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Anna Linhult.
Warmaan kysyt minulta: „kuka tämä Anna

Linhult on?" ja minä saan wastata sinulle, ettei
hän ole enää täällä maan päällä. Siitä on
jo yhdeksänkymmentä ajastaikaa, kuin Herra
Kristus otti tykönsä tämän rakkaan lapsukaisen;
mutta waikka hän on kuollut, taitaa hän kuiten-
kin wielä puhutella meitä, ja siitä on sekä sinulle
että minulle suuri hyöty. Anna Linhnlt oli syn-
tynyt Ruotsinmaalla Götheborgin kaupungissa
Huhtikuun 3:na päiwänä wuonna 1764, ja siellä
elänyt lyhyen, mutta armorikkaan elinaikansa.
Tästä on meillä kirjoitettuna wanha kertomus,
josta tähän suomennamme joitakuita kappaleita.

Anna Linhult oli Jumalaapelkääwäisistä wan-
hemmista. jotka aikasin opettiwat häntä luma-
lan tuntoon, siinä toiwossa että hän kerran pää-
sisi iankaikkiseksi työpalkaksi Herralle. Hänessä
näkyikin Herran armo aiwan selwästi jo piskui»
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senakin ollessansa. Hänen wanhempainsa suu-
rin huoli oli, warjella häntä kaikesta eksytyksestä
ja wahingollisesta seurasta, ja ollen heidän ainoa
lapsensa oli hän aina heidän silmäinsä alla, niin
että heistä oli joko toinen taikka toinen hänen
kanssansa sekä huoneessa että ulkona.

Kertomus sanoo, että kaikkia niitä ihanoita pu-
heitä ja töitä, joita häneltä täällä eläessänsä kuul-
tiin ja nähtiin, olisi ylen lawea kertoa; mutta
hänen isänsä on kirjottanut seuraawat riwit näyt-
teeksi kuinka hywin tämä lapsi oli käsittänyt lu-
malan armon lesuksessa Kristuksessa.

„Jumalan Hengen työ on hänessä aiwan sel-
Wästi hawaittu jo pienestä lapsuudestansa. Niin
pian kuin hän oli oppinut puhumaan, oli hänellä
alati edessänsä se, mitä hän oli kuullut Wapah-
tajasta. Kolmannella wnodella ollessansa oli
hän ensimäisen kerran äitinsä kanssa kirkossa, ja
kuuli siellä selitettäwän, kuinka Vapahtaja nau-
littiin ristiin. Tulinansa kotia, otti hän pari
pientä halkoa, pani ne ristiin laattialle, ojensi it-
feusä niitten päälle jaosoitti käsiinsä ja jalkoihinsa,
ja sanoi: Näin owat he kiini naulanneet
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Vapahtajan. Sitte kantoi hän seljassansa
näitä halkoja, sanoen: Näin kantoi Wapah-
taja ristiänsä Golgataan."

Tästä ajasta alkaen sai hän käydä äitinsä
kanssa kirkossa lähes' joka kerta, kuin tämäkin
siellä käwi,ja se oli hänestä huwittawaista. Hä-
nen fnurin ilonsa oli, kuullella mitä Kristuk-
sesta kirkossa sanottiin ja mitä Hänestä jokapäi-
wäisissä kanssapuheissa wanhempaiusa keskuu-
dessa kotona pnhuttiin. Mitä ihmisen turmellusta
luonnosta sanottiin, senkin näytti hän käsittäwäu,
ja jota kauwemmin uäistä asioista keskusteltiin,
sitä parempi se hauen mielestänsä oli. Usein
synnytti hän itse omilla kysymykfilläusä tällaisia
kanssapuheita, sillä nämät asiat uakyiwät aina
olewan hänen mielessänsä, niin että hänellä oli
leikitellessänsäkkin nyt yhtä nyt toista fanottawaa
taikka kysyttäwää niistä. Hän otti jo silloin waa--
rin niitten ihmisten erinkalttaisundesta, jotka kä-
wiwät hänen wanhempainsa tykönä. Maatli-
sesti mieltyneet ihmiset, joita häneu wanhempausa
puhutteliwat kuin wieraita, tahtoiwat toisinaan
haastatella tyttöä, mutta tämä juoksisilloin pois,



6

kätki itsensä johonkin loukkoon ja sanoi: „En
minä tahdo sinun kanssas puhua, koska et sinä
ole enoni" *).

Lapsellisissa leikkitöissänsä huwitteli hän mie-
lellänsä itsiäusä sellaisilla askareilla, jotka kuwa-
siwat kuolemaa, ja usein kuwasi ja maalasi hän
senkin, kuinka Wapahtaja naulittiin ristiin. Ker-
ran oltuansa sellaisessa lasten,kokouksessa, joita
Weljeys-Seurassa pidetään, rupesi hänkiu pitä-
mään wähäisiä rukousharjoituksia, toisinaan yksi-
nänsä, toisinaan muitten wähäisten leikkikumppa-
nienfa kaussa, jolloin hän myös puhui ja lau-
leli wärsyjä. Tämä tapahtui suurella yksiwa-
kaisuudella, ja hänen puheillansa oli oikea asian-
omainen järjestys.

Hänellä oli hywä luonnollinen ymmärrys, ja
mitä hän kuuli, warsinkinlautuudm asioista, siitä
tahtoi hän selweyden, ja selittäessä käsitti hän asian
huokeasti ja hywiu. Ennen kuin hän wielä osasi

*) Siitä ci oteltako miksikään seurattawaksi esikuwliksi, wann
ainoastaan »virheelliseksi omaisuudeksi sellaisessa lapsessa, joka
ei wielä tietänyt eikä ymmärtänyt mitään siitä, kuinka meidän
wlee, Apostolin »varoitusta seuraten, olla „si>vi»t jokaista
kohtaan." 2 Tim, 2: 24.
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lukea sisältä, osasi hän jo ulkoa monta kamusta
wärfyä, joita hän rakasti ja lauleli.

Viidennellä wuodella ollessansa, oppi hän jo
wanhempainsa tykönä kotonansa lukemaan Sak-
fankin ja Franskankin kieltä, niinmyös wähän
kirjoittamaankin. Opettaja, ollessaan ensimäistä
kertaa hänen tykönänsä, sanoi sanan, joka ei ol-
lut hänen mielestänsä sowelias kristityn waro-
waisuudelle sanoissa ja töissä. Opettajansa men-
tyä pois, kysyi lapsi isältänsä, jos tämä opettaja
oli hänelle „eno," jolla niinellä hän tarkoitti In-
malaa rakastawaista miestä. Ia isänsä was-
tattua tähän kysymykseen: „Oli" sanoi sii-
hen pikku Anna: „AH, kuinka taisi hän siis niin
tyhmästi puhua?!"

Hänellä oli aina halu lukea raamatussa Wa-
Pahtajasta, ja hän, teki luetun johdosta monta
kysymystä. Jos kysymys joskus sattui ole-
maan sellainen johon ei taidettu eli tahdottu was-
tata, niin hän sanoi silloin: „Mitäwasten pitää
minun siis lukeman, jos ei minun tarwitfe ym-
märtää mitä luen?"

Tähän aikaan tuli myös yksi urkujen soittaja
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tytön kotia, parantamaan hänen wanhempainsa
kamari-urkuja, jota tehdessänsä mies törkeästi
kiroili urkujen pilaajoita. Lapsi, joka ei ollut mil-
loinkaan kuullut kirotiawan, ei ymmärtänyt mie-
hen puhetta, waan katseli häntä ystävällisesti
ja sanoi: „Soita sinä, niin minä laulan: Su-
loinen lesu, ota sydämeni, Palkaksi kai-
kesta waiwastas!" ja mies peljästyi.

Maallisesti mieltyneet ihmiset, joskustultuansa
hänen wanhempaiusa tykö, hämmästyiwät usein
ja tuliwat tunnossaan lyödyiksi, hänen lapselli-
sesti kysellessään heiltä, „rakastiwatko he Wa-
pahtajaa, tunsiwatko he Häntä ja oliwatko an-
taneet sydämensä Hänelle."

Jksi tilan waimo, jonka hän oli kerran kuul-
lut puhuwan äitinsä kanssa sielunsa tilasta, tuli
sitte pitkän ajan kuluttua taas lapsen kotia, hno-neeseen, jossa tämä oli yksinänsä, ja sanoi lap-
selle: „Pikku mamselli, saanko minä istua täällä
wieresfänne?" Tämä wastasi: „En minä ole
mikään mamselli, waan Anna Linhult, ja jos
sinä tahdot antaa sydämes Vapahtajalle, niin
saat istua wieressäni, mutta muutoin \aat olla
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missä hywänsä muualla." Hänellä oli paljo
ajattelemista niistä, jotka hän hawaitsi olewan
Vapahtajan omia, ja nähdessänfä heissä jonkun
wirheen, sanoi hän: „Kaiketi tahtoo sekin sielu ru<
weta rakastamaan Wapahtajaa, mutta ei ole pääs-
syt wielä waisin erillensä maailmasta." Jotka
hänen seurassansa joka päiwä oliwat, tarwitsiwat
armoa taitaaksensa waeltaa warowasti, ja erittäin-
kin hänen omat wanhempana ja kaikki ne, joi-
hin hän luotti niinkuin niihin, jotka eiwät puhu
eiwätkä tee muuta kuin, mitä Vapahtaja tahtoo.

Hänen isänsä oli tässä katsannossa wirheelli-
nen yhtenä päiwänä. Nimittäin: hänellä oli
fotoin kiire, tahtoi siis mielellään olla yksinänsä
ja sanoi: „Sano etten minä ole kotoua!" Tä-
hän wastasi Anna: „kninka taitaa isäni käskeä
niin sanomaan, koska ei se olisi kuitenkaan tosi,
mitä näillä sanoillanne sanottaisi? Sentähden,
jos joku tulee ja kysyy teitä, niin wastatkoot
piijat, jos tahtowat, mutta minä en tahdo m\U
loinkaan toalhetta puhua." Ia warmaan saa-
tamme me päättää, tämän tulleen isälle wakaaksi
waroitnkseksi ja nuhteeksi.
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Aksi waimo, jonka Jumalan Henki oli heiät-
tänyt murheeseen sielunsa wapahdetuksi tulemi-
sesta, tuli yhtenä päiwänä Aunan kotia. Hä-
nellä oli tapana, aina waikeroita tilaansa. Ei
löydettyänsä rouwaa kotona, meni hän Annan
tykö. Anna sanoi silloin hänelle: „los sinä an-
taisit itses kokonaan Vapahtajalle, niin et sinä
waikeroitsisi noin. Jos sinä antaisit Hänelle loko
sydämesi, niin sinä woisit olla tyytywäinen ja
pääsisit alinomaisesta waikeioitsemifesta ja roalit-
tamifesta. Päästyäni Wapahtajani tykö taiwaa-
feen, tahdon minä rukoilla, että Hän ottaa ty-
könsä sinun."

Waimo wastasi: „Pikku Anna! minä olen
wanha ja sinä olet nuori, minä saan kaiketi lähteä
täältä ennen kuin sinä."

„Älä sano niin," sanoi lapsi, „minä lähden
»armaankin ennen knin sinä; mutta jos sinun
wilpitöin aikomuksesi on Päästä Hänen tykönsä,
niin minä rukoilen Häntä, ottamaan sinunkin
sinne." Toisella kerralla sanoi sama waimo hä-
nelle: „Pikku Anna woi hywin, ja hänen tilansa
on hywä;" johon tämä wähäinen tyttö wastasi
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paikalla: „Sinun tilas olisi yhtä hywä kuin mi-
ruukin, jos waan antaisit sydämesi Wapahta-
jalle, joka ottaa wastaan kaikkia."

Weljeys-Seurassa, johon Annan wanhemmat
kuuluiwat, oli ennen pidetty rukous-kokouksia
ainoastaan lastenkin kanssa; mutta Annan elin-
kauden wiimeisenä wuotencl ei pidetty enää täl-
laisia lasten kokouksia. Anna walitti tätä, ja
turhaan ikäwöitessänsä kokouksia lohdutti hän it-
seänsä sillä, että kuin hän pääsee Vapahtajan
tykö, niin hän pitää itse rukouksia lasten kanssa.

Hänelle oli warsin erinomainen ilo juhlista.
Marsinkin lonlnjuhlalle, Uudenwuoden-Päiwälle,
Pitkäperjantaille ja omalle syntymäpäivillensä,
iloitsi hän jo edeltäpäin kauwan aikaa, lukein,
kuinkas monta päiwää niihin piti oleman. Hä-
nen wiimeiseksi syntymäpäiwäksensä, joka oli Hnh-
tikuun 3 päiwänä wnonna 1772, kutsui hänen
äitinsä kolme muuta wähäistä tyttöä hänen lnok-
senfa. Niitten kanssa piti hän wähäisen har-
tausharjoituksen, weisaamalla, lukemalla ja ru-
kouksella. Täksi oli hän itse jo ennen walin-
nut sopiwia Raamatun paikkoja jakauniita wirsiä
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ynnä Weljeysseumn lastenpostillasta yhden ru-
touksen, jonka sanoilla rukoillessansa he kaikki
oliwat polwillansa. Syntymäpäiwänsä näin wie-
tettyään, sanoi hän: „lesus antaa minun wielä
käwellä täällä, waikka en luullut faawaui enää
wiettää tätä fyntymäpäiwääni täällä alhaalla/
mutta wiimeinenhäu se kuitenkin täällä oli." Toi«
sinaan itki hän ja sanoi: „En minä taida olla
Vapahtajalle otollinen, koska Hän antaa minun
niinkauwan olla täällä, ja ottaa muita wähäisiä
tyttöjä minun edelläni tykönsä."

Hänellä oli niiu suun tuiwallisnus Wapah-
tajaan, ja niin hywät ajatukset Hänestä ja Hä-
uen armeliaisuudestansa, että hän ihmetteli usein
sitä, mitawasten ei ihmiset kuitenkaan rakasta
Häntä. Luonnollisia ihmisiä surkutteli hän war-
sin sanomattomasti, ja kuullessansa puhuttawan
heidän huonosta -elämästänsä ja lauseistansa,
murhehti hän wielä enemmän, ja sanoi: „Oi
ihmis-raukkoja: eihän ne taida olla munta kuin
pahoja, kuin eiwät tunne Vapahtajaansa." Hän
ajatteli ja hnolehti heidän lapsiansatkin ja sanoi:
„Mitäwasten on lesus nskonut lapsiansa niin
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huonoille ihmisille, jotka eiwät kaswata niitä Hä-
nelle?" mutta tämän kysymykseu tehtyänsä loh-
Wtti hän itseänsä itse ja sanoi: „S)Mta ehkä
hän ottaa ne jälleen kotiansa, ennen kuin ne
warsin pahenewat."

Hänen wanhempainsa joskus sairastaessa oli
hän kowin murheissansa, itki ja sauoi itsellensä:
„Ajattele, jos Jumala ottaisi isäni eli äitini ko-
tiansa, kuinkas minnlle sitte käwisi? Minä saat-
taisin joutua maailman tantereelle, syntisten ih-
misten sekaan, ja tulla sellaiseksi kuin nekin owat.
Hän oli niin tottumatoin maailmalliseen seuraan,
että tämä tuotti hauelle tuskan; jonkatähden, kuin
hän kerran tuli äitiusä kanssa yhteen paikkaan,
johon kokoontui joitakuita sellaisia lapsia, joitten
muodosta taisi nähdä, ettei he tulleet kristilli-
Mä kodoista, hänellä oli niin ikäwä, että hän
rnkoili päästäksensä kotia, ja kuiu hän oli pääs-
fyt wanhempainsa huoneeseen, kiitti hän Wapah-
tajaa ja sanoi äidillensä: „Kuinka hywä meidän
on olla täällä! Tänäpänä olin minä ensimäisen
kerran maailman seurassa, ja sinne en minä tahdo
enää mennä."
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Usein hawaitttiin hänessä Jumalan Hengen
armotyö silläkin tawalla, että hän walwoi ehtoolli
myöhään yötä wastaan, itkein muistellen lesustt
ja Hauen kärsimistänsä, ja wuodattaen kyyneleiti
leposialleusa, waikka hänellä oli muutoin niin
leikkinen luonto, että hän toisinaan loukkasikin
sillä joukuu wakaata mieltä ja sai siitä uuhteita.
Tämä koski häneen sanomattoman kipeästi, sillä
hänellä oli miu rakas sydän, ettei hän jaksanut
kärsiä eikä kantaa sitä ajatusta, että joku, jota
hän rakasti, olisi hänelle uyrkkämielinen. Sen-
tähden: jos hän jonkun näistä loukkasi, eikä saa-
uut sitä kohta anteeksi, niin hän tunsi itsensä
warsin onnettomaksi. „Kuinka taitaa se Wa-
pahtajaa rakastaa, joka ei itse tahdo anteeksi an-
taa?" sanoi hän yhtenä päiwänä eräälle ystä-
wällensä, joka oli koko, päiwän ollut nyrkkämie-
liuen hänelle. Siinä oli hänelle taipeeksi nuh-
detta, jos joku sanoi: „Anna, en minä ole tyyty-
wäinen sinnn käytökselläs."

Hänellä oli muutamia warsin erinomaisenkin
hywiä ystäwiä, joita hän erittäin rakasti, ja
hän opetteli suurella halulla kirjottamaan, tai-
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taaksensa kirjotella wastawuoroon yhdelle näistä.
£)än sanoi: „Minä tiedän Klaara-tädin olewan
)ikean tädin," nimittäin yhden niistä, jotka wil-
)ittömästä sydämestä rakastawat lesusta. „Enot
p tädit owat minulle rakkaimpia ihmisiä, joita
uinä kaikkein mieluisemmin katselen."

Lukeissansa ewankeliumista, kuinka lefus ra-
wiP totisi tuhatta miestä, sanoi hän: „En minä
ole milloinkaan ymmärtänyt, mitä wasten ei äiti
uskalla heittää pienintäkään leiwän murua laat-
tialle. Minä olen ajatellut: Mitä siitä olisi?
onhan Isällä ja Äidillä kuitenkin..kyllä leipää.
Mutta nyt tiedän minä syynä Äitini pelkoon
olewan nämät Vapahtajan sanat: Kootkaat
kaikki murut! Ia tämän käskyn tähden en
anna minäkään enää yhdenkään leiwän muruu
maata laattialla eli jalkaini alla, niinkuin jos-
kus ennen on tapahtunut; sillä Kristuksen ope-
tuslapsien tulee totella Herraa Kristusta *)

*) Nimittäin: Meidän tulee luottaa Jumalaan: ei niin,
«ttä Hänen woimallisesta awustans» joskus epäilemme; eikä
niin, että Hänen armolahjojansa halpoina pidämme, niitä
ylönkatsomme, jalwoillamme tallaamme eli muutoin tuhlciam-
me; eikä myöskään niin, että niissä sydämellämme riipumme
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Köyhiä, Ja warsinkin köyhiä lapsia kohtaan ol»
hän erinomaisen hellä, ja niin huolellinen saa-
daksensa heille jotakin, että hän koki usein
sin kyyneleitä wuodattaen muistuttaa läsnä ole'
waisiansa ajattelemaan kuinka hywä oltawa heitti
itseltänsä oli, ja jakamaan siis muillenkin sitä pa>
joa hywyyttä, kuin Wapahtaja heille antanut oli.

Hänellä oli aina ollut mielessänsä se ajatts,
että hänen piti aikasin pääsemän kotia Waft«h-
tajansa tykö; mutta hänen elämänsä wiimeisenä
puolena wuotena lisääntyi tämä ajatus lisään-
tymistään. Tällä ajalla kaswoi hänessä myös
sisällisesti waiwaawa kipu. Ensimältä hawait-
tiin se ainoastaan toisinaan, mutta sitte aiwan
usein. Ei hänen tarwinnut kuitenkaan usein
olla wuoteella kolo päiwää, waan hän oli enim-
miten ylhäällä ja iloinen, ja hänen kärsiwäinen
ja raitis luontonsa saattoi hänen unohtamaan
kiwut, jotka häntä ylhäälläkin ollessansa ajoittain

ett niihin luotamme, waan niin, että kaikki» Hänen My
jojans» kiitollisella säästäwäisyydellä juuri Inmalan armo»
lahjoin» naulitsemme ja tanvitsewille jakelcmme.

Suom. muist.
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waiwasiwat. Hän ajatteli kotiamenoansa sitä
enemmän, jota lähemmäksi se lähestyi. Hän
sanoi yhtenä päiwänä Tohtorille, joka oli kris-
tulinen mies: „Älä sinä kiusaa minua näillä
laakeilla, sillä minä menen kuitenkin Wapahta-
jani tykö." Ia kylmänä talwen aikana kerran
inostuansa pihan ylitse, lausui hän: „Kyllä,Wa-
pahtajan tykö on hywä mennä, mutta talwella
on waikea saada hautaa niin sywäksi, että siinä
saattaa ruumis lewätä rauhassa. Kewäillä on su-
loinen ilma, ja silloinkaswaa ruusujakin haudalle."

Luettuansa kerran Virsikirjasta nämät sanat:
,Minun majan musta, Wuoteen waljn, Oi kuo-
lem' wieras kauhia" j. n. e. sanoi hän:
„Katsos, miten ihmisraukat ajattelewat kuole-
masta ja haudasta he luulewat haudan mus-
taksi. Sillä kuin ei he tunne Wapahtajaa, niin
ei be ymmärrä kuinka enkelit palwelewat Wa-
pahtajan lasten ruumeita haudassa, jossa niistä,
minun luullakseni, istuu yksi pään puolella ja
toinen jaloissa, wartioitsemassa sitä wähäistä ruu-
mistä, siksi kuin kaikki owat walmistuneet jaWa-
pahtaja tulee ottamaan sen taiwaasem."
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Kerran oli hän iloinen yhdestä unesta, jonka
hän kertoi tällä tawalla: „Tänä yönä olen minä
nähnyt, milknen Vapahtajan ulkomuoto on, ja
kuinka Hän on hikoillut werta ja kantanut or-
jautappura-kruunua; mutta en osaa sanoa, kuinka
suloiselta ja hywältä se tuntui minulle. Kuitenkin
walitan sitä, että kuin minä lähestyin Häntä,
niin Hän meni tuonemmaksi minusta, etten saa-
nut Häntä syleillä, enkä oikeinkatsoa kaswoihiin,
niinkuin olisin tahtonut."

Me tiedämme unien tawallisesti merkitsewän
ei mitään, ja että niihin luottaminen on siis
lapsellista; mutta olemme kuitenkin kertoneet tä-
män pikku Annan unen, koska fe näyttää hä-
nen mielialansa, ja että hänellä mahtoi wal-
woessansatkin olla paljo ajattelemista Kristuk-
sesta, koska hän näin uneksikin Hänestä. Pikku
Anna näki wielä toisenkin kerran unta, että yksi
kristillinen mies, joka oli perheeen parahimpia
ystäwiä, oli huutawanansa ja sanowanansa hä-
nelle: „Pikku Anna! juoksenteletko sinä ulkona
pihalla, etkä muista, että sinun pitää kohta läh-
temän kotia Wapahtajas tykö?"
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Sitä wirttä: ,Mä nukun haawoin Kris-
tuffen, ne puhdistaa mun fynneistän,"
rakasti hän niin suuresti, että hän määräsi sen
laulettawaksi hautajaisissansa; mutta muistutti
siitä kuitenkiu isällensä näin: „Tämä on suloi-
simpia wirsiä, mutta ihmiset owat, Isä kulta,
pauueet siihenkin yhden huonon sanan, nimittäin,
siinä on sana tuomiolle», taikka sanat: Sen
turwill' taidan astua tuomiollen. Mutta
mitä osallisuutta on sillä sielulla tuomiossa,
joka menee Kristuksen tykö? Oi ihmisraukat,
ei ne tahdo tietää muusta, kuin kuolemasta ja
tuomiosta!""').

Sitte walitti hän tulewansa ehkä niin wan-
haksi ja suureksi, ennen kuin hän pääsee Wapah-
tajan tykö, ettei ystäwät jaksa kantaa hänen ruu-

*) Näistä pikku Annon sanoista näemme, ettei hänellä
ollut wielä tietoa siitä, että kaikkein pitää tuleman Tuomiolle,
unitta saaman evinkalttaisen tuomion, nimittäin, joko kiroo-
waisen, eli wanhuiskaaksi ja autuaaksi tekewäiseu,, Pikkul
Anna kuului kuitenkin niitten pienten uskowaisten lukuun,
joista Kristus sanoo meille- käänny ja tule »iin-
tui» lapset, niin ette suinkaan tule sisälle taiwaan Walt»»
kuutaan." Suoni, nuiist.
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uusiansa hautaan, waau että ftihen tarwitaan
tawalliset suuret lantajat, joka oli kowin
hänen mieltänsä wastaan.

Hauen halunsa että saada kuolla tuli sitte uiin
kiiwaaksi, että hän kääntyi yhtenä päiwänä Wa-
pahtajan tykö warsin itknlla ja rnkouksella,M
rukoili aiwau liikuttawasti, että Hän ottaisi
hänen kotia tykönsä. Hän kysyi Häneltä: min-
kätähden Hän wiipyi niin kauwan? Ia kuin
hänelle sanottiin, että hänen tulisi olla tyytywäi-
nen täälläkin,elämään, niin hän taxistasi: „Se
on tosi, että minulla on täälläkin hywä isä ja
äiti; mutta taiwaalliseen kotoon ja siihen että
saada siiellä olla lesutsen kanssa, ei woi mitään
maailmassa toraata. Siellä on kaikki alati muut-
tumatointa ja yhtäläistä. Mutta täällä tapah-
tuu monasti, jnuri parhaillaan käydessäni ja kyö-
kissakin piikain kanssa ollessani, eikä wielä mis-
tään tuskasta hiukkaakaan tietäessäni, Waan ai-
wan hywin woidessani, että tnlen yht'äkkiä suu-
reen ahdistukseen tuon huonon ja itsepäisen oman
tahtoni tähden, joka minua usein waiwaa ,ja saat-
taa minun tekemään syntiä Herraa wastaan,
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nyt yhdellä, nyt toisella tawalla." Ia selit-
taaksensa, kuinka wähän hän jaksoi hallita lnon-
toansa, sanoi hän wielä: „Tämän näen minä
parahiten käytöksestäni tuota tokkaakin eli nuk-
keanikin kohtaan; nimittäin minä ajattelen usein
näin: "Nyt minä olen jo ijällisempi, enkä tahdo
siis enää tämän kanssa leikitellä, waan sen siaan
tehdä jotakin hyödyllistä työtä, mutta par-
haillaan näin ajatellessani jatokan nähdessäni, täy-
tyy minun taas ruweta leikittelemään sen kanssa."

Kahtena wiimeisenä kuukautena puhui hän
usein, kuinka hän oli makuutettu pääsemisestänsä
Vapahtajan, tykö, ja sanoi äidillensä: „Äiti ei
tahdo uskoa minua; mutta äiti saa kohta uähdä,
että se tapahtuu niin. Kentiesi, kuin äiti me-
nee ulos ja tulee sisään, niin ehkä minä olen
jo Vapahtajan tykönä?"

Hänellä oli paljo huolta yhdestä suuremmasta
huoneesta, jossa hän mielellään juoksenteli ja
huwitteli. lokaiueu kerta kuin sitä 'pestiin eli
muuten siiwottiin, puhui hän, kuinka hänen piti
siellä kerran ruumiina makaaman, ja. pyysi,
ettei äitinsä waatetuttaisi sitä silloin mustaksi ja
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ettei hänen kuollutta ruumistansakkaan siotettaisi
mustalle, waan walkealle weikawaatteelle, esillä
maailma, joka ei tunne lesusta," sanoi hän,
ei se tiedä kuoltaessa muusta kuin mustasta;
mutta mitä on Jumalan lapsilla mustan kanssa
tekemistä? Hän pyysi myös, ettei äitinsä pääs-
täisi sinne wieraita turhamielisiä ihmisiä, katse-
lemaan hänen puetettua ruumistansa; „sillä ci
ne ymmärrä siitä eikä sen putousta mitään", sanoi
hän, „sillä täti P—n pitää pukeman minut,
juuri niinkuin hänen omatkin lapswaiuajansa oli-
wat puetetut kuoltuansa. Mutta kuin isäni ja
äitini katselewat minua ja näkewät kuinka tyy-
tywäiscnä minä makaan, min he sanowat: Nyt,
pikku Anna, olet sinä onnellinen!"

Eräänä toisena päiwänä sanoi hän: ~Minä
olen juuri kuin näkewänäni kaikki lapset makaa-
wan suurella ymmyrjäisellä kaarella Wapahtajan
jalkain lähellä; mutta kuin minä tulen sinne,
niin en minä seisahda kaarelle, waan menen sen
sisäpuolelle ja suutelen jalkoja."
Tällaisilla puheilla kulutti hän wiimeiset Wiik-
konsa, ynnä kirjoitteli wärsyjä ja lauleli niitä.
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Kahdeksantena päiwänä kuolemansa edellä, jol-
loin ei hän wielä ollut fotoin kipeä, uudisti hänsen testamentin, jonka hän jo ennen oli tehnyt.
Nimittäin: hän oli köyhäin ystäwäinsä sellaisille
lapsille, joilla ei ollut waraa ostaa mitään, mää-
rännyt jaettawaksi kaikki sellaiset waatteensa ja
leikkikalunsa, joita ei hänen oma äitinsä tarwin-
nut; ja nyt pyysi hän, että äitinsä ne, hänen
kuoltuansa, niille jakaisi. Samoin esitteli hän
myös, miten hänen hautajaisissansa meneteltäisi,
mitä toirsiä silloin laulettaisi j. n. e. lesu elon
autuuteni! Sinä kuolit edestän', ■—piti kumminkin laulettaman. Wiimeifen Wiik-
konsa öillä oli hänellä waikeat waiwat: mutta
päiwät oli hän teiweempi ja jaksoi ajoittain olla
ylhäälläkin.

Kahta päiwää ennen kuolematansa, sanoi hän
ehtoolla: „Nyt tulee minulle waikea yö." Äiti
toki lohduttaa häntä, toiwottaen hänelle lepoa;
mutta tyttö wastasi: „Minä tiedän, ennen Wa-
pahtajani tykö Pääsemistäni, tulewani paljo ki-
peämmäksikin kuin nyt olen, eikä minulla ole
siihen mitään muuta apua ja lievitystä, kuin
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tämä Raamatun wäisy: Autuas sinä, joka
uskoit!" Sitte rupesi hän wuoteellensa ja ru-
koili Vapahtajaa siunaamaan kaupunkit ja maa-
kunnat, ja niitä kaikesta pahasta warjelemaan.
Iö olikin hänelle kuitenkin waikea, mutta aamulla
oli hän taas ylhäällä lähes kellä 9:ksään, jolloin
tauti wähän aikaa kopristi häntä niin, että hän
tuli heikoksi, eikä woiuut sitte enää paljo puhua.
Puolenpäiwän aikaan tnli hänen päällensä taas
famallainen taudin puuskans, ja kuin se oli men-
nyt tiehensä, niin hän tointui jälleen ja oli aja-
tnksissansa. Jälkeen pnolenpäiwän sai hän kol-
manneu kopristuksen, ja kuin se oli mennyt, ta-
woitteli hän läsnä-olewaisten käsiä, saavaksensa
suudella niitä, jota hän sitte, walaistulla ja su-
loisella muodolla ja mitään kipua hiukkaakaan
walittamata, teki niinkauwan kuin hän taas sai
taudin hyökkäyksen. Tämän kopristuksen loput-
tua rupesi hän uudestaan silittelemään läsnä-
olewaisten käsiäpä wetämään isäänsä ja äitiänsä
tykönsä, saadaksensa snndella heitä molempia yht'-
aikaa, niinkuin hän terweenäkin tawallisesli teh-
nyt oli. Näin antoi hän hellän hywästi-jätön
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jokaiselle, ja jos ei hän tawannut kenenkään kättä,
niin hän suuteli makuu-waatteitansa siksi kuin
joku antoi kätensä hänelle. Tällaisella hywästi-
jätöllä wakuutti hän kaikkia läsnä-olewaisia rak-
kaudestansa, siksi kuin tauti rupesi taas häntä
kopristamaan. Häneltä kysyttiin, jos hän tahtoi
mielellänsä mennä Vapahtajan tykö; johon hän
iloisella muodolla wastasi: „Tahdon." Hän ha-
lusi, että hänelle olisi laulettu jokusellaiuen wirsi,
jota hän mielellänsä kuultelisi, ja koki itse alot-.
taa sitä, mutta ei jaksanut sanoa muuta 'kuin:
Ratk' rats ratk'; josta läsnä-olewaiset
ymmärsiwät hänen tarkoittawan sitä wirttä, joka
alkaa sanoilla: Ratk' taiwaassa, ratk' tai-waassa On ilo, riemu suuri, jakai-
ken aikaa kuin tätä weifattiin, koki myös sairas
weisata Ratk' ratk' ratk'.

Tämä weisuu loppui noin kello 3:men aikaan
aamu-yöllä, jolloin hän itse laskeutui wuoteel-
lensa, ja nukkui niin suloiseen uneen, että hä-
nen kaswoillansa lepäsi warsin ulos-fanomatoin
ilo, joka liikutti läsnä-olewaisia aiwan sywästi.
Näin lepäsi hän kello puoli seitsemään aamulla,
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jolloin hän kuolleen muotoisena annettiin weisuilla
ja siunauksilla Wapahtajallensa (loh. 11: 25).
Hän eli tässä maailmassa kahdeksan ajastaikaa
ja yhden kuukauden, ennen kuin hän muuttiKris-
tutfen tykö. Se seurakunta, jossa pikku Anna
täällä eli, oli täksi päiwäksi itsellensä walinnut
tämän wärsyn: „Ei heidän pidä isooman,
eikä janooman, ei helle eikä aurinko pidä
heitä polttaman; sillä heidän Armahta-
jansa johdattaa heitä, ja wie heitä wefi-
lähteille;" (Es. 49: 10). Hänen kaswoil-
lanfa nähtiin iloinen muoto wielä kuolleenakin,
niin että usiat, tätä katsellesfansa, tuliwat siitä
sywästi liikutetuiksi ja hämmästyneiksi, sanoen:
„tällaista emme ole milloinkaan ennen nähneet."

Tämän rakkaan wainajan eläessänsä lausutut
pyynnöt koetettiin kaikin puolin parahimman mu-
kaan täyttää. Hänen hautajaisissansa ja koko
enfi-aikana hänen kuolemansa jälkeen saiwat wai-
naan omaiset ja ystäwät sydämessänsä tuntea
juurikuin erinomaisen armon.

Hänen warsyjensä ja muitten kirjoitustensa seas-
ta löydettiin yksi sinetillä lukittu kirje, jonka hän
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oli kirjoittanut yhdelle wähäiselle ystäwällensä,
joka oli ollut hänen wiimeifellä nimi-päiwällänsä.
Tämä kirje kuului näin:

wiimeisten edestä, rakkahimpani!
Sinä mahdat wielä muistaa, mitä me, wiime-
semmäksi luonani ollessas', luimme! ja lauloimme
siitä rakkaasta Vapahtajasta, Hänen kärsimises-
tänsä ja kuolemastansa, kuinka Hän piinattiin,
weristettiin ja haawoitettiin minun ja sinun ja
koko maailman syntein tähden. Minä terweh-
dän ja suutelen sinua, ja olen aina

sinua rakaZtawa sisaresi,
Anna C. Linhult."

loulu-toiwotus.
Rakkaat lapsukaiset! Ainoa totinen Jumala ei

ole milloinkaan ollut itsessänsä sanatoin eli
niykkä, waan hänellä on aina ollnt kaikkiwaltias
ja jokapaikassa läsnä-olewainenSana, jonkakautta
Hän on tehnyt kaikki kuin tehdyt owat. Ia itse
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Jumala on omalla olemisellansa, eli koko lu-
maluudellansa ja woimallansa, tämän Sanansa
Jumaluus ja woima ijankaikkisesta ijankaikkiseen,
eli ilman alkua ja loppua, niin että Sana on
totinen Jumala totisesta Jumalasta, ja kutsu-
taan Jumalan ainoaksi Pojaksi. Nimittäin: Sana
on'Hänen ainoa sellainen Poikansa, joka on Isänsä
olemuksen juuri kuwa, nimittäin, totinen ja täysi
Jumala Isästä Jumalasta ja Isässä Jumalassa.
Ia kaiken tämän tähden on tämä Poika Isänsä
edessä niin kallis ja rakas, kuin Isä itsekkin,
nimittäin, suurempi, kalliimpi ja rakkaampi kaik-
kia luotuja.

Mutta ainoalla totisella Jumalalla ja Hänen
Sanallansa on myös ijankaikkinen, kaikkiwaltias
ja jokapaikassa läsnä-olewainen Henkikin. Ia
Se kutsutaan Isän ja Pojan Hengeksi, sekä Py-
häksi, Armon ja Totuuden Henkeksi, ynnä toti-
seksi Jumalaksi j. n. e.. siitä syystä, että
Isä ja Poika on pyhä ja totinen Jumala, ja
he owat tällä Jumaluudellansa heidäu yhteiseu
Henkensä pyhä ja totinen lumaluns; sillä Py-
hän Hengen koko olemus ja lumalnus käy ulos
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IfäSfä h Pojasta, niin ettei Se woi olla milloin-
kaan ilman Isän ia Poinn Jumaluutta, enempi
kuin Isä ia Poikakaan woi "olla ilman tällaisia
Henkeä mielii wähemmin henketöin • niinkau-
wan kuin kolminainen ja kolmeybteinen Jumala
on yksi ainoa ja totinen Jumala.

Kuitenkin: maikka Imnalalla on ainoastaan Yksi
ainoa sellainen Poika, joka on Imnalan olemuksen
jnuri-kuwa, nimittäin, totinen Jumala totisesta lu-
malasta, ia w>>ikka Isä rakastaa Häntä siitä suusta
niinkuin itseänsä, niin on Isä Jumala yhtähywin
rakastanut tätä pahaa ja kiittäxiäcöintä maailmaa-
kin niin, että Hän antoi tämän ainoan Poikansa
myös ottaa päällensä totisen ibinifunben, nimittäin.
Pyhästä Hengestä siitä ja Neitseestä Mariasta
syntyä aiwan totiseksi ihmiseksikin, että Hän toti-
sena Jumalana ia totisena ihmisenä-täultäisi mei-
dän eoesiätnme luuialan Lain, ja sowitraisi mei«
dän siassamme kaikki pyhää Lakia wastaan tehdyt
rikoksemme; että Jumala taitaisi wanhnrskaudessa
ja pyhuydessä myös olla meidän kaikki anteeksi-an-
tawa Isämme, Wanhurskauttajammc ja Autuaaksi-
Tekijämme, ia me niin Hänen wandurskaal ja
autuaat lapsensa ja perillisensä. Ia tämän Isänsä
tuon täytti Jumala ia ihminen Jesns Kristus juuri
mielellänsä ja täydellisesti; sillä Hän rakasti meitä,
niinkuin Isä rakasti Häntä. Katso siis tässä Jn-
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malan ja Kristuksen rakkautta, ja wanhurskautta
mictä kohtaan!

Siitä on jo 1862 wuotta kuin Jumalan ainoa
Poika otti päällensä ihmisyyden, -jossa Hän silte
täytti taiwaallisen Isänsä wanhurskaan tahdon mci-
dän autuudeksemme. Ia tästä kaikesta iloitsiwat
taiwaan enkelitkin, niinkuin loulupäiwänä kuulleet
oletta. Millinen lienee siis se taiwas/ jossa tällai-
nen kolmeyhieinen Jumala ja näin wanhurskaat
enkelit näkywäisesti asumat! ja millinen lienee siisse autuus, jota näin rakkaitten asujanten seassa
kaikki Jumalan lapset ijankaikkisuxdessa nauttia
saamat! Sitä ei ole tässä mailmassa yhdenkään
ihmisen silmä nähnyt, ei korwa kuullut, eikä se ole
yhdenkään ihmisen sydämeen astunut; waan ai-
noastaan niinkuin tapauksissa ja puolittain on lu-
malan ja Kristuksen Henki sen walituille Ewan-
kellumin kautta ilmoittanut. Näitten walittujen
lukuun kuulu! myös Anna Linhult, jonka lyhyen
elämän ia autuaallisen kuoleman niinä olen teille
suomeksi kertonut tämän wihkon alku-osassa.

Mutta myös te, kalliisti rakastetut lapsukaiset,
olette kastetut Kolmeyhteisen Jumalan nimeen, ni-
mittain: Isän nimeen, eitä oppisitte Hänen tun-
temaan ja Hänen ainoan päällensä uskomaan
ei ainoastaan .niinkuin kaikkiwaliiaan caiwaan ia
maan Luojan päälle; waan ennen kaikkia, niin-
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kuin Lunastajanne lesuksen Kristuksen Isän päälle,
ja Hänen kauttansa ja tähtensä niinkuin imjos tei-
dän ylenpalttisesti rakkaan, kalliisti sowitetun ja
wanhurskaasti kaikki synnit anteeksi antaman Isänne
ja Autuaaksi-Tekijänne päälle; ja Pojan Niineen,
että oppisitte Hänen tunteinaan ja tunnustamaan
siksi, jonka ainoan weri puhdistaa teidät kaikesta
synnistä, nimittäin siksi, jonka ainoan tähden Ju-
mala on teidän sowitettu ja wanhurskaudessa kaikki
anteeksi antama Isänne, Wanhurskauttajanne ja
Autuaaksi-Tekijänne, ia siis ainoaan Poikaan
yksinänsä tässä katsannossa uskaltamaan; jaPyhän
Hengen Nimeen, että uskoisitte ia tunnustaisitte Hä«
nen siksi ainoaksi, joka yksinänsä taitaa teitä Lailla
pakottaa jaEwankeliumilla kutsua ja johdattaakaik-
keen Jumalan ja Kristuksen armoon ja wanhurs-
kauteen, ja siinä teitä loppuun asti warjella. Sa-
nalla sanoen: Te olette kasteessa wclwoitetut ja
liitetyt Kolineyhteisen Jumalan Nimen, Armon ja
Totuuden ijankaikfiseen tuntemiseen, tunnustami-seen ja hywäksenne käyttämiseen, niinkuin Cwan-
keliumi ja apostolillinen uskon tunnustus opetta-
wat. Ia tämä welwoituksenne on tapahtunut ai-
noastaan siitä syystä, että kolmeyhtcincn lunlala
on tässä armoliitossansa itse welwoittanut itsensä
teidän iankaikkiseksi ja Vanhurskaaksi Isäksenne,
Vanhurskauttajaksenne ja Autuaaksi-Tekijäksenne;
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että te eläisitte Jumalan »vanhurskaina ia autuaina
lapsina ynnä perillisinä tässä ja inaail-
massa. Ia tätä warten on Hän luonut taiwaan-
kin ia maan, ia antanut ruumiin, sielun;
silmät, korwat i. n. e. ia näniät kaikki wjclä nyt
woimassa piiää.

Tapahtukoon siis Hänen huwä ia iiankaikkincn
tahtonsa ia aiwoiluksensa teissä ia meissä kaikissa
niin, että meillä olisi totinen Joulujuhla, nimit-
täin, iiankaikkinen ilo Hänen Poikansa syntymi-
sestä ihmiseksi että Me juuri tässä syntymin
sessä näkisimme Jumalan isällisen ia autuaaksi-
lekewän armon ia wanhurskauden meitäkohtaan!!!
Tällä toiwotuksella päättää tämä wähäinen lehti
nyt päättymän arrno-wuoden, ia tämän wuotisen
työnsä. Ia tätä Jumalan »verrattoman armon
ia rakkauden tuntemista ia osallisuutta toiwottaa
itsellensä, ynnä teille ia kaikille lunastetuille, myös
näiden riwien halpa kiriottaja

T. S—s.



Ilmoitus.
= Lukemisia Lapsille woidaan ensitlilewaksi wuo-
:fceffi tilata posti-kontlooreissa 28 kopeekalla hopeata
»vuosikerralta eli kuudelta wihkolta, joiden kansia ci
kuitenkaan taideta, niinkuin tähän asti, kumilla kau«
nistaa sekä sentähden, ettei sellaisia nyt saa täällä
piiretpilsi, että mpös aian wiiwylykscn tähden niitä
»nuualta tNatcKsa. Kahdenkpnunenen ja llseiinpaii»
eksemplarien tilaus woilnyös tapahtua toilmttajan ty-
fönä Kuopiossa, jolloin niitä eri«paketleissä postilla
lähetetään tilaajoille seurawiin hintoihin, nimittäin:
Jos wähennuän kuin 30 ekseinplaria tilataan, rnakse-
taan joka wuosikerralta 23 kopeekkaa; jos 30 taikka
useimpia tilataan 22 kopeekkaa; jos 60taikka useimpia
tilataan 21 kopeekkaapa jos 100taikka useimpia tila»
taan 20 kopeekkaa; ja annetaan jokakymmeneltä yksi
ja joka sadalta 15 hinnata, kuin rahat tilatessa alle-
kirjoitetulle

Seuraamia hengellisiä kirjoja sekä myydään alle-
kirjoitetun luona että lähetetään postissa tilaa joitte,
jos wähintään 30 wihkoa tilataan:

Naapuriensa Tappaja, hinta 4 kop.
Lukemisia Lapsille: 1860 wnoden wuosi-

lerta, 4 wihkoa, inakfaa kokonansa niyptynä, 16
kop.; mutta wihkottain »nyptpnii 5 kop. wihkv:
N:o 1. Kawahda itseäs koiratta eli mikä lisko on?
ja muutamia uskon hedelmiä. N:o 2. Laiwa-poika,
pikku Maria »a Pääsiäislammas. N:o 3. Uskolli-
nen palwelia ja loulu-kimippanit. N:o 4. Etfikäät
Herraa warhain. 1861 wuoden wuosikerta, 6



lvibkoa, maksa kokonansa lnyytvuä, 25 kop., uratta
wihkottain myylpnä, 5 kop, mlhks. N:o f. Muu-
tauia sana lapsille «llbella Johannes Vrenz
ja »vähäinen koulutyttö Aftlkassa. NoH. Johannes
Rosko, Ewanlelinuun laiwa, Niagara iaArkkipispan
Anselmin rukons. N:o 3. Kirje lähetHsfaarna-
toimesta. N:o 4. Hillitfetkös kieltäs? Necgeri Moses,
kadonnut lapsi ja metsÄäispoika. N:o 5. Tahdot-
kos ilahutta Zuinalan Enkeleitä! Eliinan työ ia wä-
häinen parannuksen ulia, N:o 6. Satfo, min»
ilmoitan teille suuren ilon, 1862 m, wuofikerla,
6wihkoa, maksaa kokonansa myytynä, 25 top., mutta
cuihkottain, 5 kop. wihko. N:o 1. Londonin ryysy-
kouluista, toiluclias Heikki, onnellinen Jaako ia mat-
kamies. N:o 2, Missä armossa pidät pipllas ja
kirje lapsille. N:o3. Palwelcttos Kristusta? (alku-
puoli) pieni Rossina, kipeä sotamies y. >n. N:o 4.
Palweletkos Kristusta liatko 3:teen n:roon) todellinen
elämän kertomus ia kirje palkolliselle.

Ne, jotka ottamat näitä kirjoja kanpitaksensa,
saamat myymis-palkaksensa: 13 prosentia, jos
eiwät ota niitä omiksensa, maan takasinlähet-
täinisen ehdolla; 20 sadalta, jos he ottamat niitä
oluiksensa ja wuoden sisään maksamat hinnan; 25
sadalta, jos wähemmän kuin 16 ruplan edestä tila-
taan, jarahat tilatessa, taikka kohta kirjojen saatua,
minulle lähetetään; ia 30 fab&lta, jos wiimeiseksi
nimitetyllä ehdolla 10 ruplan eli enennnän edestä
t«ataan. Kllopiossa elokuussa
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