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~JbiM otti se mwsr
Komeassa kammiossa pehmeillä patjoilla

wetelehtii woimakas mies. Hänellä on kunin-
kaallinen ryhti. Hän hymyilee; mutta kuitenkin
werhoaa musta warjo toisinaan hänen kauneita
kaswojansa. Hän luulee olewansa onnellinen;
mutta sisimmässä olennossaan palaa tuli, jota
ei saa sammumaan. Hänen ~nesteensä kuiwu-
wat" tästä poltteesta. Jotain kauheata on pe-
loittamassa, waikk'ei hän wielä sitä tahdo myön-
tää. Silloin astuu huoneesen wanhus, wakawa
katseensa etsii edellisen wälttelewiä silmiä. Hän
tulee tärkeätä asiata toimittamaan kuninkaallisen
ystäwänsä luokse. Hau tarwitsee kuninkaan wan-
hurskasta tuomiota eräässä likaisessa ja wäärässä
jutussa. Tapaus on tällainen: ~Kaksi miestä oli
yhdessä kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä.
Rikkaalla oli aiwan paljon lampaita ja karjaa;
mutta köyhällä ei ollut mitään muuta kuin yksi
wähä karitsa, (jonka hän ostanut oli, ja elättä-



nyt se», ja kaswattanut suureksi ja rawitsi sen
tykönänsä lastensa kanssa;) joka myös söi hänen
leipänsä palasta, ja joi hänen juoma-astiastansa,
ja makasi hänen sylissänsä, ja se oli hänelle niin-
kuin tytär. Mutta koska rikkaalle miehelle tuli
wieras, ei raskiumtt hän ottaa omista lampais-
tansa ja karjastansa, walmistaaksensa wieraalle,
joka hänen tykönsä tullut oli; mutta otti sev köy-
hän miehen lampaan ja walmisti wieraalle, joka
hänen tykönsä tullut oli". Kun kuningas kuuli
tämmöisen ilkityön tapahtuneen hänen waltakun-
nassaan, julmistui hänen wihansa suuresti. Hän
tahtoi käyttää pyhää tuomiowaltaansa mitä anka-
rimmassa muodossa sellaista konnaa wastaau.
Hän huudahtaa: ~niin totta knin Herra elää, se
mies un kuoleman lapsi, joka sen teki. Niin
myös pitää hänen maksaman neljänkertailesti sen
lampaan". Silloin kaikuu hänelle ivastaan wan-
huksen suusta kuin ulkoisen jyrinä: ~stnä olet se
mies, Uriau olet sinä tappanut Ammonin las-
ten miekalla ja hänen waimonfa olet sinä otta-
nut smulles emännäksi". Niinkuin salaman lyö-
mäna sortuu hän alas waikeroiden: ~mina olen
syntiä tehnyt Herraa wastaan".

Jumala yksin tietää kuinka usein huo-ruus tapahtuu tällaisessa kauheimmassa muo-
dossaan, että joku turmelee lähimmäisensä aioio-
onnen, ryöstäen mieheltä waimonsatahi mainiolta
miehensä; mutta sitäkin warmaan tapahtuu kristi



kansojenkin keskuudessa. Tulee niitä rikoksia ilmi-
tin; niutta nionen monta jääpi pimeyteen aincr
siksi kuin se suuri päiwä, joka tulessa palaa, tuopi.
ilmi kaikki ihmisten salaisuudet.

Liian myöhästä on kuitenkin tuo ilmi tule-
minen. Sentähden huutaa Israelin wartija:
~sinä olet se mies, sinä olet se nainen!" Woitko
sanoa sen edessä, joka tutkii sydämet, jonka tuli-
silmä tunkee luiden ja ytimieu sisälle, että aina
olet tyytynyt awiopuolisoosi, ett'et koskaan ole
himoinnut lähimmäisesi awiokumppania? Kentiesi
on tämä himo wienyt sinut lankeemukseen, ken-
tiesi olet tullut »varjelluksi siitä; mutta kaikissa
tapauksissa kaikuu sinulle tuo peljättäwä saua:
~sinä olet se mies!"

Mutta sauonee joku! eihän toki sellaisia
ole ajatutsiinikaan tullut; tuiuka minä niin pal-
jon pahaa tekisin ja rikkoisin Jumalaani was-
iaan. Olkoon niin, en tahdo kanssasi wäitellä
iästä asiasta. Multa kysyn kuitenkin: minkälai-
nen on nuoruutesi ollut? Oletko ollut puh-
das, neitseellinen; wai oletko elänyt himojen
halauksiss» ja salawuoteudessa? Taasen lu°
lemine alalle, jossa äärettömän paljon rikok-
sia jääpi täällä walteuteen tulematta. Moni
nuorukainen ja neitonen täypi puhtaana, wiatto-
mana ilmiisten silmissä; mutta taiwaalliseu ys-
läwän silmän täytyy nähdä mitä saastaisimpia
tekoja, nähdä neitseiden raiskausta, nähdä mi-



ten kokemattomat nuorukaiset kiedotaan porttojen
pauloihin, nähdä yöllisiä kemuja, joissa haureu-
den ja wiinan kuumeessa irstaillaan ja kewyt-
mielisesti uhrataan Jumalan antamat lahjat pa-
heen palwelukseen, usko ja wiattomuus myödääu
hetken nautintoon, hywä omatunto ja lapsellinen
mieli tuhlataan, terweys turmellaan, työkyky me-
netetään, järki tylsytetään ja kaiken tämän lo-
puksi nauretaan ilkeätä naurua, joka on kaiken
oikean ilon irwikuwa. Jos oikein näkisit tä-
män paheen kauheuden, jos ajattelisit, miten suu-
ren wääryydeu ihminen tällä tekee Jumalaa, lä-
himmäistään ja itseään kohtaan, niin et woisi
olla syttymättä pyhään, oikeutettuun wihaan ja
huudahtaa: ~se mies on kuoleman oma, jola
sen teli" Mutta ajattele, jos sinulle kaikuukm
ivastaan: ~sina olet se mies".

Kentiesi et »vieläkään tahdo antautua. Sinä
tuomitset muita; mutt'et tuomitse itseäsi. Täytyy
sentakia tunkeutua wielä sywemmälle, salaisuuksien
alku- ja pesäpaikkoihin. Sinä siis et ole irs-
taillut sillä taivalla, josta tähän asti on puhuttu.
Mutta sanopas minulle, mitä teit kentiesi jo lap-
suudessasi yöllä wuoteessasi tahi piimälläkin kuin
ihmisten silmä wältti. Sinulla oli hekumallista
leikkiä siitinjäsenesi kanssa, jota sinä kiihoitit.
Kuka tiesi opetit wielä toweriasikin samoin hu-
witteleimaan, tahi opettiwat toiset sitä sinulle. Mitä
luulet tehneesi tällä huwittelulla ?, Sinä olet
tehnyt samaa kuin jos joku huwikseen tallaa kau-



nista kukka- tahi istutusmaata tahi polttaa ta-
waroitaan. Mikä tulee seuraukseksi tästä? Joka
häwittää kaswullisuuden Jumalan luonnosta ja
polttaa talonsa, se jääpi autioon erämaahan.
Samoin sekin, joka itsesaastutulsella hämit»
tää siweytensä kukkaiset ja himojen tulipalon
sytyttää polttamaan ruumistaan, se joutuu hen-
gelliseen erämaahan. Kaikki jalommat tunteet
katoowat, ei ole mitään iloa ystäwyydestä, reip-
paudesta, työstä, seurustelusta ihmisten kanssa,
«i Jumalan sanasta, eikä laulusta, waan saas-
tutettu mieli palajaa aina tuohon yhteen kohtaan,
tuohon salaiseen nautintoon, jonka orjaksi ihmi-
nen lopulta kokonaan waipuu. Sisällinen tuli
kuluttaa mähitellen sielun ja ruumiin woimat.
Nuorukainen tulee murtuneeksi manhukseksi, jolle
elämä on taakaksi, johonhän jo on kyllästynyt. Mitä
on tämä muuta kuin erämaata. Siellä kuihtumat
kaikki jalommat kaswit: Jumalan rakkaus ja ih-
misten rakkaus. Sen sijaan alkaa siellä rehoit-
taa myrkylliset kukkaiset: kateus, synkkämielisyys,
epäluuloisuus, epätoiwo, wäsymys ja kykenemät-
tömyys työhön y. m. Usein kuihtuneet kaswot
todistamat tästä paheesta; mutta useimmiten se-
kin jääpi salaisuudeksi, josta ei kukaan muu tiedä
kuin pyhä Jumala, jonka puhdasta, pyhää mieltä
tämä inhoittama ja luonnotoin tapa loukkaa,
jonka laupiasta sydäntä säälittää, että hänen
lapsensa näin raiskaamat itsensä. Ajattele minkä
wahingon olet tuottanut itsellesi ja taimaalliselle



Isällesi, jonka antamat lahjat ulet näin hä-
wittänyt.

~Smä siis olet se mies". Sinä olet
kuoleman oma. Se jo kalwawan madon ta-
woin jäytää elon juuriasi; sinä waiwut ennen-
aikaiseen hautaan tahi on elämäsi läällä ainoas-
taan raunio siitä, mitä sen pitäisi ja mitä se
woisi olla. Koko elämäsi on alituista kuolemata
ja kadotuksen kita aukenee nielaisemaan sinut
täältä lähteissäsi. Tänä aikana «alitetaan pal-
jon heikkohermoisuuden takia. Se ja se ihminen
on hermostunut. Kyllä woi olla paljon muita-
kin syitä hermostumiseen; mutta ainakin yhtenä
ja suurena syynä siihen on tämä synti. Tämän
synnin kautta lapsuudessaan heikontuneet ihmiset
joutumat pikemmin kuin muut hermostumisen uh-
riksi. Näin kaswaa kärsimättömyys,
tunnottomuus ja kykenemättömyys toimeliaaseen
työhön rakkauden palweluksessa. Rakkauden sijaan
tulee kylmä itsekkäisyys elämän päämääräksi ja
niin lewiää tästä synnistä kalman haju koko ih-
miselämään. Tutki itseäsi oletko sinä se mies
tahi nainen.

Woi olla mahdollista, että kiellät wielä
tämänkin; mutta taidatko kieltää, että sydämes-
säsi asuu paha himo, että ajatuksesi owat
saastetut. Herramme Jesus sanoo: «joka katsoo
waimon päälle himoituksensa häntä, hän teki jo
huorin hänen kanssansa sydämessään", ja taaK
sanoo hän: „ sydämestä tulewat pahat ajatukset.



salawuoteudet ja huoruudet". Mutta himo
ou Hitti; sillä se on wasteu Jumalan sääntöä.
Jumala ou tietysti alussa aikonut ihmisen, kuteu
eläimetkin, ainoastaan sumun jatkamisen takia
yhtymään toisen sukupuolen kanssa, eikä suinkaan
hekumallista yhteyttä warteu. Sentähden sano-
taan: ~joka hekumassa elää, se on elämältä
kuollut". (1 Tim. 5: 6), Himojen hillimättö-
myyden takia on ihminen tullut luonnottomaksi.
Mikä on luonnottomampaa kuin, että esim. mai-
nion raskaudenkin aikana woiwat awiopuolisot
pitää yhtä keskenänsä.

Minä luulen, että nyt kaikki olemme kiinni ja
tuomion alaiset tähänkin syntiin nähden, paitsi
tietysti ne, jotka jo ~äitinsä kohdusta kuohitut
omat", joilla ei ollenkaan ole sukumiettiä.

Snkumietti ei itsessään ole synti; mutta
tuin ihmisen henki on niin sanoakseni joutunut
tasapainosta pois, langennut pois Jumalasta
epäuskon ja ylpeyden takia, niin ei se enää moi
lihaa ja sen miettejä pitää kurissa ja oikealla
alallaan, waan ne Mapaina temmeltämät ja wie°
mät koko ihmisen mukanaan määrille poluille;
ja Jumala on rangaistukseksi siitä, ett'ei ihmi-
nen anna hänelle sitä kunniata, kuiu Luojalle on
tulema, laskenut hänen «sydämensä himoihin,
saastauteeu, hämäisemään keskenänsä omaa ruu-
mistansa" ja ~tekemääu niitä, kuin ei somi teh-
dä". Katso Room. 1: 18—32.



Jumalan wiha ja tuomio siis raskaasti
meitä painaa. Ken tahtoo tästä tuomiosta
päästä?

Dawidin sanottua ~minä olen syntiä teh-
nyt Herraa ivastaan, julistaa profeeta hänelle
Herran nimessä syntein päästön sanoen: ~niin
on myös Herra sinun syntis ottanut pos,
ei sinun pidä kuoleman". Mahdollisuus siis
on päästä kuoleman tuomiosta. Siihen Ju-
malan Henki tahtookin johdattaa ihmistä;
mutta kauwan, kentiesi ijätsi, wastustaa ihmi-
nen tuota hengen waikutusta. Sentähden
sanotaan: ~katsotko ylön hänen hywyytensä, kär-
siwäisyytensä ja pitkämielisyytensä rikkauden, ettes
tiedä, että Jumalan hywyys wetää sinua paran-
nukseen; mutta sinun kowuutes ja katumattoman
sydämes jälkeen, tartutat sinä wihan itselles
wihan päiwänä, kosta Jumalan oikea tuomio
ilmaantuu". Room. 2: 4, 5. Kauwan was-
tusteli Dawidkin omantuntonsa ääntä. Hänsanoo 32:ssa psalmissa: ~koska minä tahdoin
sitä waiketa, musertuiwat minun luuni minun
jokapäiwäisestä itkustani; sillä sinun kätes oli
yöllä ja päiwällä raskas minun päälläni, niin
että minun nesteeni kuiwui, niinkuin se kesällä
kuiwuu". Woi kuinka paljon hänellä on weljiä
ja sisaria tässä suhteessa. Woi kuinka kauwan,
rakas ystäwä, tahdot olla tässä helwetissä, etkö
tahtoisi päästä autuuden osallisuuteen. Miten
siihen pääsisi? Mitä teki Dawid? Kuule mitä



hän kertoo itsestään: «sentähden", sanoo hän,
~Niinä tunnustan sinun edessäs minun syntini,
ja en peitä minun pahoja tekojani; minä sanoin:
minä tunnustan Herralle minun pahat tekoni;
niin sinä annoit anteeksi minun syntini mää-
ryyden".

Kuin synti annetaan anteeksi, pääsee ihmi-
nen samalla myöskin synnin mallasta, kuten apos-
toli sanoo: ~ei synnin pidä teitä wallitseman,
«tt'ette ole lain, waan armon alla", (Room. 6:
14). Mutta sanassa waroitetaan meitä kuiten-

kin walwomaan ja rukoilemaan, ett'ei rietas henki
jälleen palaisi asuntoonsa ja langettaisi ihmistä
entisiin jopa pahempiinkin synteihin. Käsketään-
pä myöskin neuwomaan meitä keskenämme, ett'ei
joku synnin petoksen kautta paatuisi. Hywä on
uuorisolla olla kristillismielisiä ystäwiä, nuoria 'ja
wanhoja, jotka owat hänen tukenansa sodassa
kiusauksia wastaan. Siitä syystä on myöskin
perustettu kristillisiä nuorisoseuroja, jotka erin-
omattainkin kaupungeissa tahtomat tarjota nuo-
rukaisille ja neitosille puhdasta, wirkistäwää ajan
wietettä kokouksissaan, joissa tutkitaan Jumalan
sanaa, lauletaan hengellisiä lauluja ja pidetään opet-
tawaisia esitelmiä. Niihin liittymällä moi nuo-
riso Varjeltua monista kiusauksista setä tähän
että muihin synteihin, kuten esim. juoppouteen,
'joka pahe walitettawasti on meidän aikanamme
chymin laajalle leminnyt nuorukaistenkinkeskuuteen.



Lopuksi mielä muutamia käytännöllisiä nen-
Ivoja sodassa haureuden pahetta wastaan. Wan-
hemmat älkööt makuuttako lapsiansa pehmeillä
muoteilla, waan kohtuullisen komilla, älkööt myös-
kään totuttako heitä ylöllisyyteen ei ruoassa eikä
juomassa, ei sellaistenkaan juomien nautinnossa,
jotka yleensä owat wiattomia, kuten kahmin ja
teen. Liiallinen lihan syönti ei suinkaan ole hy-
mää eikä mahmat illallis-syönnit. Liikunta wa-
paassa ilmassa on kaikin puoliu termeellistä, jota
harjoitettakoon niin paljon kuin suinkin töiltä
riitlää siihen aikaa. Pitäkööt kuitenkin manhem-
mat silmällä lasten ja nuorukaisten sekä kotona
että ulkona oloa ja koettakoot moittaa niin hei-
dän luottamuksensa, että lapset moimat heille il-
moittaa ei ainoasti ilojansa ja menestyksiänsä
maailmassa, maan myöskin surujansa, syntejänsä
ja tappioitansa. Kuinka monta mahinkoa olisi
tullut estetyksi, kuinka monta syntiä parannetuksi,
jos lapset olisiwat woineet wanhemmillensa tahi
uskotuille wakawille ystäwillensä ilmaista sisälli-
sei taistelunsa pahetta mastaa», joka heidät oli
saattaa kokonaan epätoimoon. Ne, joita maimaa
itseiaastutuksen pahe, rientäkööt erinomattaintin
ilmoittamaan tilansa matamille ihmisille ja kart-
takoot yksinäisyyttä niin paljon kuin suinkin, sillä
tämä pahe tekee ihmisen ihmis-araksi ja umpi-
mieliseksi, jota wastaan on sotiminen ja pakoit-
tettama itsiänsä reippauteen. Jos taasen tämä pahe
näyttää komin Maikealle moittaa, niin on nientä-



wä awioliittoon »iin aitaisin kuin suinkin; sillä
apostoli sanoo: ,<ell'eiwät he moi itsiänsä pidät-
tää, niin naikoot; sillä parempi on naida kuin
palaa", (1 Kor. 7: 9), ja wielä sanoo hän:
„huoruuden tähden pitäköön kukin oman mie-
hensä" si Kor. 7: 2), sekä taas sanoo hän
awiopuolisoille: «älkäät toinen toistanne Mäittäkö,
jollei se ole molempain suosiosta hetkeksi, että
teillä jouto olisi paastota ja rukoilla, ja tultani
jälleen yhteen, ett'ei saatana teitä kiusaisi teidän
himonne hillimättömyyden puolesta". (1 Kor.
7: 5),

Muista aina rakas lukijani, että ruumiisi
on Pyhän Hengen temppeli ja ettei sinun siis
sowi täyttää sitä synnin palmelukseen. Pidä
mielessäsi että henkesi alkuaan on Jumalasta
lähtenyt ja että sinun sentähden tulee säilyttää
mielikuwituksesi ja sielu-elämäsi puhtaana. Jos
sinä onnellisesti olet woinut wälttää edes edellä
kuivaillut julkiset epäsiweellisyydet, niin kiitä Ju-
malaa siitä, että olet saanut pitää nuoruutesi
ruumiin- ja hengenmoimat termeinä miehuutesi
päimiin asti, jolloin moit käyttää niitä Jumalan
kunniaksi ja lähimmäisesi parhaaksi. Älä mil-
lään muotoa sanoilla, töillä, ruumiin liikkeillä,
kumilla tai kirjoituksilla johdata toisia turmioon,
waan muista että welwollisuutesi on auttaa ja
tukea niitä, jotka omat irstaisuuteen langenneet
ja ole erittäin nuorukaisille ja neitosille ohjaa-
jana näissä asioissa, ett'eiwät he uteliaisuuden



kiihoittamina ja tietämättömyyden sokaisemina
tekisi tekoja, joista heidän ajallinen ja ijankaikti-
nen onnensa joutuu waaraan. Ja jos itse olet
langennut epäsiweellisyyteen muodossa tai toisessa,
niin tee pian, tee heti parannus ennen-
kuin se on myöhästä. Palaja takaisin Jumalasi
luo, jonka tykönä on paljon anteeksi antamusta.
Älä waiwu toiwottomuuteen äläkä luule, että
olet niin sywälle langennut, ett'et woi nousta,
waan seuraten edellä annettua neuwoa kerro sa-
laisuutesi jollekin uskotullesi ja kiusauksen hetkellä
etsi rukouksessa yhteyttä lesuksen Kristuksen
kanssa, joka silloin warjelee sinua lankeamasta.
Pyri kukistamaan himo omassa sydämmessäsi ja
niin wähitellen woit pitää ruumiisikin kurissa.
Sillä kun Poika teidät wapaaksi tekee, te olette
totisesti wapaat (loh. 8: 36), wapaat ei ainoas-
taan synnin rangaistuksesta waan myös synnin
mallasta.

♦ ■ yty""^^M^






