




Isän Kääntyminen
LapseNsa kßNtta.

Saksan kielestä suomeksi muutettu.

Varoin Saksan maalla eli ilman luma-
lata, ja kuolemaa ja ijankaikkisuutta ajatte-

lemata. Hän heitti kokonansa sekä julkisen Jumalan
palweluksen, että kaiken kotohartauden. Hän aikoi
myös lapsensa, kaksi Tytärtä, toinen 9 ja toinen
7 wuoden iästä, kaswattaa ilman opetusta Juma-
lallisissa asioissa, ja erinomattain rukouksessa, jonka
hän piti peräti tarpeettomana ja lapselliselta. Hallen
Jumalan pelwossa kaswatettu puolisonsa itki tästä
usein hiljaisuudessa. Koska Isä usein oli reisussa,
käytti hän Isän poisolemisen puhumaan lapsillensa
Jumalan rakkaudesta Kristuksessa lesuksessa ja te-
kemään lesukse» uimen rakkaaksi ja kalliiksi heidän
sydämmillensä; Ia Herra palkitsi hänen äitin-rak«
kauteusa niill lläkywäisesti, että jokainen, kum tunsiIsän mielen, ihuletteli usein Lasten sopiwia ja kau-
niita puheita. Isä koitti kyllä, mitä hankaisi, pois-
repiä äidin kristilliset istuttamat lasteu sydämmistä;
mutta hän näki suurella mielikarwaudella, ettei hän
siinä onnistunut, ja heitti koko asian Mensa, toi>
woen että lapset wanhemmaksi tultumlsa, hauen
johdatukseilsa kautta saisit järjellisemmän mielell.
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Hän lähti kerran molempien lapsiensa kanssa
erästä snknlaista naapuristossa tcrwehtämään. Ta-
kasin tullessa, päiwän pimitessä heitti wauunt lii-
nivoli. Lapset pääsiwät sattumata, mutta Isän
läsiwarsi taittui, ja hänen päänsä sai waarallism
turmion. Hämmästyneellä ja hädässään hnnsi hau:
lesus armahtatooll! Se seitsemän wuotinen lapsi
sanoin itkien: Katsos Isä, nyt sinä huudat Her-
raa lesusta, jonka nimeä et kärsi kuullakaan! Hän
vn sinua wissiin auttawa. Mutta pidä Hänen
wain rakkaana. Isä ei wastannut mitään, mutta
se lapsellinen manaus tunki sywäöti hänen sieluunsa.
Kohta kotia tultuaan lähetti Hall nontaan läsnä a-
suwan Lääkärin. Tämä koetteli Hänen haawojan-
sa, ja antoi sairaail ymmärtää »vaaransa.

Taittuneen lasiwarren parantamineli olinistu,
mutta haawat päässä saatto Lääkärille paljo wai-
waa, ja sairaalle kowan, pitkällisen kärsimisen. Ea>-
laStaessaall katseli hän pientä tytärtänsä erinoma-
sella rakkaudella, eikä taitanut kyyneleitällsä pidät-
tää, niin usein kuin lapsi hallen luoksensa tuli.
Kerran suuteli hän lasta ja kysy: Rakas lapseni,
pidätkö sillä lesuksen rattaana?

Lapsi: Jaa Isäni, minä pidän Hänen sangen
rakkaana.

Isä: Minlatähden siis?
Lapsi: Sillä Hän pitää ihmiset ja erinomat-

tain lapset niin rakkaalla.
Isä: Mistä sen tiedät?
Lapsi: IksiFroua, jokamonasti poisollessas äi-

ti» tykö tuli, on usein puhunut lesuksesta ja yl>
destä kirjasta meille Hänestä lukenut.



Isä: Onko se Froua sinulle sanonut, että si-
nun pitää häntä rukoileman?

Lapsi: Jaa, hän on sen sanonut.
Isä: No, rukoilette sinä lesusta?
Lapsi: Jaa! Isäui, minä rukoile» Häutä jo-

kapäiwä.
Isä: Mitä rukoilet siuä siis?
Lapsi: Gttä Hän olis minulle ja Sinulle ja

Altilleni ja Sisarelleni ja kaikille ihmisille armolli-
nen, ja autais meille paremman sydämmen. Ai-
lille on Hän jo antanutkin bywän sydämmen.

Isä suuteli lasta ja käski hänen menemään
sisarensa tykö, mutta itsekseen ajatteli hän: Et si-
uä ole koskaan rukoillut lapscs edestä; Siuä pil-
kaat kaikkia rukouksia. Ia lapsi rukoilee isänsä e-
destä ja tnntee itsensä siitä autuaana! O, Mä
lapsen pitää Isäänsä neuwoman ja oikaseman.

Minun Jumalani, tahdotko sinä minua lapseni
lautta tykös kutsua? Millä olen waeltanut luma-
lottomain tietä! Jos sinä taidat, niin anteeksi anna
minnlle, ja käännä minua!

Koska Läkäri wielä aina ilmoitti Sairaan ti-
lan määrälliseksi, niin tunsi Sairas suuren ahdis-
tuksen ajatellessa kuolemata ja Tuomiota. Ennen
oli hän nsein sanonut: Joka pelkää kuolemata hän
osottaa häpiällisen kehnouden, ja joka pelkää tuo-
miota Hall osottaa pahan oman tunnon. Miehen
tulee miehellä olla, ja taitaman rohkiasti astua
sekä lumalau ja ihmisten silmäin eteen. Nyt
ei hän puhunut enää niin. Suulla sauomata, pu-
hu hänen muotonsa salaisesta ja sydäntä kalwa-
wasta pelwosta. Hänen puolisousa, joka hellällä
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rakkaudella häntä holhoili, luuli sen selkiästi näke-
wänsä hänen sielussaan, wcmn ei uskaltanut sitä
häneltä kysyä; hän rukoili ainoastaan hiljaisuudessa
ja ahkerasti hänen edestään. Lapset, erinomattain
st iloisa, seitsemän wuotinen Tytär tuliwat usein
kipiän Isänsä tykö, ja ilahuttiwat häntä lapselli-
silla kysymyksillään ja wastankfillacm. Niin tuli
sama lapsi kerran aamulla juosten Isäusä tykö ja
huusi: Isäni! minä olen sinusta uähuyt uuta.

Isä: Mitä siis lapseni.!
Lapsi: Hywin kauniin unen. Knles nyt I-

säni! 3)liliä nneffill että sinä kamelit minun kans-
sani suuressa yrttitarhassa. Uhtä äkkiä lankeisil
sinä ja loukkaisit itses kuolleeksi. Miuä huusiu suu-
rella äänellä, mutta ei kukaan kuullut, sillä ei
yrttitarhassa ollut yhtäkään ihmistä. Minä huu«
sin aina enämmin: Ah! rakas^,rakas Jumala!ra-
kas Herra lesu: auta minun Isääni! Samassa
näin minä ihmeekseni yhden ystäwällisen, sangen
kauniin miehen tulewau, hänen kaswonsa ja waat-
teellsa loistit sanomattomasti kirkkaasti, wielä paljon
kirkkaammin, kuin sinun kultakellos. Hän otti mi-
nun käteeni, ja suuteli minua ja sanoi: Lapseni,
elä itke, minä tahdon antaa sinun isääs. Tartu
llyt hallen käteensä, niin hän herää ja nousee ylös.
Minä otin kohta sinun tatees, ja samassa aukasit
sillä silmäs, ja tulit jällen eläwätsi ja warsin ter-
weeksi. O! Rakas Isäni, et usko, kuinka minä
nyt olen iloinen. Sinä tulet wissiiu terweeksi,
loska minä Musta niin kauniin unen näin, ja
loska lesus sinua niin rakastaa. Isä itki iloiten
lapsensa puheesta, Jumala siunatkoon sinua rakas



lapsi, sanoi Hall, pusertaen häntä syliinsä. Jos
Jumala minun terweeksi tekee, niin tekee hän sen
rakkaudesta sinna kohtaan. Hän piti ja kätki lap-
sen sanat sydämmessään. Hän löysi tässäunessa niin paljon opetwwaa ja manawaa, ettei
se koskaan hänen mielestänsä mennyt. Muutaman
päiwän kuluttua, anto hän tykönsä kutsua Pitäjän
Papin, jonka tuloa hän siihen asti aina oli estä'
nyt. Herra Pastori, sano hän hänelle; millä
tunnen nyt ensi kerran tarpeen puhua teidän kans-
sanne. Minä olen, niinkuin näette ja lääkäri luu-
lee, hywiu waarallisesti kipeenä. Minä tunnen
itse ruumiissani jotakin, kuin minun wciarasiani to-
distaa. Mutta mmä tunnen myös sielussani pe-
räti toiset liikunnot, kuin minun terweessä tilassa-
ui. Silloin namoin millä niitä, kuin kuolemaa
ja tuomiota pelkääwät. Mutta minä tiedän nyt,
mitä pelko tahtoo sanoa. Gn niillä koskaan ole
tahtonut rukoilla; O, jos minä nyt taitaisin sitä
tehdä. Mutta mitä rnkous minua uyt enää aut-
taa! Eikö hän Jumala pitäs sitä piikana minnlta,
koska minä ennen olen sitä tarpeettomaksi ja mi-
tättömäksi nanrannut? Rukoilkaa te minun edestä-
ni, teidän hurskaata ruksustanne on Herra kuule-
wa. Pappi wastais: Hywä Herra! Jos meidän
syntimme olis kninka monet, niin on kuitenkin Ju-
malan armo paljou suurempi. Tummstakaa piK
kaune synniksi. Rukoilkaa uyt eusi kerran että tei-
dän syntilme teille au teeksi annetaisiin. Pappi
lcmkeis nyt peluullensa,- ja rupeis liikutetulla sy-
dämmellä ja wettä wuotawilla silmillä yksinkertai-
sesti mutta hartaasti rukoilemaan. Sitten otti



hän wirsi - kirjansa ja luki hellällä ja hartaalla ää-
nellä yhden loinen syntein anteeksi saamisesta. Sai«
ras raukesi katkeraa» itkuun. Hän tarttu Opetta-
jan käteen, puristi sitä kiittäen, ja pyysi häntä
jällen pian tulla tykönsä. Toisella aamuna ilmoi-
tettiin hänelle että Pappi oli tullut. Antalaat
hänen kohta tulla sisälle huusi Sairas palwelioit-
ten ihmeeksi. Terwe tultua, rakas hywä Herra
Pastori, sano hän ystäwällisesti hänelle; Te otet-
ta totinen Sielun-paimen, koska ette ylönanna Mi-
nna, ehkä paljon olis siihen syytä. Tänä yöllä
on paljon muutosta minussa tapahtunut. Minä
näen nyt minlin harha tieni', ja sen kadotuksen,
jonka reunalla minä olen seisonut. Minä olen nyt
rohjennut lähestyä syntisten Wapahtajaa, jonka tei-
dän wirtenne eilen, niin rakkaudesta rikkaaua etec-
lli asetti; ja minulle tuntu niinkuin ääui sydäm-
messäni olis sanonut: Nouse ylös, sinun syntis
owat sinulle anteeksi annetut. Mutta kohta oli,
niinkuin toinen ääni olis minussa huutanut: Sinä pe-
tät itsiäs, Jumala on paljon lauwempana sinusta,
kuin että hän taitais sinua luulla. Tässä tunsin
nliuä taas kowcm kauhistuksen. Sanokaa rakkain
Herra Pastori, mitä minun tulee tehdä?

Pappi wastais: Jos teidän sydämmennenne
kieltää ja epäilee, niin antakaa Hänen Sanansa
olla teille wahwempi, lesus Kristus ei ole ketään,
luin Hänen tykönsä on tullut, pettänyt, eikä sal-
linut petetyksi tulla. Ia hänen rakkain Opetus-
lapsensa sanoo: Jos sydämemme meitä kndot-
tltn, niin on lumma paljon suurempi, kuin
meidän sydämemme. Kuullelkaa Häntä, Mä sy-
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däntämie luullette! Hän on sama eilen ja tänä>
päliä ja ijanlaikkisesti. Gi kukaan tlile häpiälle,
joka Häncsten uskaltaa ja Hänen armoansa toiwoo.
Minä kiitän teitä suuresti sano Sairas; minä us-
koi: ja tunnen että teidän sanoissanne on totuus.

Raskaan, unettoman yön perästä wastaanotti hän
raskaasti, sitä jällen hänen tykönsä tulewaa Opetta-
jaa; Oli jonkuun hetken hiljaa, ja kysyi sitten wa-
taalia äänellä: Olenko minä mahdolliueu saamaan
Pyhää Ehtoollista? ttskallatteko sen minulle antaa?

Jaa, niinä uskallan wastais Pappi; Se on jnuri
senkaltaisille, kuin te oletta, Vapahtajalta asetettn.

O, KiitoS Jumalan, sanoi Sairas, autaakaa
siis, hywä Herra Pastori, se pydä ateria, minulle
ja mimm rakkaalle, hurskaalle puolisolleni huomena
edellä puoli päiwän! Minun haluni M saada on suuri.

Pappi tuli määrätyllä ajalla ja anlo molem-
mille Herran Ehtoollisen liikuttawan rukouksen ja
rippi-saarna puheen jälkeen, ja Sairas todisti itse
että hän sanomattomasti suloisella tawalla tuusi
Jumalan armon läsnä olemisen.

Siitä päiwästä asti oli suuri muutos sairaan
kanssa kaikille nähtäwä. Hänen hnrskas puolison-
sa tuusi itsensä ilosta ja kiitollisuudesta Jumalala
lohtaan niinkuin uudistetuksi.

Se seitsemän wuotinen Tytär, sano yhtenä
päiwänä Isälle: Isäni, sinä näytät nyt niin iloi-
seksi ja tytywäiseksi. Totta pidät sinä nyt lesnk-sen rakkaalla, ja siliä tulet wissiin jällen terweeksi?
Isä itki, syleili lasta, ja sano: Jaa! minun onn
rakas lapseni, minä pidän Hänen sangen rakkaana;
ja niinä uskon ja toiwon että hän minun tältä



erältä jällen terwechl tekee. Silloin tahdomme me,
Aitis ja Sisares, ja sinä ja minä häntä oikein
kilwcm rakastaa. Lapsi juoksi ilolla pois ja puhu
äidille, mitä Isä oli sanonut.

Sairas parani päiwä päiwältä, ja pikemmin
kuin Lääkäri oli toiwonutkaan!, niin että hän kuu-
den wiikon perästä taisi wapaasti käwellä ulkona.

Kääntymisensä osotti hän totiseksi. Hänen rak-
kaampi työnsä oli rukoilla ja puolisonsa kanssa pn-
hua Jumalan ulosscmomattomasta rakkaudesta Kris-
tuksessa lesuffessa. Pastorin kanssakäyminen ja,
saarnat oli hänelle nyt ilo ja siunaus. Nuor
Tytärtänsä rakasti hän suuresti, ja häueu
puheeitsa oli hänelle niinkuin lohdutus ja wirwoitus.
wäsyttäwien wiraan toimitllstellsa jälkeen. Hänech
huoneensa oli nyt rmlban maja, ja yksi
pyhitetty Herralle ja Hänen palwelutseensa. Pyhää,
Raamattua, Sionin wirsiä ja inuita hengellisiä kirjoja'
luki Hall jokapäiwä. Ne molemmat lapset ylösfas-
woiwat Herran nuhteessa, ja tuntemisessa ja rak /

kaudessa ja wmchurskaudessa Illlnalalle kunniaksi. He'
naitiill molemmat kristillisiltä Kartanon-Haltioilta, ja
elääwät wielä onnellisilta puolisoilla, rakkaina äitini
ja onnettomien ja orpoen hywäntckiöinä. Isä kuoli
wuonna 1809 nöyränä, uskomisena Kristittynä,
uahwalla toiwolla ijankaikkisesta elämästä ja lapseil
oikeudesta Isän tykönä, perustettuna ainoastaan
lesuksen Kristuksen täydellisen ansion päälle.

Hämeenlinnassa, Mmetw E, WÄ

Omalla kulimaMcmsa.
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