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jHinoaåtöftu näön nmofft.

eama Sruun ja Stjtjbia !gan§[on igtuitoat faf)==
toipötjbän äärestä, t)Stäroäl!tfeSti putjetlen. <pe

olitoat lätjimmät naapurit, ja ©aara elätti itfeänfä
Eärjtnäua prjrjfinpefoHa fela apmitjmifeuä Eaifet*
laiftäfa toimisfa. S£uin tjän fitten istui rjffinänfä
pitEinä taltouiltoina, futfut tjänet ujein tuo rjStä*
toäHinen jQanSfonin le§fi luoEjenja jafamaan t)änen
ja pienen it)ttärenfä, Slgnefin, iHatfiS=aterioita.
©aaran fenra ei frjflä ollut tjutnittatointa laatua
tjänen testatuilleen, roarfmEin fuin f)än oli fjrjtoin
putjeliaS ja netetua nainen, aina ottaen tarEaStet-
iatuaEjeen lätjitnmäijenfä „tefemi[et ja jättämifet".
(Siellä mt§f# on puute ajatuffista, fietta taroalli=
feSti lörjtrjl) janoja tjHtnfrjHin, ja jofu on totoinjattutoaSti tjuomauttanut, ettei ttjfjjiä pulloja pibä
mittoinfaan forEata.

2(gneS, juurine mustine ja ajattelemme
.filmineen, istui tuolilla äitinfä roiereSfä, tarEoin
tuunneHen EaifEea mitä putjuttiin, ja Ilmoitellen
itfeään Saaran fifäHöttömällä (örpött)!jeUä. sorp*
pu forputta ja roiipale nriipaleetta Mut tjtjwäStä
faframileittiäätä, luppi fupin perään perutettiin
tuota toäEemätä fatjnria EirEfaaEjt EiiHotetuSta pan*
nuSta, jolla ajalla roieraS putjui niin innofEaaSti
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ja pt)fä£)tt)mättä, tuin olifi foto päneu elämänjä
olemus ollut fpfpmptjeSjö.

„2Boi olla niin, ppmä rouma JpauSfon", fanoi
©aara, täpttäeSjäön tolmannen terran fuppianfa,
„minä luulen että jinä aina olet ollut jontun
merran peitto rouma SRoHin futjteen, mutta pän
ei ole minun mieleni mutainen nainen, feu jaan
lumon jonoa. 2ljatteleS jitä, tuin tösjä tuonein
oli rapain teräpS tuon faufuri raufan perheelle,
jopon minään, mäpiStä matoistani, uStaljin
uhrata popearapan, ei rouma 2RoE pämennpt
antaa ainoastaan pari tuparirapaa. §än joEa
on oma talonfa ja oma puotinfa! Olijin minä
ollut päneu fijaSfanfa!"

„0n je aita jaituri, tuo rouma 3RoE", ajat*
teli pittu SlgneS itjetfeujä.

„sßapbollijeSti", janoi rouma §anSfon jämpi*
jäitä äänenään, „et jinä tiebö, että SRaria SRoEin
on pitänpt elää pproin jääStämäijeSti nptpijinä
muojinaan, matfaaffeen niitä meltoja, joita pänen
töptpi

*

tepbö miepenjä pittän jairauben aitana.
SuonnoEifeSti pitää pän melmoEifuutenaau mää
jaa ne, ennen tuin pän moi mitään pois lapjoit*
taa; ja maitta pöneHä olifitin antamijen palua,
ei päneu marmaaufaau aina jomi tepbä fitä".

„Sao, mutta ajatteleS, tuinfa hullulta je itäpä
tää", feSteptti ©aara; „eif)än maailma moi tietää
on!o äänettä meltoja eli ei! ißouma 9RoE on
taifiSja tapauffigfa litoin fummaHinen ihminen",
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jatfoi E)än alentaen ääntänfä, ei luitenlaan niin
paljoa, ettei slgneg olifi moinut t)äntä luutta.
„3Bai£Ea lailli ipmifet liittämät päntä oimaEijelji
naifetfi, en minä luitenlaan uglo, että tuo oimal*
lifuug on niintään leputtamaa. ©inä puolegtag
pibät lait oileana, läpbä jäännoEijegti jola
funnuntai tirlogfa, mai miten? Ellinä olen luullut
näpneeni finut ja pillu Slgnefin fielXä jota lerraEa".

„3äaa, äiti iät) aina firlogfa", puubapti Slgneg,
„mai£fa luinla fataifilin".

„©e on oilein", janoi ©aara rnpöntämägti,
„ja fe nätjttää IpMlin ppmältä, ettei milloinfaan
jätä paiffaanfa tppjälfi herran puoneegfa. äJfutta
minä oien huomannut, ettei rouma URoII ole oEut
faapumiEa jumalanpalmetulfegfa laptena roiimei*
fenä junnuntaina, mailla IpEä tiehän, että ter=
meenä pän on ollut, loSla pän jola päiroä on
oEut itfe puobigfanfa. koslaan pän ei mitään
mälittäifi jumalanpolmelnljegto, niin pitäifi pänen
Initenlin läpbä jieEä ebe§ näön UUtolji".

„jßouma SftoE lät) lirlogja paljoa paremmagja
tarloitulfegjo, luin maan näön muolji", fanoi
rouma §angjon lempeägti ppmpiEen. „Dlen pp*
min iloinen, että finä tulit logleneelfi täpän
ojiaan, jaabalfeni jiten tilaifuuben felroittää jinuEe
ojian oilean laihan. iOfaria 3J?oE on nimittäin
ollut näinä läntenä miimeifenä junnuntaina aamu*
päimijin jairaan 9lnna Sftlgjonin luona, jotta
panen tpttärenfä, jola lauemman ailaa on ollut
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tiinnitettpnä äitinfä fairagmuoteefeen, faifi titaijuu*
ben täpbä firfogfa; ja ittäpäimiEä on pan mie*
peEenfä tulenut raamattua, äitinä' lalfon IpEä
jotaifen melmoEifuubetfi täpbä litlogfa, mutta
mpögtin fatfon, että ältaria, poitaegfaan fairagta,
tutiegfaan jumalan fanaa miepeEenfö, ja matmig*
taegfaan tolmanneEe pentitöEe titaifuuben päästä
iperran puoneefeen, ja fiten toisten ppmätfi upraten
oman lepopäiroänfä, on patmeEut Iperraanfa ja
älteStarianfa pptä paljon, tuin joS pän olifi oEut
lägnä jolaifegfa jumotanPatroetutfegfa molempina
funnuntaina".

„StpEä rtiintin", fonoi Saara melfein lätft*
mättömönå, „ja finä mpögtin puomaat EatEft niin
ppmätfi ja pgtämiäfi olet fina aina malmig
puolugtamaan, roarftnEin tuota rouloa äJtoEia !op*
taan olet finä erittäin peEä. SBäpän eneni*
män !a£)tt)io, jog jaan tuman ppptöä", fanoi £)än,
ojentaen pöpbän pii lupptanfa, ja lääntpen pittu
ätgnefin puoteen, tifäfi pan annan toifeEa ääneEa:
„@inun pitää pian tuEa minun tuotfeni, pittu
tpttöfeni, minulla on jotain näptettämää finuEe,
feEaigta, jota IpEä anfaitfee näpbä. äitinä olen
näet tilannut tumoEifia raamatun miptojo, ja
npt tuin laitti mipfot jo omat tulleet, olen minä
antanut fitoa ne fauniitfi firjatfi. äitinä jäin
mäpän rapaa joututapjofjl, ja olen föpttänpt ne lir*
jän oStamifeen. ältutta tuuttamagti on äibiEäfitin
feEainen, fiEä, futen laitti tietämät, ojaa pan
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antoa armoa täHaifitte EirjoiHe. SRiSfä tjpmänfä
maan näen tuollaifen ifon tonniin raamatun, en
moi ajatella muuta tuin tjpmää feöaifen Eirjan
omistajilta; ja minä en maifyettaifi EuHalla Eau*
nistettua Eirjaani EaiEtiin finun teifEifaluitjifiEaan".

„9titi", fanot piffu SlgneS, „finun raamattuft
onfin io niin roant)a ei rarjtuafaan nät) [tina
fultaurfiåta; emmeto melin moifi o§taa uuben
raamatun?"

„9Q?inun manna raamattuni on minulle paljon
fafltimpi armoinen, fuin mitään uufi moi oHa=
taan", ma§tafi rouma £an§fon; „tiebätt)än, lapfeni,
että fe ennen on ollut minun äibittäni".

„SRtin, mutta fe on jo tjrjnrin tutunut", fanoi
(Saara, ratfetlen firiaf)t)llt)ä, miåfä tuo roanfya
raamattu mustine natjfalanfineen lepäfi, „rooiftt
fumminfin antaa uube§{aan fitoa fen; tärjtrjnee
lait jotain tefybä mrjö§ ultonäön muoffitin?"

„©e on fät)tännöHtfe§fä funnoåfa", roagtaft
rouma <panåfon, „ja minä olen tjtjrrjtrt tt)t|tt)TDät=
nen fiifyen feHatfena, !uin f e on".

©ciara npötfäfi Eitjmin tarfoittaroaSti päätään,
ifäänfuin t)än aifoifi fanoa: „9Jänä fentäön ofaan
antaa fuuremman armon raamatulle !uin finä,
maitta EaitEi ifjmifet finua pt)E)impffenä".

kuiteiltaan ei afiaSta puhuttu fen enempää,
jo mäfjän ojan tututtua ©aara nouft tjtöS jöä-
I)t)tt)ätfiä ottaafjeen.
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slgneS istui Janan |iljoi[eno, mustat [ilmät
ajattelemina Eiinnitetpt maniaan fuluneefeen raa*
mattuun, [etä mietti äitinfä ja ©aaran roälifiä
puheita.

rr ioJitä minun piJEu tpttöni npt niin totifena
miettii?" Epfpi romua §an§fon, toimien Ea|miEa*
lujen poiSfiirtämijeSjä.

„9liti", fanoi SlgneS pitEäraeteifeSti, „minä
mietin [itä mitä ©aara S3ruun [anoi rouma 9Jfoh
lista ja [inun raamatnStafi, jofa näyttää niin
manljglta. ©inä et lainfaan näptä ajatteleman
afioita [amoin tuin hän. Dn£o oiEein, äiti |proä,
mölittöä fiitä, miltä joEin näpttää ihmisten fil-
misjä?"

„Dn Epllä", maStafi rouma lempeästi
filmäillen pientä tpttöänfä, „tietpSti tulee meibän
jännittää puomiomme [iipenEin; mutta ei £uiten=
Jaan pptäpaljon, Euin itje afiaan".

„TOinä en oUenfaan pmmärrä, mitä [inä tar*
Joitat, :äiti; eifö ole oiEein auttaa täpliä, Eäpbä
JirEoSfa, ja Eunnioittaa raamattuaufa?"

„SEai££i fe on oiEeata, lapfeni, jos [itä ei te|bä
ainoastaan ipmisten Eiitotfen faarouttamifeEfi, maan
joS raEEauS Suutalaan on olut [ii|en roetorooh
mana".

„2Setomoima? Sftifä fe on? ©itä minä
en Jäfitä".

„©e on olEuläpbe eli jo|be EaiEfiin meibän
toimiimme. Satfi t)en£itöä tooiroat lahjoittaa p|tä
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juuren fumman, auttaatfenfa puutteenalaista lähim»
mäiStäufä; eufimmäinen antaa fentät)ben, että
maailma pitäifi häntä jalomielifenä fiiS ainoat
taan näön muotfi; mutta toinen antaa rof»
faubeSta jumalaan, ja toimella että §erra
Ijtpoätfgifi hänen tetonfa, mälittämättä ollentaan,
jo§ il;mi§=ftlmä on huomannut hänen ta£)janfa
eli ei. fjuomaatto fitä Juurta eroituSta mitä
fjeibän toälillänfa on? ©nftmmäinen antaa turtja»
mielifpljbeStä, toinen armeliaifuubeSta. SJlolem»
mat omat tehneet ppmän tpön, mutta enfimmäi»
nen teli fen mieflpttäätfenfä itfeänfä ja maailmaa,
ja toinen, mieHt)ttåäffeufä fiHä jumalaa".

„Uliin, mutta luin terran on lahjoittanut
raljanfa poistaaljenja fiHä en minä
moi ymmärtää, mitä armoa on [illoin annettama
tuoljon tefoon johtamalle metomoimaUe", huo»
mautti 9lgne§, „ onhan tarmitjemainen faiteSfa
tapautfeSfa tullut autettua".

„Sipilä lapjeni, fille on mpöSfin annettama
armonfa", maStafi rouma §anSfon, „fiM juuri
tuohon metomoimaan fiinnittää huomionfa
§än, jofa tutfii faiffien fpbämmet. ®i loptpifi
puoletfitaan niin paljoa omamauhurSfautta maail»
maSfa, luin fitä on, joS ipmifet mätjänfin tahtoi»
firoat tuttia tetojenfa peruSfpitä. Siliten moni
ihminen päättelee itfeffenfä: „iOlinä olen rehelli»
nen, foSta olen huomannut että reheHifph§ maan
perii; minä täpn fäännöHifeSti tirtoSfa, fenmuotfi
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ipmijet ajattelematlin minugta ppmää;. minä olen
fiffi antelijag, että naapurini eimöt tnoi pitää
minua apneena, ja mettäni minä mofjan funniaEa,
jiEä muutoinhan menettäijin luottamulfeni",
puomaatfo, lapjeni, että taitcgfa tägfä ei ole rat=
!ou§ jumalaan joptofppnä? Sog moitettaifiin
pptäpaljon maailman lunnina, mainetta ja liitog=
janoja fen lautta että pibettäijiin Sumatan fägfpt,
luin fen lautta, että niitä ritotaan, futen ujeat
tefemät omalji mapingoffeen, niin jiEoin jofainen
teliji toifin".

S?entieg atloi pillu 9tgnegta unettaa, jitlä
rouma Jpangjon puomaji, ettei pän enää moinut
feurata pänen pupettanjo, jonlatäpben ei pan enem=
pää taptonut mäjpttää päntä, eitä itfeäänlään,
felitpfjiEönfä, maan toimoi jaamanja tulemoijuu*
begfa paremman titaifuuben, jelittääljenjä pillu
tptöEeen niitä falliita totuuljia, jotta pän itfe
niin ppmin tunji.

Seuraamana aamuna tuli pillu Stgneg, lag*
mpt ilosta peplumina, äitinjä tuo ja puubapli;
„Sliti, latfopan, luinfa pienen ja fauniin leEon
minä olen jaanut jebälta", ja pän näptti ppmin
fiemää logten feEoa. „©e näpttää äimän pptä
jomatta tuin jinuntin Moji, äiti; ja fe on mielä
launiimpilin. HatjoS, miten launiit perätlin jiinä
on, ja mebaljontilin, ja taulu on erinomaijen
fiemä; jiinä on faifti tunnit tätjbetlifeSti meriit-
tinä, ja fafji miijarialin, joita moi amaimeEa
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ympäri tieputtaa. Stiti, eitä tämä ote ytjtä fauniS
tuin finuntin fettofi?"

„ Syliä, marfintin päättä näyben, tyttofeni",
maStafi äiti pymyiEen.

„(£i£)än niittä ote mitään eroituSta, finun ja
minun fettotlani", jattoi StgneS, totonaan itjaStu*
neena tettoonfa, „ainoastaan fe, että minun maan
on fiittämämpi, fentäpben tuin fe on unfi. Stiti,
ote niin tjymä ja fano, patjonfo finun fettofi
on, äimän minuutilleen, että minä moin afettaa
feltoni: fen jätteen".

„iMjänneffen yti t)f)belfän", [anoi äiti.
Ripeänä ja it)a§tuffigfaan määnfi 2lgneS mii*

faria fitfi funneS ne tutimat määrätylle paitaHeen.
Siitä oli jo £)änen lähteä tontuun, ja fen ään
tefitin tyytymöifenä, näytellen piltin mattaa tel*
toanja faitiHe fumppaneilteen, jotta t)än tapafi,
jetittään että yän oli fen foanut febättään.

„j£önään minä tulen totia tamaHiSta aita*
[emmin, entäs tule, äiti?" otimat Stgnefin enfi=
möifet fanat tontusta totia tultuaan. „®i finun
tarmitfe fatfoa fetloafi, äiti, minulta on itfeHäni
felto", yuubayti t)än, metäen efitte möttfymän
tellonfo, minfä miifarit otimat famalta paltaita,
jotjon t)än ne aamutta afetti, näyttäen neljännet*
fen yli ybbeffää.

„Suutitto finä tobeltatin, että miifarit moimat
fiirtyä itfetlään, tuin tettoSfa ei ote mitään täynti*
taitosta?" fyfyi rouma tganSfon yymyitlen.
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IKgneS ei tietänyt, joS pänenpiti nauraa taiitfeä.
„2Boi, fedainen tppmeliini Euin minä olen ollut,
Eun luulin fen otEein Eäptoön, maiEEa ei fiinä ole
Eäpnti-taitoStofaan", fanoi pän. SJfinun felloni on
Epdö EauniS Eopine, multa fe ei Eelpaa mipinlään
muupun Enin Ea tf eltoroaffi", ja liifEeeHä, jofa f el*
teöSti ojoitti pettpmpStö, laSEi pän fetlonfa pöpbäde.

„Slp, piEEn tpttöfeni", fanoi rouma JfpanSfon,
lempeästi ppmäiHen 3lgne§ta, „muiStatEo mielä,
mitä minä eilen illalla pupuin finude, ja puo*
maatEo mitään pptäläifppttä, Eäpmä=laitoSta mailla
oleman Eedon, ja itfeEfäifppbeStä tepbpn ppmän
tpön mälitlä? SKrroofEain ofa EetloSta on fe, jofa
ei ole päällepäin näfproä; famoin on mpöSfin
falottu, mutta pupbaS metomoimo, jota meitä
jopbattaa pproiin teipin, fe, jolle tobedinen armo
on annettama".

„sD?utta etfö midoinEaan tarmitfe mälittää
fiitä, miltä Eunfin tpöt nät)ttätoät ihmisten fit*
miSfä?" fijltji ?lgneS.

„Äpdå, lapfeni", maStafi äiti; „me, jotEa olem*
me ostetut niin fadiida pinnalla, tuin jumalan
ipojan meri on, meibän tulee fefä töillä että aja*
tuEfida funnioittaa meibän tairoaaHiSta mestariani*
me. äfteibän tulee elää niin, että maailma moifi
janoa: USfonnoSfa täptpp fnitenfin löptpä moi*
maa, fidä ei lufaan ole niin jalo, niin lempeä
ja armelias, Enin ne jotEa tunnustamat SriStuEfen
Igerraffenfa".
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„3Jänä en Oilein ymmärrä [inuo, äiti", fanot
2(gne§.

„@ilmäileffän tettoafi, lapfeni, lentieg fe jot)=
taa finua paremmin ymmärtämään minun fano=
jani. SLiebätpän miten pymin minun fefloui tuin
farit ofoittanmt oiteata aitaa".

Stgneg nyötäytti myöntytuägti.
„iD?iten tnoit fen tietää?"
„9r iiin, äiti", ttmgtafi lopfi, „fe ei ole maifea

tietää; näenpön minä fuinta ne aina ofoittanmt
famaa aitaa tuin firton feHolin".

„
Saliin, mutta jog ottoifimme fiitä hriifarit

poig?" [anoi rouhia IpauSfon.
„Di, äiti fe£)än olifi pymin papagti", puubapti

piftu tyttö; „etf)än finä [itä tapbo tepbä. Sog
finä ottaifit roiifarit poig, moifi fe fyttä täybä
faitet päiniät futen ennenfin, mutta [illoin ei [iitä
o!i[i mitään yyötyä ipmifiHe".

„!ya eitä fe olifi fetlofepällefään tunniatfi,
lapfeni. 9?o, fäännä nyt ajatuffefi fellogta [iipen
afiaan, jota minä olen foettanut [inutte felroittöä.
So§ nyt toertaamme ipmifen pyroiä ominaifuutfia
yymään lettoon, niin juomaamme ipmigten omi>
naifuubet pymitfi fonteista fyigtä, tuin pytoön
letton miifarittin aina ofoittomat oiteata aitaa;
miifarit, nimittäin, eitoät moi ajaSfa ereptyä fen=
täpben, että niillä on oitea toetoluoima; famoin
ei ipmifetfään moi teoigfanfa eretjtyä, fog ne te£)=
bään rattaubegta jumalaan. 3o§ letto aina fäy
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oiEein, tiebömme [iitö, että [iinä on l)pmä fäp=
mälaitoS, ja että [itä pibetään armoSja, ja jota
päimä mebetään oiEeaHa ajallanja; Jarnoin it)mi=
nenEin, jonEa näemme nSEollifeSti ja tnnnollifeSti
täpttäroän jofapäiroäifet melrooHifuutenJa ja etfi=
män jumalan armoa töibenfä meneStpmifeffi,
[ainoin me päneSfäfin näemme elämän efimerEin[iitä moimaSta ja totuubeSta, jonEa uSEontomme
[i[öltää fellainen ihminen ei tet)e Ejpmiä töitä
ainoastaan näön muo£[i, [itiä roEEauS juma-
laan ja SBapahtajaanJa paEoittaa häntä noubat»
lamaan omantuntonja ääntä, jofa on metorooima
EaiEEeen Ijpmään, maan EaupiStuu EaiEEea pahaa".

„ja Enn ipmifet nätemät JeHaifen Ejpmän eft-
mertin, tuntemat itfenfä pa£oitetut[i Jeuraamaan
[itä?" lifä[i SlgncS, jonEa [ieluSfa öibin fanat alEoi»
mat felmetä.

„2Sant)a [anontaSEu [anoo: „l£)ptnä efimerffi
tooifuttaa enemmän Enin neuroot", huomautti rou*
ma §anß[on. „@amoin Enin meibän [ielun=rau=
pamme tät)bcn rootrooa töittemme laatua,
[amoin pitää meibän Eiinnittää huomiota EöptöE*
feemmeEin, ja [itä ei ainoastaan it[e tähtemme,
maan toiStenEin tätjben. Smme miHoinEaan moi
fplliffi tutfiStello, emmeEä annostella [itä 2Sapat)=
tajan mertanSta jota ilmoittaa armon niiben fätp
toffeStö, jotEa täällä maaitmaSfa pibetään, hänen
[euraajinaan. „i£e olette maailman malEeuS",
[anoo t)än. „@i [itä faupunfia taibeta peittää,
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jota rauoreöa on. (St ftjnttitätä ft)tt)tetä ja panna
raotan alle, raaan ftjnttilänjalfaon, toalaifemaan
foiftio, jotta t)uonee§ja oraat. 9lätn raati§tatoon
teibän roalteutenne ihmisten ebeSfä, että pe näti=
firaät teibän pproät tpönne, ja funnioittaifiraat
teibän Sföänne, jota on tairaaagfa!" (iOfatt). 5:
14-16).








