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TNanha Saara Amematzfm

ina toiwon Mmestani, että ihmiset ei
ainoastansa täällä, maan mpös Ameri-
kassa, taitaisit Jumalan suuresta laupeu»
desta saada aina enämmän ja enammän
woimaa Jumalan lapsiksi tulla, uskon kaut»
ta Jumalan Pojan päälle. Msi wanh«
Indianin waimo, Saara nimeltä, josta sins
npt, rakas Lukia, pian luet, kuului totisesti
niitten lukuun, jotka (meidän mielestämme)
täpdellä lapsellisella uskalluksella puhua tai»
tawat: «Abba, rakas Isä!" Se heugclli.
ncn Weisu: ~O autuus suuri, kuin Taiwaas»sa lienee", ja niin e. p., muistuu Nlonelle
mieleen tätä tapausta lukeissa, ja kuinka
eikö hän olis tätä wcisua mpös sydämensä
pohjasta weiftnnut, jos hän olis sen tie»
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tanpt. Msi uskowainen Amerikalainen kir-
joittaa tämän waimon uskosta scuraawai-
sella tawalla: (Match. 15 1.22 —2Bw.)

Yhtenä Aamuna Maalis - kuussa W.
tulin minä wasta Saaraa tuntenlaan,

koska hän minun kartanooni tuli kerjää,
maan, ja sanoi: että hän ottais waikka pie-
makin muruissa kiitoksella ivastaan; ne olisit
kpllä hpwät hänen wanhalle Ruumiillensa,
joka on kuitenkin kohta tomuksi tulewa. Mi-
nä olin jo kuullut phdestä wanhasta ja
hurskaasta Indianin waimosta, Saara ni-
meltä, ja otin hänen scntähden pstäwällises-
ti wastaan. Saara? kpspin minä, kuinka te
pli sen pitkän talwen pääsitte? O, wastais
hän, Jumala oli parempi, kuin pelko. Kos-
ka talwi tuli, niin Saaralla oli paljo
huolta: Koska ci ole miestä, ei Maan
lasta, kuinka, jos paljo lunta tulee? jos
tuli pääsee wallallensa? Kaikki naapurit o»
wat kaukana, kuinka jos minä tulen sai-
raatsi? ei kenkään pidä huolta minusta;
jos minä kuolen, ei kukaan ticdä. Kos-
ka minä näin ajattelen, niin tulen minä
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sangen surulliseksi, waan koska minä olen
surullinen, niin tunnen minä niinkuin jon>
kun puhuman sydämessäni, joka sanoo: «Luo»
ta Jumalaan, Saara! hän rakastaa omian-sa; ei hän heitä hylkää, ei hän heitä plön-
katso, ei hän myöskään Saaraa Mkää; hän
on heidän paras ystäwänsä! Mene, Saa-
ra, ja ilmoita se lesukselle! Hän kuulee
mielellänsä rukouksia, hän kuulee joka kerta
knin Saara rukoilee." Sitten kuiwan mi»
nä silmäni, en enämpi walita, menen ulos
jonkun pensaan taakse, jossa ei minua ken-
faan näe, ja lankeen wanhoille polwilleni,
ja rukoilen; ja Jumala antaa minulle sil«
loin suuren paljouden sanoja, niin että mi»
nä rukoilen sangen kauwan ; sen jälkeentäyt»
tää Junnila minun sydämeni ilolla. Koska
minä tällä muotoa nousen ylös ja menen
kotia, niin en minä taida ensinkään lakata
rukouksista sydämessäni. Koko spdämeni pa«
laa rakkaudesta lumalata kohtaan, niin et»
ta minä olen walmis kylmyyttä, nälkää,
sairautta, yksinäni kuolla ja niin e. v., kär»
simaan, jos waan Jumala siinä on. Hän
tietää kaikkein parhain, mutta Saaw ei
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tiedä mitään. Niin sitten tunnen itseni ko»
konansa autuaksi; ja usiasti weisaan minä
nain:

Mä luotan aina Herran pääll',
Hän rawitsee ja werhoo täall',
Hän on mu» auttajan,

j Ia mpös Wapahtajan',
lesus on mun pstawän'.

No, Saara, kpspin minä edespäin,
oliko teillä wielä rawintoa, jolla wiettäa tal-
lvea? O, wissisti, minulla oli koko talwen
wielä jauhoja. Mutta kuinkas te siitä lai-
toitte itsellenne kohtuullista ruokaa? Minä
keitin lientä siitä, taikka läksin ulos, niin»
kuin tänäkin päiwanä, hakemaan lcipämurn'
ja ja suolaa, japanin ne liemeen. O, kuin-
ka se on sitten terweellistä tälle wanhalle
ruumiille. Mutta koska minulla ei suurus»
ta ole siihen panna, niin minä teen sen
min hpwin kuin waan taidan, käpn polwil»
leni, m rukoilen lumalata, että hän sen
siunais minulle, ja sitten tunnen minä kuin.
ta Jumala minua rawitsee, ja olen niinkuin
näette (osottain kädellänsä rintaansa) npt»
kin terweena".
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Minkäkaltainen läksi) minun tpptpttlä't«
tonnille spdamelleni, ajattelin minä. Sitten
kysyin minä, mutta ettekö mistään saa muu»
ta ruokaa ja elatuskeinoa? Se on harwoin,
wastais hän, toisinansa olen minä myös
suuressakin tarpeessa, mutta sitten ajattelen
minä kuinka lesus paastois korwessa, ja
kuinka häntä Saatana kiusais syntiä teke»
mään, että hän olis ruokaa saanut, mutta
hän ei tahtonut, ja sitten minä sanon itsek»
se»i: Saara ei tahdo tehdä spntiä lihan
taikka muun ruoan edestä, minä en waras»
ta, waikka minä nälkääkin näkisin. Sil»
loin ilmoittaa minulle Jumala wähäisen it»
scänsä ja Poikansa Herrautta, ja minä
ajattelen silloin itsekseni, sydämessäni, tämä
on kaikki kohta minun; sitten ci minulla e»
nämpi ole nälkäkään, minun Isälläni on
siellä paljo asuinsioja.

Saara, te näytätte ikään kuin osaisit»
te wähän P. Raamatusta; taidattekos lu».
Tea? Minä taidan wähän, mutta en minä
niin taida lukea kuin te wiisaat ihmiset; ah,
joska minä oikein taitaisin lukea! ja siinäsamassa tulit kyyneleet hänen silmiinsä. Wä-



8

han ajan perästä' sanoi hän: tämäpä mi-
nua niin paljon huolettaa, enämmin kuin
syöminen ja juominen!Kuinka ussasti minä
rukoilen lumalata, että hän minua opettais
lukemaan, ja sitten hän minua opettaakin
»vähäisen. Koska minä Biblian otan kätee»
m, niin minä käpn ensin polwilleni ja ru»
koilen ja sitten osoittaa hän minulle suuren
osan sanoja, ja ah, kuinka ne owat suloiset;
minä soisin wielä enämmin tietämäni. Waan
koska minä Taiwaaseen kotia pääsen, sitten
tiedän minä kaikki; ei minun sitten cnämpi
ole tarwis lukea. Tällä muotoa jutteli hän
minulle sangen yksinkertaisesti oman elämä»
kertansa. Koska minä häntä jo monta kcr»
taa puhuttelin, niin jutteli hän minulle ker»
rsn mpos kääntpmpkftnsä tapauksen.

Hän oli ennen elänyt (niinkuin hän
ltsekkin tunnusti) nuoruudesta asti maail»
massa ilman Jumalan päälle luottamata,
ja kaswoi suurimmassa sokeudessa plös.
Hänen nlichensä oli kowa häntä wastaan, ja
siinä tuli hau murheelliseksi ja alaspmne»
tuksi. Minä kawelin, sanoi hän, usinsti
h«oliSsa ja murheissa koko päiwan. Ohtolla
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tuli minun mieheni kotia, on Nuhainen, ja
lyöpi minua, siinä ajattelin minä: O, jos»
ka Saaralla olis joku ystäwa! Naapureil»
len en minä rohkene sitä ilmoittaa, ilman
tulee wiclä pahempi; ja niin olen minä pa-
remmin ääneti, enkä sano sitä kellenkaän,
mutta paiwät ja yöt itken minä ystäwätä.
Vhtenä Sunnuntai aamuna Mli minun
Naapurini, ja sanoi minulle: Tule Saara
kirkkoon yhdessä. Niin minä kutsuin lap«
set, ja sanoin heille: «jääkäät kotia, minä
menen kirkkoon''. Koska minä sinne tulin,
niin siellä seisoi jo Pappi ja puhui lesuk»
sesta, ''kuinka hän tallissa syntyi, ja kuinka
Mn on koko elämän aikansa wiettänpt si>
wiästi ja nöyrästi, Ristin päällä kärsinyt,
kuollut, haudattu, ylösnousnut, Taiwaaseen
ylösastunut, ja wielä sielläkin on syntisten
pstäwä. Pappi sanoi myöskin: Koska teit»
lä on murhe niin menkäät lesuksen tykö,
hän on paras ystäwä murheessa, hän paran-
taa kaikki waiwat, »vapahtaa kaikesta hä<
dästä, hän lohduttaa teitä ja tekee teidän
karsswallisiksi kärsimään."

Koska minä näin kotia menin, niin mi»
nä paljon ajattelin sen päallen, mitä Pap-
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pi sanoi: sima hawaitsin minä että tämä
on se pstätvä, joka minulta puuttuu, tämä o»se pstäwä, jota minä olen niin ikäwöinnpt.
Mt koettelen minä lesukselle sanoa, kuinka
minulla olis tarwis senkaltaista pstäwätä;
waan, ah, minun sydämeni on niin kowa,
etten minä taida tuntea, en rukoilla, enkä
mpöslesusta rakastaa, waitta hän on nii»
hpwä minua jakaikkia ihmisiä kohtaan. Tä»
»nä tekee minulle aina enemmän ja enem»
män murhetta. Koska Sunnuntai tuli,
niin tahdoin minä taas mennä kirkkoon,
waan minun mieheni sanoi: Ei sinun pidä
menemän, ilman minä lpön sinua; niin o»
dotin minä siis kärsiwällisesti siihen asti,
kuin hän metsään meni, jätin Lapset sisään
ja juoksin kirkkoon, kawin owen eteen ja
kuultelin Saarnaajaa kuinka hän sanoi: että
minun spdämeni on paha, ja ettei siinä ole
phtaän rakkautta Icsuksten, ei mpöskaän ru.
koukseen; siinä wasta hawaitsin minä, min»
kätahden ei lesus taida olla minun pstä»
Wäni, ja että minulla on niin paha spdän;
sitten rukoilen minä koko tien kotia mennes»
fani tällä muotoa: lesu, tee minun spdä»
meni paremmaksi.' Koska minä kotia tulin,
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niin olin minä siitä iloinen, että lapset o«
lit olleet hywästi ja ettei minun mieheni
lvielä ollut tullut kotia; mutta sen ylitse
olin minä ainoastansa murheellinen, etten
minä tiedä kuinka minun pahan sydämeni
pitäis hpwäksi tuleman. Koska minä ma-
kasin, niin minä nain unta, että minä lumin
yhtä kirjaa, jossa minä olin lukemanani nai»
ta sanoja: Saaran pitää uudesta syntymän!
Aamulla minä ajattelin, mitähän se mah»
tais olla? Koska minun mieheni meni työ»
hön, niin minä juoksin kiirusti sen hpwän
Naapurin tykö, ja kysyin, onko sitä sanaa
Bibliassa? Niin luki hän minulle, kuinka
se piimäinen Mies tuli yöllä lesuksen tygö,
sentähden että hän päiwällä pelkäis (loh.
5); minä luulin että hän on ollut saman-
kaltainen kuin Saara. Saaran pitää myös-
kin menemän salaisesti lesuksen tykö lesusta
kuultelemaan, ettei hänen miehensä häntä
löiS. Myöskin kysyin minä Naapuriltani,
kuinka minä taidan saada hywän sydämen?
Hän sanoi: Antakaat sydämenne kokonansa
lesukselle, hän tahtoo antaa teillen Pyhän
Henkensä, ja tehdä sen paremmaksi. Mut»
t<, en minä mitään ymmärtänyt siitä mitä
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hän sanoi: en ollut minä' lviela kuullut»
kaan Pyhästä Hengestä. Silloin sanoi
Naapuri: Teidän pitää tulewana Sunnun»
taina kirkkoon menemän minun kanssani,
niin minä tahdon Papille teista puhua, että
hän teille, sanois mitä teidän tekemän pitää.
Koska minä menin hänen kanssansa Papin
tykö, niin Pappi sanoi: Teidän pitää nöyryyt-
tämän itsenne Jumalan eteen,,ja tunnusta»
man hänelle, että syntinne teitä raskautta»
wat, ja että teillä on tarwis parempaa sy»
däntä; ja sitten rukoilkaat että hän lesuk»sen Christuksen ansion tähden antais teille
pphän Henkensä ja uuden sydämen.

Nyt menin minä siis iloisesti kotia.
Koska minä tulin kotia, niin mieheni ru»
peis minua lyömään, sentähden että minä
olin kirkossa, ja en kotona tehnyt työtä.
Minä sanoin: Mieheni, en taida minä Sun»
nuntaina työtä tehdä, se on sangen suurt
ja hirmuinen synti Jumalala wastaan;
parempi tahdon minä sen edestä yöllä kuun»
walossa työtä tehdä. Siinä samassa kuljet»
ti hän minua metsään yöksi eloa leikkaa-
maan; niin pcha oli hän. Minä rukoilin
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ja menin, leikkasin eloa ja Mä rukoilin.
Koska minä aamulla tulin kotia, min mi»
nun mieheni makais. Minä käwin poltoil-
leni ja rukoilin näillä sanoilla: Rakkain
Herra lesu! ota pois minun paha sydäme»
ni; minä en taida enämvi pahaa sydäntä»
ni kärsiä; anna minulle sinun Pyhä Hen°ges; tee minun sydämeni siwiäksi; tee se
kokonansa uudeksi. Näin käwin minä mon»
ta kertaa ja rukoilin uutta sydäntä; seu«
raawana Sunnuntaina tahdoin minä siis
mennä kirkkoon, mutta mieheni löi minua;
waan minä kohta unohutin sen, menin kui°
tenkin ja kuultelin Saarnaajaa kuin myös-
kin hynmä Naapuriani, joka lukee Bibliasta
joka päiwa.

Näin tekee Jumala minun sieluni ks«
konansa typtpwäiseksi; minä rakastan le.susta, rukoilen häntä mielelläni, sanon
hänelle mieluisesti kaikki, mikä minua
waiwaa.

Hän ottaa pois minun kipuni ja täyt»
M minun sieluni kokonansa ilolla. Mut-

2
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t<t mitta olen wiela sittenkm murheellinen,
etten minä taida lukea Bibliata, enkä wie«
la tiedä, kuinka lesuksen ja hänen rakkaan
kansansa kaltaiseksi tulla. Niin minä teinsuuren paljouden Luutia, ja ostin niillä
Biblian.

Koska minun mieheni tuli kotia sanoi
Slnä olet aika hupsu, ja tahtoi polt»

taa sen, waan minä peitin sen. Koska hän
meni pois, niin minä otin hänen ja suute»
lin, sentähden että se on minun rakkaan
lesukseni oma sana. Sitten menin mi-
nä sen hpwän Naapurin luokse ja kpspin,
Opcttaisko hän minua lukemaan? Hän sa»
noi, kpllä minä Opetan; sitten käwin minä
siellä monta kertaa ja opettelin puustawia
(kirjaimia) ja rukoilin lumalata wälilla,
että hän minua auttais oppia lukemaan.
Minä opin siis jo Wirren wärsspjä, ja
monta muuta hpwää sanaa Bibliasta ulkoa.
lokapmwä minä otin hänen ja sanoin lap»
silleni: että se on Jumalan sana, juttelin
heille kuinka lesus kuoli Ristin päällää köp<
hain spntisten edestä, rukoilin mpös että
Jumala antais hcillen uuden spdämen; nwis
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miehenikin edestä rukoilin minä waikka hän
oli niin kowa minua wastaan. minä
pelkään että hänen sielunsa on kadotuksessa.

Saara, kpspin minä, kuinka kauwan eli
miehenne? O! wastais hän, wielä aiwan kau«
wan. Käantpikö hän ennen kuolematan»
sa? Ei, sanoi hän, sillä hän teki spntiä ai»
na enammän ja enämmän. Koska hän tuli
kipiäksi, niin pidin nnnä huolta hanl-stä, ja
puhuttelin häntä; mutta ei hän tahtonut mi-
nua kuulla. Minä kpspin häneltä, kuinka
taidat sinä siihen tuleen mennä, jossa ei
mato pidä kuoleman, eikä tuli sammuman?
Mutta hän sanoi, että minun piti oleman
wM, sen minä mpöskin tein, mutta ru»
koitin kuitenkin hänen edestänsä Jumalala
joka päiwä. Koska hän niin minutt
sydämeni sanoi minulle: Isä.' tapahtukoon
sinun tahtos! lesus tekee kaikki hpwästi,
Saara ei taida häntä enempi auttaa, Ma
hän on jo Jumalan kädessä. Sitten an-
noin minä sydämeni kokonansa lesukselle,
sanoin hänelle, että minä olen kokonansa
hänen ja häntä tahdon palwella koko elin»
aikani, rukoilin Pphää Henkeä, että M m-
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nun sydämeni täpttäis ja sen puhtaaksi ja
walkiaksi tekis. Ia aina tähän asti olen
minä löytänyt lesukstn niinkuin ystäwäni,
mieheni ja weljeni niinkuin kaikki kaikissa;
hän tekee minun mieluiseksi kärsimään, mie»
luiseksi niin kauwan tässä pahassa Maail»
massa elämään, kuin hänelle hywäksi nä»
kyy, hän antaa minulle ilahuttawan toi»
won tulewaiststa kunniasta koska minä kuc»
len. Niin cdotan minä siis kärsiwaiscsti
siihen asti kuin hän minun täältä pois kut'
suu.

Saara täytti monta kertaa säkit sannat»
la (hiekalla) ja wei kylään elatuskeinonsa e»
destä, usiasti ntpös Marjoja ja muita met»
sän hedelmiä, joita hän myöksenteli.

Koska hnn näin kawi pitkin teitä, niin
piti hän wähän siitä huolta, mitä hänen pm»
parillansa oli, mutta oli kokonansa ajatuk»
siinsa uponnut- Usiasti nähtiinhän nosta-
»van kätensä Taiwaaseen päin, niinkuin ru«
koukseen. käwi aiwan harwoin lasten
siwuitse, heille ystäwällistä opetussanaa sa-
nomata, että he olisit hywäntapaiset, halui»
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sesti oppisit, ahkerasti rukoilisit, Bibliata
tutisit, ja niin e. p. ja sitten antoi hän heil«
len kullenkin piwon täpden (kourallisen)
marjoja, taikka phden omenan, jaMa muo»
toa suostutti hän lasten spdämet.

Yhtenä päiwänä koska hän sangen ras-
kasta taakkaa kantoi, kpspin minä häneltä,
kuinka hän niin wanhana taitaa wielä niin
paljon kantaa. O! sanoi hän, koska mi»
nulla on aiwan raskas, niin minä rukoilen
käpdessäni lumalata näillä sanoilla: Anna
minulle woinma kantamaan.

Niin menin minä aina edespäin ja a«
jatttlin, kuinka hpwä Jumala on, että
antoi poikansa edestämme, kuinka hpwä Pp.
hä Hengi on, että hän tuN spdämeeni, jasen uudeksi teki. Nämä ajatukset täptta«
wät niin sydämeni, etten minä monta ker«
taa ajattelekkaan sen päälle, kuinka paljo
santaa on minun wanhassa scljässäni. Täs»
ta niinun spdameni, sanoin minä itselleni,
taidat sinä oppia, kuinka sinä taidat ras-
taan murhe-taakan itselles kewiäksi tehdä.

2
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Vhtenä päiwänä meni hän phden ras»
taan santa-sakin kanssa minun kartanoni o-
hitse. Koska hän takasin tuli, kpspin mi-
nä häneltä kuinka paljon hänelle pksi tutta-
wa Rouwa siitä sannasta antoi. Mutta
hän ei tahtonut sitä sanoa; minä ajattelin
että hän pelkää minun ottawan lahjani ta-
kasin, koska minä kuulisin mitä hän on saa-
nut, ja sentähden ei tahtonut ilmoittaa. Wih>
toin weti hän säkistänsä ulos phden luun,
jonka päällä aiwan wähän lihaa oli. Sii-
hen sanoin minä: Onko tämä kaikki? eikö
se rikas Rouwa mitää muuta antanut? Se
on oikein häijp ja pahaspdäminen! Sitäpä
Nllnä Pekkasinkin, wastais hän siwiästi mi»
mm wihaisen sanani päälle sen Rouwan
plitse, senpä tähden en sitä teillen tahtonut-
kaan näpttää; minä pelkäsin että te tulet-
ten hänelle wihaiseksi; minä toiwon että hä-
nellä on toisen kerran lempiämpi spdän, tä-
nä' päiwänä hän unhohti, että lesus lupaa
kaikki antaa takasin, mitä hän köphälle
Saaralle antais. Mutta älkäät olko wi-
baiset; minä rukoilen Jumalala, että hän
antais hänelle lempiän spdämen. Minä hä-

18
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pesin hänen edessänsä, koska kuitenkin kuu«
luu: Siunatkaat niitä, jotka teitä sadatte»
lcwat, ja minä tunsin itseni, niinkuin pt>
den niistä, jotka tahtoiwat, että tuli olis
tullut alas Taiwaasta Maan päälle. Minä
olin siis suuresti liikutettu, menin wähän si«
wullc ja hangitsin hänelle suuremman lal>
jan, jonka hän otti kiitoksella wastaan. Hän
meni, waan kääntpi kuitenkin owcssa taka»
sin, ia katsoi minun päälleni murheellisesti.
Mitä te wielä tahdotte, Saara? Ei mi-
tään wastais hän ainoastansa minä pel«
kään, että teidän lempiä sydämenne tulee
npt wähän kopiammaksi, koska te annoitte
minulle encmmän kuin se Rouwa. Tämä
saattoi minun kppneleihin. Saara sanoin
minä, koska te sitte Rouwalle lcmpiää sy-
däntä rukoilette, niin älkäät unhottako mpös
minulle nöprää rukoilemasta. "Jaa, jaa,
Ma minä rukoilen", wastais hän ilolla, ja
meni.

Wielä on pksi hpwä asia ilmoitettawa»
na, että hän rakasti Herran huonetta. Hän
oli aina siellä, mpös silloin, koska rajuil»
main tähden monta rikasten paikkaa bli tpt>
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jana. Han oli siellä aina ennen kaikkia,
puhtaissa ja täydellisissä waatteissa, waikka
tilkku tilkun päällä paikattuna. Waikka
wanha ja huono ollen, seisoi hän kuitenkin
koko saarnaajan, ja katsoi tarkasti Papin
silmiin. Usiasti tapasin minä hänen kirkon
rapuilla, taputtelin häntä hartioihin, ja kp»
spin: No Saara, onko teillä ollut hpwä
päiwä? Jaa, sanoi hän, Jumalan kiitos,
kaikki on jMin.

Kesällä wuonna tBIB näin minä hän-
tä jo winucistn kerran. Han tuli tyköni
hautajaisista, ja"waiitti kipua ja lvoimat»
tomuutta jäsenissänsä, ja näytti minulle
turwonneet jalkansa. O I sanoi hän, jo tu«
lee kuolema. Kirkko-tarhalla ajattelin mi»
nä tänä päiwänä: Saara makaa kohta
tässä. No, oletteko walmis kuolemaan?
eli tahdotteko kuolla? Minä luulen että
paha sydämeni puhuu totta, koska minä
ajattelen, että minä olen walmis tekemään
kaikki mitä lefus tahtoo. Jos hän sanoo:
Sinun pitää kuoleman! niin minä olen i-
loinen hänen tpkönsä menemään. Jos hänsanoo: Elä ja karsi wiclä kauwemmin, niin
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minä olen siihenkin tvalmis. Minä luulen
että lesus tietää parhain. Usiasti katsah-
dan minä Taiwaaseen päin, ja toiwon nä-
kemäni lesuksen ja Pphät Engelit, pahasta
sydämestäni ja wanhasta ruumistani paa-
sewäni, ja sinne tulewani, kussa ei enempi
ole spntiä. Sanon nwö's lesukselle: sinä
sanoit, Saara minä walmistan sinulle ti-
lan, ja sitten tulen ja otan sinun täältä pois.
Minä olen kokonansa niinkuin lapsi, en tah-
do mennä ennen kuin hän minun täältä pois

kutsuu.
Näin puhui hän wielä paljon. Minä

tunsin hänen, niinkuin Sielun, joka Tai.
waasta kiinni piti. Kolme wiikkoa sen jäl-
keen sain minä kuulla, että hän oli sinne
sisälle mennpt.

Autuat ewat ne kuolleet, jotka Herra?»sa nukkumat.












