäl-
keen pitämään tointa wainajan hautiai-
sista. Ia kun hän sen päiwän iltana, jona
oli saattanut setänsä hänen wiimeiseen le-
pokammioonsa, alakuloisena istui huonees-sansa, muisti hän annetun neuwon ja
awasi sinetillä suljetun kirjoituksen, ute-
liaana saada tietää sen sisällystä.

Hän luki lukemistaan, ja waikk'ei sisäl-
lys aina ollut hänelle oikein selmaa ja
ymmärrettäwää, käsitti hän kuitenkin sen,
ett'eiwät sedän neuwot olleet armottomia
ja että niiden, tarkasti noudatettuina, piti
walmistaman onneansa. Sentahden hän
itsekseen lupasi seurata niitä. Kuinka hän
pysyi sanassansa ja miten hänelle siinä



menestyi, ciwät ainoastaan hänen yksityi-
set ilmoituksensa osoita, ivaan myös hänen
isänmaansa historia. Abbot Lamrmccsta
tuli »vähitellen omin moimin rikas ja ar-mossa pidetty mies, sitä ennen oltuansa
köyhä nuorukainen, Työmichestä ja köy-
hästä maanmiljclijästä Virginiassa nousi
hän rikkaaksi tehtaan-isännäksi, moisioiden
ja rantateiden, wuoripajain jakultakaimos-
tcn omistajaksi, malittiin eduskunta-kokouk-
sen ja sittemmin maltiokokouksen jäseneksi,
nimitettiin Mdysmaltain lähettilääksi Lon-
tooscn wuosiksi !l 849—1852 ja oksi war-
maan walittli presidentiksi, ellei ennakolta
olisi kieltänyt tätä armoa. Hän kuoli
alussa wuotta 1864 Ncwyorkissa 10 mil-
jonan dollarin omistajana, jotka hän, sa-
moin kuin setä wainajansakin, testamentilla
määräsi hywäntekewäisyyden tarkoituksiin,
jonka kautta hänen muistonsa on cläwä
ajassa ja ijankaiktisuudessa.

' Seuraamat rimit sisältämät sedän tes-
tamentin, jonka julkaisemisella luulemme
hyödyttämämme kanssaihmisiämmc.



Moite ja tee lyöt».
Nykyaikaan, jolloin rahalle annetaan

niin suuri armo, kun ihmiset omat tottu-
neet liian moniin tarpeihin, joiden tyydyt-
tämiseen he tarmitsemat rahaa, täytyy näyt-
tää kahta tarpeellisemmaksi oppia tunte-
maan ne mälikappaleet, joiden amulla moi-
daan rahaa hankkia. Ei kukaan, joka
tuntee seuraelämän, ole kieltämä, että sen
kautta saadaan armoa ja armomirkoja, mai-
netta jakunniaa, armossa-pitoa ja«vaikutusta
yhteiskunnallisissa oloissa. Rikkaalle amau-
tumat kaikki omet, köyhältä ne pysymät sul-
jettuina. Niin paljon kuin täytyykin wa-
littaa semmoista kohtaa, ci kuitenkaan rik-
kaan auta muuta kuin koettaa mastustaa
sitä.

~Mitä se auttaisi ihmistä, jos hän kai-
ken mailman moittaisi ja kuitenkin sielul-
lensa saisi mahingon", sanoo Raamattu,
ja me olemme aiman samaa mieltä. Mutta
kuitenkin saa köyhä hymin usein mahingon



sielullensa siitä, että mailman mammona,
päiwän epäjumala, puuttuu häneltä ja
samalla myös keino pelastaakseen itsensä,
sielunsa ja ruumiinsa perikadosta. Näl-
kää näkemä waiwainen warastaa leiwän
nälkänsä sammuttimeksi ja tekee siten ri-
koksen, joka mahingoittaa hänen sieluansa.
Olisiko hän sen tehnyt, jos olisi ollut tar-
peeksi rahaa ostaaksensa leiwän? Ja näinsaa hänen sielunsa wahingon, kun mail-
man mammona häneltä puuttuu.

Koettakaamme sentähden hankkia tätä
mammonaa, ja sotajoukkojen kaikkiwaltias
Herra ei ole meihin wihastuwa, jos sen
teemme hänen pelwossansa ja käskynsä jäl-
keen; sillä hän on poweemme pannut työn-
teon ja pyrinnön mietin, että woisimme
jakaa rehellisen kanssa.

Wanha totinen sananlasku sanoo: tu-
lin on oman onnensa seppä; me tah-
domme selittää tämän lauseen siten, ett'ei
ihminen millään moi paremmin perustaa
ja säilyttää onneansa kuin sen kautta, että
täyttää melmollisuutensa:

1) Jumalaa kohtaan;
2) kanssaihmisiänsä ja isänmaatansa koh-

taan;
3) itseänsä kohtaan.



Tahdomme tässä wähän tarkemmin mer-
kitä nämät welwollisuudet ja yksitellen esit-
tää ne lukijalle.

Ole hurskas ja jumalaa-pelkääiväi-
nen, olematta kerettiläinen. Käy ah-
keraan kirkossa ja etsi ylennystä Jumalan
sanasta. Ole hymänä esikuvana kanssa-
ihmisillesi ja pereellesi uskonnollisten wel-
wollisuuksiesi totisessa harjoittamisessa; ylen-
nä illoin aamuin sekä jokaisessa juhlatilai-
suudessa sielusi Luojan tykö, jolta jokainen
hywa anti tulee. Rukoile häntä suomaan
siunauksensa jokaiseen yritykseesi. Ole siinä
uskossa, että tämä sielun totinen ilo an-
taa sinulle woimaa ja wahwuutta alka-
maan jotakin työtä ja onnellisesti päättä-
mään sen. Käy ainakin kerta nmodessa
Herran pyhällä ehtoollisella, wahwistaak-
sesi uskonnollisia ajatuksiasi.

Ole armelias todellisesti löyhille,
jotta eiwiit kykene leipäänsä hankki-
maan. Joka köyhälle lahjoittaa, hän lai-
naa Herralle. Auta todella tarwitsewaista
kaikin woimin liioittelematta, mutta älä
laiskalle ja kulkijamelle anna mitään; hän
ansaitkoon itse leipänsä. Koeta liewittää
syytöntä kurjuutta ja tapahtumain seurauk-
sia; ole tukena leskille ja turmattomille.



heitoille ja sorretuille. Ala milloinkaan
anna ihmisten pelkäämisen mietellä itseäsi
suostumaan mihinkään määryytem, silläsen kautta tuomitset itsesi.

Ole lärfiwiiinen niitä kohtaan, jotka
tmmustawat toista uskoa. Kukin pal-
melee Luojaansa oman käsityksensä mu-
kaan. Milloin et lempeällä suostuttamisellasaa toista makuutetuksi, luowu ennemmin
käännyttämisestä. Muista, että Jumala on
kaikkein olentojen isä ja että hän antaa
aurinkonsa paistaa hywille ja huonoille.

Pidä aina omatuntosi puhtaana ja
waro itseäsi suostumasta mihinkään
slMtiin. Tutki jokaista tekoasi ja anna
tuomion olla ankara, sillä elämäsi rauha
on ikuisesti poissa, niin pian kuin jokin
määryys Jumalaa, ihmisiä tahi itseäsi koh-
taan painaa omaatuntoasi. Ei mikään
ilo sitte enää ole tulema kolkkoon sydä-
meesi ja tyytymäisyys on iäksi olema si-
nusta kartoitettu. Sinä et enää saa hu-
mitusta miattomista asioista, maan pel-
käät sitä rangaistusta, joka ehkä jo seu-
raamana hetkenä odottaa sinua.

Pidä waari terweydestiifi. Älä unoh-
da, että Luoja siinä on sinulle lahjoitta-
nut pääoma-tamaran, jolla sinun tulee



työtä tehdä hänen wiinamäcssänsä. Älä
turmele ruumistasi, jonka Jumala on luo-
nut kuivaksensa, »varomattomuudella ja irs-
taalla elämällä. Muista, että sen kautta
kadotat sielusi autuuden ja tulet kykene-
mättömäksi työllä ja ponnistuksilla wah-
wistamaan ruumistasi sekä monta wuotta
aikaisemmin, kuin Jumala on määrän-
nyt, täytyy wajota hautaasi. Sinä me-
netät itseltäsi woiman ansaita rahaa sekä
tehdä itseäsi ja muita onnellisiksi', kipeällä
ruumiillasi tulet itsellesi ja muille rasituk-
seksi.

Nauti yksinkertaista, mutta terweel-
listä ja wsimatasta ruskaa. Älä täytä
watsaasi herkuilla, maan syö ainoastaan
tarpeeksesi. Kalliilla atrioilla woipi tuh-
lata paljon rahaa ja turmella terweytensä.
Raitis ja rawitsewa ruoka tuopi ruumiillesi
woimia ja woimallisessa ruumiissa asuu
terme sielu, sillä sielun termens on likei-
sessä yhteydessä ruumiin tenueydm kanssa.
Sitte olet myös elämä wanhaksi, kauwan
nauttima «mallista hywää ja iloitsema toi-
mistasi maan päällä.

Ole aina juomaton. Ihmisen ei kel-
paa juopumuksella menettää aistiensa käyt-
tämistä ja terweyttänsä. Sitä paitsi ka-



too sinulta työn halu ja aika, tuhlautuu
rahat ja elinwoima — kaikki sangen kal-
liita, werrattomia asioita. Sinä kadotat
kanssaihmistesi kunnioituksen ja rakkauden
sekä saatat asioimatilasi häwiölle.

Koeta tulla wähällä toimeen. Siten
säästät suuret summat ja wältät monet
rahamenot sekä opit toimeen tulemaan eri
oloissa, jotka wälistä tekemät sinulle mah-dottomaksi saada tarpeesi tyydytetyiksi.

Älä nuuskaa äläkä polta tupatkaa.
Nämät luullut nautinnot eiwät kuulu elä-
män tarpeihin. Ne wiewät äärettömän
paljon rahaa ja owat terweydelle pikem-
min wahingollisia kuin hyödyllisiä. Neljä
sikaria paunassa maksaa wähintäänkin 150
markkaa wuodessa ja se tekee 50 wuotena,
korkoa ja koron korkoa lukematta, koko-
naista 7,500 markkaa.

Wältä korttipeliä ja wedon lyömi-
stä. Eipähän uhkapeluri melkein koskaan
ole saanut woittoa pelistänsä. Uhdessä
tapauksessa sadasta pääsee hän kadotta-
matta rahojansa, saamatta wihamiehiä ja
pahentamatta hywää mieltänsä. Ainakin
hän wähitellen tulee työntekoon kykenemät-
tömäksi, ja kuitenkin on kirjoitettuna: ot-
sasi hiessä pitää sinun syömän leipääsi.



Pelarin sielussa ci woi asua pyhiä tun-
teita. Mutta jos pelata tahdot, niin älä
milloinkaan pelaa muuta kuin seurapeliä
wähäisillä panoksilla ainoastaan humituk-sen tähden. Koeta kuitenkin oppia sitä lm-
win osaamaan, ett'et saa maksaa taitamat-
tomuudestasi ja sen lisäksi joutua toisten
nauruksi, kun kadotat.

Älä rupea ylen «sein osalliseksi ra-
ha-aVpajlliftin. Tämmöisissäkin onnen-
kaupoissa olet melkein aina tappiolle tulc-
wa, sillä arpajaiset omat perustetut edun
tuottamista warten waltiolle. Jos kuiteu-
kin joskus tahdot ottaa arman, niin älä
tee sitä tarpeellisten maksojen niukennuk-
sella, äläkä osta liian mahaa osaa, niin
että, jos onni sinua suosii, moittosi ei ole
aiman mitätöu. Sikäli omat raha-arpa-
jaiset uhkapeliä parempina pidettämät, että
ne eimät niin suuressa määrässä kiihoita
himoja.

Pidä sanasi. Sivun puheesi ja sanasi
olkoot kirkkaat kuin aurinko taimaalla.
Karta maromattomia lupauksia, mutta jos
kerran liimannut olet, niin pidä sanasi,
maikka olisi omaksi mahingoksesikin. Rehel-
linen mies on säästeliäs lupauksissaan,
mutta kun hän kerran on semmoisen an-



tanut, pitää sen oleman kuin ewankeliumi
ja hän pitäköön sen, maikkapa taiwas päälle
putoisi.

Ole tarkka ajalle. Jos olet määrän-
nyt jonkun ajan, jonka kuluessa olet lii-
mannut tehdä jonkin työn walmiiksi tahi
maksaa, hankkia tahi toimittaa jotakin, niin
tee se määrättyyn aikaan aiwan tesmäl-
lensä, tarkasti ja tunnollisesti. Sen kautta
saat luottamusta ja sinua uskotaan. Si-
nulle annetaan mielellään toimitettawia ja
maksetaan waiwasi, kun ollaan warmoja
toimistasi. Kaupassa sinulle mielellään us-
kotaan melaksi, kun tiedetään sinun tiimal-
leen maksaman.

Ole säästäwäine». Ajattele aina tu-
lemaisuutta, sillä tänäpänä et tiedä, mitä
oloja huomenna moi sattua. Tänään olet
mahma, terme ja työhön kykenemä, huomen-
na ehkä heikko, sairas ja saamaton. Jos
olet säästänyt, niin siitä on sinulle kaksinai-
nen hyöty ja saat huokeammin kannetuksi
surkean kohtalosi.

Lainaa säästettyjä rahojasi korkoa
wastaan luotettawaan käteen. Tee itse
työtä yhä edelleen ja anna rahainkin näin
olla työssä, jos et itse moi käyttää marojasi
hyödyllisesti. Minkä säästänyt olet, se



sitte auttaa sinua ahkeroidessasi rikkauden
hankkimista ja «maisuutesi lakkaamatonta
lisäämistä. Tiedä se, että korkoa wastaan
korolta lainattu pääoma 14 nmodessa kas-
waa kaksinkertaiseksi ja 56 wuodessa tuu-
fitoista-tertaisetsi. Jos oletamme, että
terwe ihminen tekee työtä 18:sta?5:een
wuoteensa ja että hän ensi wuonna lai-
naa ulos 400 markkaa korkoa wastaan,
niin hänellä 75 wuoden wanhana ilman
mitään muuta tointa omalta puoleltaan
on U,400 markkaa. Mutta yhdessä wuo-oessa säästäätsensä kokoon 400 markkaa
tarmitsee joka päiwä panna säästöön aino-
astansa 1 markan penniä. Ia kuinka
monta onkaan, jotka woisiwat päiwittäin
säästää 2, 3, 4 markkaa ja enemmänkin,
mursinkin jos tahtoisiwat wälttää kaikkia
tarpeettomia menoja? Jos lopuksi laske-
taan, että säästämisen jatkuessa ainoastaan
kahtena kolmas-osana ihmisen ikää s. on 42
wuouna, ensiksikin 400 markkaa kunakin
wuonna lisätään pääomaan ja sitä paitsi
edellisten wuosien säästöt owat lainana
korkoa ivastaan korolta, niin nähdään,
minkä melkoisen waratkuuden ainoastaan
semmoisella säästäwäisyydellä woi aitaan
saada. Tähän tulewnt wielä ne äärettö-



mät, armaamattomat cdut, joita rahama-
rat ylimalkaan tuottamat. Warakkaan mie-
hcn edessä pulppuawat ansionlähteet joka
paikassa ja hän moi, jos niin tahtoo, kor-
koa kaswamaan panemisen sijaan käyttää
rahansa woittoa tuottamiin yrityksiin ja
siten anvan rehellisellä tamalla mrsaita 15,
20 ja 100 procenttia wuosittain, sillä sa-
nanlasku: tella rahoja, sillä rahan an-
sioita, on kaikissa elämän suhteissa to-
teen käynyt. Mutta tämän periajatukscn
toimeenpanoa marten tulee rantalomalla
johdonmukaisuudellaahkeroitasäästämäisyyt-
lä, tulee tarkalla huolella karttaa jokaista ai-
hetta tarpeettomiin maksoihin ja säikähtä-
mättä käyttää tätä periajatusta.

Anna menojen aina olla tnloja wä-
hennnät. Tässä on rikkauden painokeskus.
Jos esim. ansaitset ainoastaan markan
päimässä, niin ei ulosmaksusi millään eh-
dolla saa olla suurempi. Ajattele, että
sinun täytyisi toimeen tulla, maikka tulosi
olisi maan 80 penniä. Somita tarpeesi
tulojesi mukaan, äläkä koskaan unhota, että
se, mitä tänään säästät, masta tulee sinun
hymäksefi eikä siis milloinkaan mene sinulta
hukkaan. Aseta menosi niin, että aina
jotakin jääpi, sillä jos et sitä tee, niin et



sinä — jos emme sattumusta lukuun ota
— loskaan tule rikkaaksi, wielä wä-
hemmiin miljonan-miehetft.

Ula koslaan tee welkaa. Tässä on
köyhyyden painokestus. Kernaammin si-
nun, niin kamvan kuin mahdollista on ja
termeyttäsi turmelematta, pitää nähdä näl-
kää, kuin pantiksi panna omaisuuttasi ja
itseäsi. Wclat rippuwat kiinni niinkuin
marjo ruumiissasi. Kaikkialla ja joka hetki,
missä ja milloin tahdot waurastua, paina-
mat melat sinua ja masentmvat mieltäsi.
Ajattele, kuinka muikeata on maksella met-
kojansa, joita useinkin on kemytmielisyy-
desta tullut, ja sen lisäksi suorittaa korko-
ja. Welat tekemät ihmisen heikoksi japois-
tamat työn halun. — Ainoastaan silloin
saat meltaa tehdä kun asiatoimcsi wiilttii-
mättömästi maatimat.

Ole ahkera. Nouse aamulla ensim-
mäiseksi nmoteeltasi ja käy illalla lewollc
wiimeisenä. ~Aika on rahaa", sanoo tosi
sananlasku. Anna työtoimesi olla esiku-
mana mäellesi jaympäristöllesi, ettänekin seu-

raisimat sinun esimerkkiäsi ja tekisimät si-
nun mukaasi. Työnteko lisää moimiasi ja
kirjoitettu on: otsasi hiessä pitää sinun syö-
män leipääsi. Termeelle ihmiselle 6 tun-



nm makuu wuorokaudessa on tyllätsi, ja jos
makaat 8 tuntiakin, niin on kuitenkin jäl-
jellä 16 tuntia, joista, jos niitä oikein
käytät ja teet työtä ahkerasti, pitää tulla
sinulle äärettömiä etuja. Jokaisen tunnin,
jonka olet anastanut unelta, olet kaumein-
min elänyt, ja kuinka nopeasti kulumatkaan
olemisemme tunnit! Nouse Marsinkin aa-
mulla aitaisin, sillä paljo makuu pimittää
ymmärrykscsi sekä mie sinulta työn aikaa
ja halua. Heti noustuasi, pukeuduttuasi ja
aamurukouksen luettuasi on sinun käymi-
nen työhön hilpeällä mielellä, niin mar-
inaankin siitä saat hyötyä ja menestystä.
Tee työtä ahkerasti kaiken päimää ja ajattele
aina, että kentiesi on wiimeinen päiwa, jona
sinun on sallittu Jumalan kunniaksi, isän-
maasi edistykseksi, kanssaihmistesi hyödyksi
ja omaksi parhaaksesi käyttää moimiasi.

Kun myöhään illalla, kun aurinko jo aikaa
sitte on lähettänyt miimmeiset jäähymäisct,
maimaloisesta työstä mäsyneenä mainmt
takaisin muoteellesi, niin kiitä Jumalaa,
joka on antanut sivulle moimia raskaasen

toimeen, ja rukoile häntä taaskin rauhal-
lisella ja raittiilla unella mahmistamaan
sinua seuraamaksi päimäksi.

Ole jiirjestiiwiiwen. Järjestyä, ah-



keruus ja säästämäisyys omat rikkauden
kolme tukipylwästä. Mitä ahkeruus ja
säästämäisyys omat maimalla hankkineet,
sitä tulee järjestämäisyydcn koossa pitää.
Anna aina järjestyksen mallita asioissasi.
Talossasi, asunnossasi, asiatoimissasi pitää
kaiken olla järjestyksessä, jokaisen asian olla
oikeassa paikassaan, ettäs joka aika setä
päimällä että yöllä löydät sen. Menettelemyös
ajan kanssa järjcstysmielisesti ja koeta ja-
kaa se käytännöllisesti, sillä edullisella jaolla
saa äärettömän paljon säästymään.

Käy fiewissii ja säätysi mutaisissa
waatteisfa. Moni on komin katunut tä-
män säännön laiminlyömistä. Kunnolli-
nen maatteus, puhtaat liinamaatteet anta-
mat sille, joka niitä pitää, itsentuntemusta
ja maiknttamat muissa luottamusta. Jos
jonkun toisen luona mielit saada jotakin
toimeen, niin älä koskaan mene likaisena
ja repaleissa hänen luoksensa, koskapa hän

katsoisi sitä kunnioituksen puutteeksi ja sa-
malla myös sinun mihcliäisyytcsi merkiksi.
Pukusi ei saa olla kallis tahi ylellinen,
mutta sen pitää olla enemmän soma kuin
kohtalainen.

Koeta kaikkialla hanttia tietoa ja
kokemusta. Jokainen tapaus moi olla



opiksi, olipa nuoruudessa tahi manhuudessa.
Kokemus kunnioittaa miestä ja alati pi-
tää pyrkiä laajentamaan tietojansa, maik-
kapa olisi mieli luulla, ett'ei jotakin tietoa
tanvitsisikaan. Mutta aina tulee kuiten-
kin aika, jona moi sitä käyttää ja siitä
hyötyä saada; asianymmärtäwällc, milpit-
tömälle ja kokeneelle miehelle uskotaan niie-
raita asioita paljon paremmin kuin höl-
mölle.

Pyri olemaan ensimmäinen amma-
tissasi. Käyttcle kaikkea toimeesi kuulu-
maa innolla, miettimäisyydellä ja taita-
muudella. Noudattele tarkkaamaisesti am-
mattikmnppaneisi menettelyä ja toeta saada
itsellesi heidän hymiä ominaisuutsiansa, käyt-
tää eduksesi heidän kokemustansa. Pidä
oma kokemuksesi salassa, ellei se moi kar-
tuttaa isänmaan etua, sill'aitaa tuin koe-
tat tiedustella kilpailijaisi etemyyksiä. Älä
säästä aikaa eitä rahaa moidaksesi olla
mainittu ensimmäiseksi toweriesi seassa, sillä
semmoinen maine on armaamattoman hyö-
dyllinen ja saattaa sinua etuisiin keskuuk-
siin, jota mastoin, jos pysyt poropeukalo-
na keinossasi, ihmiset säälimäisesti ylenkat-
somat sinua.

Hanti itsellesi tuttawia löyhäin ja



ritasten seassa. Koeta joka paikassa
päästä keskuusyhteyksiin ja hankkia itsel-
lesi waikutuswoimaa. Oikeaan aikaan käy-
tettyinä saattamat tuttamuudet usein aut-
taa enemmän kuin mankka oppi ja totinen
ansiollisuus. Kuinka paljon enemmän ne
sitte höydyttämät sinua, jolla molempain
lisäksi mielä on hymät puoltosanat. Mutta
sinä et saa näyttää itseäsi taitamattomaksi
niiden käyttämisessä, ja sinun pitää alati
koettaman sopimassa tilaisuudessa myös
olla hyödyksi niille, jotka omat sinullepuol-
tosanallansa hymää,tehneet, sillä toinen
käsi toista pesee. Älä koskaan ylenkatso
toisen henkilön waikutuswoimaa, olisipa se
kuinka mähäinen tahansa, sillä moni al-
hainen on oikealla ajalla auttanut paljon
ylhäisempää. Sentähden on marsin tär-
keätä hankkia itselleen läheistensä rakkaut-
ta, kunnioitusta ja mielihartautta.

Ole warowainen hstiiwiesi ja lii-
heistesi walinnassa. Hanki itsellesi
Harmoja, mutta uskottuja ystämiä, jakäy-
tä itseäsi heitä kohtaan aina suorasti ja
rehellisesti. Joka on kaikkein ystäma, ei
woi olla milpitön ketään kohtaan, jo siitä-
kin syystä, ett'ei ole aikaa siihen. Ilen
suuri kanssakäyminen maksaa myös paljon



aikaa sekä on esteeksi sinulle työssäsi ja
kaikissa hyödyllisissä pyrinnöissä. Tulet
houkutelluksi humituksiin ja laiminlyöt asiasi.
Auta totisia ystämiäsi uskollisesti tarpeessa,
sillä ystäwä hädässä on kullan armomeu.
Mutta älä enempää tee ystäwiesi tähden,
kuin minkä woit wastata oman pereesi
(«vaimosi ja lastesi) edessä, jotka omat lä-
hempänä sinua. Ei kukaan woi waatia,
että ystäwiesi eduksi panisit oman ja pe-
reesi toimeentulon alttiiksi.

Ole warsinkin warowainenpuolison
Walnmassll. Älä päätä semmoista wa-
lita, ennenkuin totinen taipumus sinun sii-
hen saattaa, sillä parempi on jäädä nai-
mattomaksi kuin naida ilman tahi mas-
toinkin taipumustansa. Katso simeyteen,
miattomnutecn ja sydämen puhtauteen, kat-
so nuhteettomaan maineesen ja hymään
tasmatukseen. Ota maan siitä, onko hän
hymä tytär ja sisar sekä onko hänellä ko-
dilliset hymcet, ahkeruus, säästämäisyys,
järjestyshalu ja siisteys. Ennen kaikkia
tulee hänen olla terme. Kauneus ei ole mi-
tään ehto, mutta sitä mastoin sielun iha-
nuus ja lempeä luonne, Waadi häneltä
totista jumalisuutta, mutta karta ulkokul-
lattuja; ne tekemät maan miehen onnetto-



maksi, Hywä on, josko ei juuri maltta-
matonta, että hänellä on waroja. Va-
rakkaalla Maunolla on kuitenkin usein maa-
timuksia, jotta omat kymmentä mertaa
suuremmat hänen myötäjäisiänsä, ja hänen
taipumuksestansa koreuteen ja tuhlaamai-
suuteen moipi tillla sekä hänen omansa et-
tä miehen omaisuuden hämiö, niin myös
miehen armon ja hymän maineen hukka.
Ota siis erinomaiseen huomioon hänen
elämänwaatimuksensa ja eiwätkö ne aikaa
myöten tule moittamaan sinun omiasi ja
hänen «'arojansa. Hywä ja ymmärtämäi-
nen puoliso on runsas aarre miehelle, mutta
uskoton, irstas, toraisa ja tunnoton mal-
mistaa hänen perikatoansa. Älä mene nai-
miseen, ennenkuin moit säätysi mukaan »vai-
moa elättää.

Anna lllpftllesi hywä lasnmtus. Jos
Jumala siunaa sinua lapsilla, on sinun
pidettämä elämäsi korkeimpana tehtämänä,
että annat heille hymän tasmatukscn hei-
dän tulemaa säätyään wartcn. Opetus ja
tieteellinen simistys, simeydellinen ja us-
konnollinen tasmatus, sydämen ja hen-
gen muodostus omat aarteita, joita ei ruoste
eitä koi syö ja jotka eimät elämän myrs-
kyissä milloinkaan moi menehtyä. Ra-



hoista ja tawaroista, joita lapsillcsi jätät,
woiwat tapaturmat ja taitamaton käyttä-
minen lopun tehdä, mutta se ihminen,
jolla on totinen oppi ja siwistys, ci mil-
loinkaan sorru, hän on aina tietonsa ja
siweydellisen woimansa kautta jälleen ko-
hoama ylös.

Pane arwoa Wviille palweluswäel-
le. Ole palwclijoita walitessasi erinomai-
sen warowainen. Älä ota taloosi ketä ta-
hansa, koskapa palkolliset helpommin kuin
muut woiwat tulla tuntemaan olosi ja
wäärin käyttää sitä tietoa. Kohtele jo-
kaista palwelijaa ystäwällisesti ja armoi-
tellen, jo senkin wuoksi, että on masten-
mielistä palmella toista. Jos itse palwe-
let tahi olet palwellut, niin sen kyllä tie-
dät. Waadi alaisiltasi ahkeruutta, järjes-
tystä ja tarkkuutta ennen kaikkia, mutta
maksa heille myös hymin ja ajallansa. Ke-
hoita heitä joskus ahkeruutceu pienillä lah-
joilla ja hywillä puheilla, sillä ystäwälli-
nen sana tulee aina hywään maahan.

Elä sokmssa naapuriesi kanssa. Koeta
jo arwon-antawaisella käytöksellä, rauhalli-
suudella ja kärsiwäNisyydellä hankkia ulko-
naista ystäwyyttä, sillä naapurien kateus
woi turmella rehellisen miehen maineen.



Sairauden ja onnettomuuden tapauksissa
pitää sinun auttaa niin paljon kuin moit,
mutta wältä tuttawallisempaa oloa, sillä
semmoiset tuttawuudet owat usein maima-
loisia ja rasittamia ihmisten tungettelemai-
suuden kautta. Paras on termehtiä koh-
teliaasti ja mennä tieltä pois.

Ole armelias, ystäwiillinen, kaino
ja kohtelias jokaiselle. Nämät neljä omi-
naisuutta tekemät jokaiseen ihmiseen armaa-
matonta maikutusta, moimat saattaa sinut
joka paikassa mielehiseksi ja amata monta
suljettua owea. Niin metsä kajahtaa, kuin-
ka siinä huudetaan. Ole kaino jakohtelias
Marsinkin ylhäisiä ja isoisia kohtaan, sillä
heidän asentonsa antaa heille oikeuden saa-
maan sitä. Opi kärsimään mastaansano-
mista heiltä, ja jos et kokonaan myönny
heidän mielipiteihinsä, niin ole ennemmin
maiti kuin koetat makuuttaa heitä.

Kunnioita kutakin säätyä. Jokai-
nen ihminen, kuuluipa mihin säätyyn ta-
hansa, ansaitsee kunnioitusta, kunhan täyt-
tää melmollisuutensa; alhaisluokkainen moi
olla yhtä kunnioitettama kuin ylhäissäätyi-
nenkin, ja yhteiskunnassa omat kaikki sää-
tyluokat yhtä tarpeelliset; sen etu riippuu
kaikkein säätyjen tunnollisesta melmollisuut-



sien harjoittamisesta. Epnjaloheikkoutta onsus häwetä säätyänsä tahi ylentää toista
toisen rinnalle.

Älä rupea mihinkään sitoumukseen,
jota et kytene täyttämään. Ainoas-

taan welwollisuuksiensa täyttämisellä Juma-
laa, isänmaata ja kanssaihmisiä kohtaan
woipi saada kunnioitusta. Ne welwolli-
suudet, joita Jumala sinulta waatii, woit
sinä täyttää, jos olet hywä ihminen. Wel-
wollisuudet isänmaata kohtaan tulemat sit-
ten, ja niitäkin pitää sinun noudattaa niin
paljon kuin suinkin woit. Sen perästä tu-
lemat melmollisuuoet perettäsi ja kanssaih-misiäsi kohtaan; kaikkia näitä tulee sinun
mielelläsi täyttää. Mutta onpa niitäkin
welwollisuuksia, joihin sitoudutaan ilman
pakotta ja joiden täyttämiseen eiwät woi-
mat riitä, joten ne tulemat kuormaksi. Älä
siis heti ole aulis ottamaan semmoista
kuormaa, sillä raskasta on kuulla, ett'et
jaksa tyydyttää omin ehdoin ottamiasi we-

roituksia.
Älä muihin luota. Mitä itse woit

toimitetuksi saada, älä mieraioen henkilöi-
den tehtäwäksi anna. Woiwat kyllä muut-

kin toimittaa asioitasi, mutta sm itse teet
paremmin, koska itse parhaiden tunnet olosi



ja siis huokeimmin saatat arwostella niitä.
Kussakin asiassa ohjaa sinua oma etusi
ja oma kokemuksesi.

Älä milloinkaan ole huolimaton
tarweastaift toimittamisessa. Älä kos-
kaan lykkää huomiseksi, mitä tänään teh-
dä wmt, sillä jokaisella päiwällä on oma
huolensa. Walitse aina oikea aita, tee
toista päiwällä ja toista öiseen aikaan,
aina niinkuin asia waatii. Oikean hetken
laiminlyöminen on tuottanut monellekin
suurta murhetta, sillä sanaa ~liian myö-
hään" seuraa aina katumus. Useat asioi-
miset waatiwat odottamaan oikeata silmän-
räpäystä. Niin pian kuin se on tullut,
pitää sinun toimia joutuisasti, warmasti
ja taitawasti; menestys on sitte warma.

Älä odota perintöä. Moni on maan-
nut ja menettänyt lyhyen elonpäiwänsä,
odottaen perintöä ja etuja, jotka hänelle
tulistivat muiden suosiosta. Kuinka usein
owat sellaiset toiweet pettäneet! He
kadottiwat elämänsä Mwät, kadottiwat luon-
teensa pontewuuden ja työnhalun, jawuo-
sikaudet odotettuansa näkimät jäljillä aino-
astaan petetyn toiwon, samalla tuin oma
woimansa oli lannistuksissa. Jos sinulla
on perintöä tahi parempaa tulewaista åsen-



toa odotettawana, niin tee kuitenkin työtä
ahkerasti niinkuin tähänkin asti äläkä unoh-
da, että muiden mielet aikaa woittaen saat-
tamat muuttua ja että ilo perinnöstä tahi
paremmasta toimeentulosta on sitä suu-
rempi, jos jo edeltäpäin itsekin on toimi-
nut tehokkaasti ja rehellisesti.

Ole uskollinen, waitiolewa ja wil-
pitön. Sitä kohtaan, jolle olet luman-
nut uskollisuutta, sitä kohtaan, jonka pal-
welukscssa olet tahi jonka kanssa olet per-
heen tahi ystäwyydcn siteillä yhdistettynä,
pitää sinun uskollisuutesi olla järkähtämä-
tön niinkuin kallio meressä. Tee hänen
etunsa omaksesi ja koeta siten kartuttaa mo-
lempain parasta. Ole aina totinen häntä
kohtaan, mutta wilpitön jokaiselle toiselle-
kin. Anna muiden ihmisten salaisuuksien
olla pyhiä ja waro itseäsi kaikesta wal-
hccsta ja petoksesta. Jos sinua nmaditaan
muiden etuja alttiiksi jättämään, niin älä
käy mutkatcitä, maan torju imettelijää luo-
tasi närkästyksellä, sillä ei ole mitään hä-
peälliscmpää kuin pettää toista, joka on
pannut luottamuksensa sinuun. Mitä saa-
tat sanoa ketäkään wahingoittamatta tahi
mikä woi toista hyödyttää, se ilmoittaos suo-



raan japeittelemättä, mutta karta oman tahi
kolmannen miehen edun Vahingoittamista.

Älä milloinkaan liiaksi puhu smis-
ta «loistasi. Jos ne owat hymät, niin
ne herättämät muiden kateutta, jos taas
omat huonot, moi niistä maan olla wa-
hinkoa sinulle, sillä ihmisiltä katoaa luot-
tamus köyhään, onnettomaan, siihen, joka
on huonoissa «aroissa. Tapauksia moi
tosin sattua, jolloin on suotmuaa, että ih-
miset saamat tietää sinun elämän hymissä
»varoissa, mutta ole silloin maromaincn ja
anna niiden, jos mahdollista on, saada
tiedää se jonkun kolmannen kautta. On-
nensa kiittäminen, siitä kerskaaminen ei ole
koskaan hyödyttänyt, mutta kylläkin mahin-
Hllittanut, jos ei muullakaan tamoin, niin
kumminkin siten, että se maikuttaa epäile-
mistä eli luullaan sinun oleman kukistu-
maisillasi.

Ota niin wiihän tuin snintin mui-
den hywänteloja wastaan. Jos asian-
haarat kuitenkin pakoittamat sinua muihin
turmaamaan, niin osoita kaikissa tiloissa
kiitollisuuttasi. Kiellä jokainen hymä työ,
jolla tarkoitetaan toista suurempaa mas-
tamuoroista palmelusta sinun puoleltasi,
sillä ihmisiä on, jotka hymäntekemisiänsä



tyrtyttämät, saaduksensa sen kautta etuja.
Oman woiton pyytämätöntä kohtaan ollos
kahta kiitollisempi ja koettaos ystämallisyy-
dellä palkita hänen hymäntahtoisuuttansa.

Tuomitse, jos sinun täytyy, tun-
nollisesti. Parempi on warsin olla tuo-
mitsematta eli annostelematta muita ihmi-
siä, mutta jos tulee pakko lausua päätök-
sensä lähimmäisestään, niin tehtäköön se
ihmis-ystämyydcllä, koetettakoon ennemmin
salata pahaa ja edestuoda hymää. Mutta
huonoa ihmistä annosteltakoon pelkäämättä
tunnollisesti, mutta lauhkeasti ja muis-
taen Wapahtajan sanoja: ~joka teistä on
ilman syntiä, wiskatkoon ensimmäisen ki-
lven."

Älä koslaan ole kevytmielinen. Jo-
kainen sanasi ja joka tekosi olkoon todis-
teena elämän mukaisuudesta. Mieti jo-
kaista asiaa, jota yrität, ja ajattele ennen
kaikkia, mitä wahingollisia seurauksia siitä
moi olla itsellesi ja muille. Älä milloin-
kaan kemytmielisesti alttiiksi pane armoasi
ja muiden kunniaa, onnea, lemollisuutta
ja omaisuutta; se päimä tulee, jona sinun
pitää tili tehdä kemytmielisyytesi maikutuk-
sista, tapahtuupa se sitte täällä maallis-
ten tuomarien tahi tuolla koko mailman



tuomarin edessä. Tuumalle illalla ja tee
huomis-aamulla, sillä illalla ihminen onroh-
keampi kuiu aamulla lcwolliscn yön perästä.
Mllä hcräjää sinussa moni ajatus, joka
tekee sinut epäilewäiscksi aikeesi suhteen ja
wahwistaa päätöksesi. Kcinoittele, jos tah-
dot, omalla omaisuudellasi, älä milloinkaan
toisen waroilla. Älä milloinkaan pane
kaikkea omaisuuttasi kaupoille, sillä asia
woisi käydä mitättömiin ja sinä perhcincsi
joutuisit hawiöön. Sinä olisit pelarin kal-
tainen, joka panee koko omaisuutcnsa yh-
delle kortille ja kadottaa.

Älä tuhlaa aitaa ja rahaa hulm-
tulftin. Tämä koskee myös kalliita mie-
litekoja, pitoja, kalliita asunnoita, komeita
huonekaluja ja ajoncuwoja, y. m. Kaikki
nämät asiat huwittawat sinua ainoastaan
mahan aikaa, silla sinä kyllästyt niihin ja
sellaiset matsot sopii panna hyödyllisem-
piin asioihin. Waltä wiikon kuluessa jo-
kaista työttömyyden syytä, sillä menetetty
aika ei palaja koskaan. Mutta sunnun-
taina, kun olet kiittänyt Herraa ja pitä-
nyt huolen taloutesi askareista, sopii sinun
saada itsellesi lepoa ja hauskutusta, että
wahwistat sieluasi jaruumistasi seuraaman
wiikon töihin. Lähde ulos Jumalan wa-



paasen ihanaan luontoon, wirkistä henkeäsisen katselemisella, sillä se on rajatoin ja
ääretöin, niinkuin maailman Herra.

Koeta saada kiinteää «maiftmtta.
~Hywä on pirtti pikkuinenkin", sanoo sa-
nanlasku. Jos ihmisellä on omanaan kap-
pale maata, huoneus tahi semmoista, wai-
kuttaa se suuresti häneen, sillä hän tun-
tee itsessään halun yhäti parantaa ja kau-
nistaa sitä. Se edesauttaa ja lisää hä-
nen ahkeruutensa hedelmiä sekä tiihoittaa
työnteliäisyyttä ja säästämnisyyttä. Suu-
remmalla wakuudella ja lewollisuudella woi
hän jatkaa tulojen hankkimista ja tuntee
ihminen olemansa ivasta silloin, kuin saasanoa jotakinkappaletta tästä maasta omak-sensa ja elää siinä tiedossa, ett'ei kukaan
moi. ajaa häntä siltä tilkulta pois.

Älä koskaan menetä «stallnstasi.
Jos onnettomuus etsiskelee sinua, niin
ajattele, että se on Jumalan sallimus ja
on ohitse menemätä. Nöyryytä itsesi kaik-
kimaltiaan tahdon alle, muista mikasi ja
heikkoutesi sekä koeta wasta karttaa niitä,
ett'et uudelleen joudu Jumalan wihoihin.Painoipa onnettomuus sinua maikka kuinka,
niin rohkaise aina jälleen mielesi ja toiwo
parempaa, sillä sateen ja myrskyn jälkeen



tulee päimänpaiste. Nouse pystyyn uudella
woimalla ja wäkewyydellä kohtaloasi mas-
tustamaan ja sinä olet moittajana taiste-
lusta lahtewä, kun et nman kadota uskal-
lustasi. Pidä huolesi salassa, sillä useim-
mat siitä iloitsisiwat ja riistnisimnt sinulta
nmmeisenkin toiwon pisaran.

Ole testiiwii. .Kestäwyys on elämän
korkeimpia hyweitä. Minkä olet nähnyt
hymää oleman, siihen tulee sinun herke-
mmättä pyrkiä eitä Joskaan päästää pää-
maalia silmistäsi. Älä huomenna jätä sik-seen, mitä tänään olet alkanut, waan luomu
siitä wasta silloin, kuin näet sen tuoman
wahinkoa. Niinpä nyt minä päätän nä-
mät rimit sanoilla: ole testäwä, niin
piiänmaliisi pääset. Jos tarkkaan jär-
kewyydellä ja kestäwäisesti noudatat edellä
mainittuja ncuwoja ja periajatuksia, niin
warmaan wacllat onnen tiellä, niin ker-
ran saat iloita päimänpaisteesta jarikkau-
desta, niin olet tekemä itsesi ja muita on-
nellisiksi sekä aikaa myöten omistama mil-
jonan, ehkei ruplia ja markkoja, mutta ai-
nakin kopekoita ja pennejä.






