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kauniin järwen rannalla oli pieni
mökki, jonka pihalle oli kauniina kesä-iltana
asettunut perheen mäki, jota oli mies, waimo
ja kolme lasta, joista nuorin oli Katri, joka
oli noin 10 nmoden wanha. Se oli pyhä-
ilta, jona perhe oli keräytynyt keskelle pihaa
asetetun pöydän ympäri. Kun tämän kerto-
muksen kirjoittaja saapui tähän tilaisuuteen,
niin miehen ja waimon silmistä wuotimat
alas kirkkaat kyyneleet, jotka todistiwat suurta
mielen liikutusta ja heidän kasinonsa loisti-
wat kiitollisuudesta, joten utelijaisuuteni nousi
tiedustamaan syytä siihen. Minun tuloni
näytti ensin wähän häiritsemän heitä, ivaan
tuttu kun olin, laittoiwllt minulle istuinta ja
pyysiwät minua ottamaan osaa heidän pieneen
seuraansa. Puhdas tahwipannu, jota oli pöy-
dällä, sai pian antaa minulleti osan sisällös-
tään. Kuin olin kahmia juonut niin sanoin:



nyt taitaa 0111 l joko »imi: eli syntymäpäiwä,
koska huomaan tässä tilaisuudessa jotain sen
tapaista? Perheen isäntä loi liikuttaman kat-seen minuun ja wllstast: „Ei nyt ole nimi-
päiwä eikä myöskään tumallinen syntymäpäiwä;
mutta yhdessä tapauksessa tätä kumminkin tai-
taa syntymaplliwänä wiettää, silla todellakin
on tänä päimanä tapahtunut ihmeellinen syn-
tyminen," Minä kummeksin tätä wastausta
ja uteliaisuuteni kiihtyi, joten pyysin hänen
selittämään, mikä ihmeellinen syntyminen se
on, jota hän tarkoittaa. Silloin hän pyyhki
kyyneleet silmistään ja alkoi kertoa seuraaman:

Tänään on kulunut 3 wuotta siitä, kun
tapahtui tuo ihmeellinen syntyminen, josta
äsken mainitsin. Minä olin, hywä ystäwä,
kuten itse tiedät, kolme wuotta takaperin yksi
kurja olento, joka en olisi ansainnut muuta
kun että maa olisi auwennut ja niellyt minun
elämänä helmettiin. Minä ihmettelen sitä Ju-
malan armoa ettei,niin tapahtunut. Minun
täytyy Panwalin kanssa sanoa: „Hänen armon-
sa ei ole minua kohtaan tyhjä ollut." Kaikki
tilaisuudet, mitkä maan suinkin moin, käytin



juopumiseen ja kaikenkaltaiseen juinalattomuu-
teen ja syntielämään. Pyhä, ja juhlapäiwät
olimat minulle erittäin soweliaat siihen. Kään-
tyen waimonsa puolen ja suuret wesikarpalot
waluiwllt pitkin poskia alas, lausui hän:
„Tämä ratas Selmani monta kertaa itkien
rukoili ja koetti kaikin tamoin minua saada
luovumaan kauheasta elämästäni ja armahta-
maan häntä ja lapsia, jotka juomiseni tähden
kärsimät suurinta puutetta; mutta minä paa-
duin yhä maan ja päätin hänen kyyneleensä
enempi juomalla ja suuremmalla ilkeydellä
kostaa. Se oli 8 sunnuntai kolminaisuuden
päiwästä kuin olin oikein häijyllä tuulella,
sillä olin päättänyt waimolleni näyttää, ett'en
ole mikään surun lapsi. Tätä tarkoitusta
marten olin roiikolla hankkinut miinan, jota
join ja mellastin kuten ikänä osasin, Wai-
moni alkoi minua tapansa mukaan rauhoittaa,
mutta minä tulin kahta ilkeämmäksi ja wih-
doin hurjistuneena sieppasin Selman tukkaan
kiini ja painoin sen jalkani alle, Tästä säi-
kähtimät lapset ja riensiwät pihalle. Kun olin
hetken wllimoani rääkännyt, niin juohdntti mie-



leeni, jos lapset meniwät kylästä apua hnke-
maan, jonka tähden jätin mannani ja läksin
lapsia katsomaan. Ulos tultuani kuulin elo-
ladosta hiljaista ääntä, jota menin kuuntele-
maan. Se oli tämän pienen Katrin ääni."

Samalla kääntyi hän Katrin puoleen,
otti hänen syliinsä ja lisäsi: Niinkuin tämä
Katri siellä ladossa rukoili, en ole koskaan
kuullut niin rukoiltawlln. Se oli niin yksin-
kertaista, niin harrasta, ett'en woinut sitä
wastaan seisoa, maan mieleni murtui, Mar-
sinkin sanat: „Oi rakas taiwallinen isä! katso
armollisesti minun isäni puoleen, älä anna
hänen hukkua synneissään: älä anna hänen
tappaa hyivää äitiä, joka aina rukoilee isän
edestä, jos äiti kuolee, kuka sitte rukoilee isnn
edestä Olethan luwannut kuulla rukoukset,
kuinka kauwan wiiwytät apuasi, etkö näe, että
isä kaypi aina pahemmaksi ja kuka ties nyt
lappaa äitiä; nuta rakas Isä, olethan lnman-
nut auttaa!!" Tätä rukousta kertoessaan
isä itki ja likisti rintaansa mustaan pientä
Katriaan. - Sitte jatkoi hän Katrin sanat:
älä anna hänen hukkua synneissään; älä anna



hänen tappaa hywää äitiä, joka alati rukoilee
isän edestä, kämiwät komin sydämmelleui. Mi:
nä en ole koskaan ollut'senkaltaisessa tilassa,
kun siinä seisoissani olin Minä en tietänyt
mitä piti tekemän, sillä Katrin rukous oli kun
ukon nuoli käynyt läpi minun sydämeni. En
tahtonut häiritä tämän rakkaan Katrini ruko-
usta, maan riensin tupaan ja sanoin sydämes-
säni: en tapa äitiä, sola minun edestäni ru-
koilee. Tupaan tultua pelsästyi tämä rakas
Selma, maan minä lankesin hänen kaulaansasa rukoilin itkein anteeksi, Selma hämmäs-
tyi, eikä tahtonut uskoa silmiään, sillä ei hän
woinut käsittää syytä niin äkkipikaiseen muu-
tokseen. Kuin minä kerroin hänelle mitä ulko-
na tapahtui, niin alkoi hän hentittää Va-
paammin ja itki kaulassani kuin pieni lapsi.
Kuin hetken olimme itkeneet, niin menimme
yhdessä Katria noutamaan. Katri oli wielä
ladossa, josta otin syliini ja kannoin tupaan.
Katri ihmetteli muutosta, mikä oli tapahtu-
nut ja sanoi: totisesti on Jumala kuullut ru-
koukseni, johon minä mustasin' Niin Kutri-
seni, lumalcz on kuullut rukouksesi ja rukoile



wieläkin ja sitte rukoilimme kaikki kolme yh-
dessä. Tällä roälin tuliwat muutkin lapset
sisään ja ihmetteliwät sitä muutosta, mikä oli
tapahtunut. Tämä on nyt kertomus siitä ta-
pauksesta, jonka johdosta wietämme tätä päi-
wää, Jumala olkoon ijankaikkisesti kiitetty
ja ylistetty, että Hän pelasti minun synnin
ja saatanan mallasta, ja että tämä tapahtui,
niin Herran mälikappaleenn pieni Katri sen
teki.

Rakas lapsi! rakasta Jumalaa ja rukoile
Häntä itsesi, isäsi ja äitisi edestä seka meljesi
ja siskosi edestä. Hän tuulee sinun rukouk»
sesi, Amcn.


