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Eräs vittu kauppias muutamassa wähässa paikka-
kunnassa jätti kuoltuansa »vaimollensa ainoasti erään
wähäiscn tiluksen ja ftitsemän ala-ikäistä lasta, mut-
ta lapsilla oli äitinsä kuitenni parhain tawara ja
kalleus; sillä hänen hurskas ja uuttera elämänsä oli
heille ihanin opetus kuin olla taitaa. Ollen näitten
sielun hywyyksien ohessa myös ystäwällinen ja ilo-
sa luonnoltaan, pidettiin hän kaikilta armossa, ja
monikin luki marsin onneksensa, saada likemmin ja
useammin hänen parissa olla, hawaittuaan siitä pa-
remmaksi ja onnellisemmaksi tulemansa.

Mainittu leski elätti perettänsä enimmittäin
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kankaan kutomisella ja maidon «lyömisellä naapuri-
kaupungissa, ja kuin hän oli yhteisesti tuttu rehel-
lisyydestänsä, oli työllänsäki alati hywä menestys; eikä
tarwinnut pelätä kaupungin suinamiehiä, niinkuin
monet muut naapurista. Wähinkin petos ja wilppi
kaupassa, joka kaupungissa muissa hawaittiin ja
rankaistiin, kawi haikealta hänen sydämmellensä.

Hän oli makuutettu että "wäärä waaka on Herral-
le kauhistus"; ja kuin muut nauroiwat ja pilkkasi-
wat niitä, joissa tainlainen petos oli ilmi saatu: niin
hän nuhteli suoraan heitä tawattomasta kewytmieli-
syydcstensä. "Se on marsin häpeällinen asia", sa-
noi hän, "ctteirvät Kristityt muistele tätä Lunasta-
jansa kullaista neuwoa: mitä ihmiset eiwät sinulle
te'e, sitä älä sinäkan te'e heille; eiwatkä usko sitä
tilintekoa, joka kerran kaikilla meillä töistämme ja
ajatuksistamme Tairoaallisen ä uomarin edessä leh-
täwä on, siitä meidän pitäfi murheclia eikä irwistellä".
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Mutta hawaittiinpa hänen wielä hiljaijeudessa
rukoileman lumalata, kääntämään näitten polojen
sydämmiä totiseen jumalisuuteen. Sillä sydämmm
puhtauetta ci taida käylöskän puhdas olla.

Ettei tämä tunnokas waimo koskaan pannut
ansaittuja rahojaan turhiin ostoksiin, mutta wieläpa
liikaisen äyrin käytti köyhäin ja tarwitscwaisten a-
wuksi, sen todistiwat kaikki naapurinsa, jotka hänen
wisummin tunsiwat.

Työttömyys oli kokonansa wastoin hänen miel-
tänsä; mutta perheensä täytyi ei ainoasti ennakkuu-
della hänen kanssansa työtä tehdä, waan hänellä oli
leskenäkin miehensä kaunis tapa jälellä, että kuna-
kin iltana työn päätettyä wiettää wahäistä hartau-
den hetkeä lastensa ja palweljainsa kanssa, ei huo«
lieit mieron moittimisesta. Wanhin poikansa täyty»
silloin selwästi ja ymmärtawäifesti lukea eräs luku
Uudesta Testamentista, jolloin äiti soweljaaksi näh-
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tyään lyhyesti, mutta hartailla sanoilla, selitti siitä
heille yhden ja toisen paikan, niin että se oli hyö-
dyksi kullekin perheen jäsenelle erittäin: (näin ko-

ki hän lapsiansa ja perhettänsä kehoittaa «nuhteetto-
maan »vaellukseen Jumalan edessä hänen pyhän
Sanansa jälkeen: —) tahi teksti-sanain johdatuk-

festa osotti heille niitä suuria hywiä töitä, joita me
jokapäiwä ruumiillisesti ja hengellisesti Jumalalta
saamme, kehoittaaksensa heitä sydämmelliseen rak-
kauteen Herraa kohtaan; ja erinomattain neuwoi
hän, kuin »vaan siihen tilaisuus oli, mitä ihmisen pi-
tää tekemän, jos hänellä wilpitöin tahto on waeltaa
Wapahtajan askelissa ja maailmasta itsensä nuh-
teettomana pitää. Erinomattain tourasi nämät har-
tauden hetket Lauwantai- ja Pyhä-iltona, Silloin
koki hän enimmittäin johdattaa perettänsä haluamaan
oikeata siunausta Jumalan palweluksesta, josta ei
yksikään ilman tärkeää syytä woinut pois jäädä.
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Hänen opetuksensa ci myös jääneet »vaikutuksitta,
silla kuin hänen oma sydän oli täynnä totista hu-
malan pelkoa, niin hänen sanansati meniwät sydän-
miin, semmenkin kuin hän joka kerta alkoi ja päätti
kokouksensa hartaalla rukouksella. Nuorimpain las-

ten piti wähin-
tää saarnan ai-
ne muistaman
kotiin tultua,
mutta iäkkääm-
päin täytyi
päälliseksi tie-
tää, niin tar-
kasti kuin suin-
kin mahdollista
oli, koko pyhä
päiwän Eroan-

geliumin tarkoituksenkin, Ollen itse aina hywin
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tarkka sancmkuulia Kirkossa, taisi hän helposti
mistä kerran muistuttaa ja sydämmiin painaa nii-
t/ neumoja, kehoituksia ja waroituksia, joita Kir-
kossa kuultu oli. Erinomattain koki hän tässä
tilaisuudessa aina enammin selittää heille Katkis-
musta, joka hänen omallakin sydämmellänsä kalliin-
pana tawarana oli. Tätä hän ei selittänyt marsin
saarnaten, maan ystäwällisissä kanssapuheissa, jota

kaikki halulla kuunteliwat. Tämäpä waikutti että
kukin päätti tuleman wiikon kuluessa jokapäiwä uu-
distaa hywiä lupauksianla, muistellen mihin heitä
saarnassa kehoitettu oli; äiti piti myös tästä tarkan
maarin ja kysyi kunkin aamurukouksen päätettnä,
tokko muistiwat lupaustansa? tokko mieliwät tänään
seurata sitä? ja iltasella tiedusti hän, mitä kunkin
tunto ja sydän sanoi lupauksensa täyttämisestä?

Ollen itse tällä tawoin kaswatettu, ja tuntein
omasta koettelemuksesta kuinka suuri siunaus lähtee
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tainlaiscsta jokapäiwäiscstä jumalisuuden harjoituk»
sesla: mietti hän sitä aliiuisesti, niekka se ei aina
hänelle huokea ollut. Erinomattain oli hänellä siitä
monasti waikeutta, koska joku uusi valwelja taloon
tuli. Mutta kuin hän palweljain otossa hywin wa-
rossa oli, kohteli heitä äitillisellä rakkaudella, tuli hän
myös rakastetuksi, ja sentähdcn ei tarwinnut kuin
muut naapurinsa torailla heidän kanssansa, eikä
kuunnellutkaan muitten panetuksia; niin Jumala soi
hänen siinä onnistua. Hänen salaisuudensa siinä oli
sydämmellinen rukous, iota ei ainoasti hän itse lak-
kaamatta harjoitti, waan tiesi myös perheensäkin sii-
hen oikealla ajalla ja hetkellä totuttaa, niin että he
hawaitsiwat pi'an, jos jumalisuutta cikein sy-
dämmen rukouksella harjoitetaan, niin se
tulee wiimein hywin ihanaksi ja rakkaaksi
toimitukseksi.

Jos joku naapureista wälistä kysyi häneltä, mi-
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ten hän saapi tämän asian niin hywin
joka muka heille mahdotointa oli 7 niin hän was-
lasi.- "Jos waan hartaasti ja todella tahdotaan, ja
oikein al'etaan, niin kyllä Jumalakin siihen siunauk-
sen lainaa. Pääasia on, että ensin itse omasta
koettelemuksesta tunnetaan jumalisuuden onni, Cihän
ole ihme, ettei lapset ja palrveljaat taiwu Jumalan
pelkoon, kuin he ei nä'e wanhempainsa ja perheen
wanhinten siitä huoliwan, että ensin itse waelcaa
Jumalan pel'ossa ja sille heitä taiwuttaa ja joh-
dattaa siihen. Tora ja roalitus tässä ei mitään
auta. Nuoriso tarwitfee totuttamista ja alituista
harjauttamista jumalisuuteen; sentahden on oma esi-
merkki tähän pääperustus ja harras alituinen ru-
kous pitää sen woimassa. Se on ja pysyy Juma-
lan armowaikutuksena. Mutta meidän puolelta maa-
ditaan siihen rakkautta, tarkkaa waarinotloa, kärsimät
lisyyttä ja pysywäisyytta.
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Mutta jos joku kysyjistä tahtoi puollnstaia,
ja sanoi: "Palweljaat omat nykyjään enimmiltäin-
itsepinlaisia; heila ei taida mihinkään semmoiseen
pakottaa, kuin he kerran owat paiwätyöns» toimit-
taneet, maikkapa kunnottomastikin, niin he eiwät
tahdo perheen Vanhimmista tietäakkan. Kirkkoon
heitä ei tahdo saada kuin marsin suurina Juhlina;
juoma- ja tanssi-seuroista sitä wastaan heitä ei
taida mitenkan luorruttaa. Ilman Esiwallaita ei
woisi heidän kanssansa nikoin tulla; he tietääwät
palweljoita -tarwittawan, ja sentähden he ei paikois<
taan lukua pidä, maan ennen kuin luullaankan er-
kanemat tiehensä: tästä syystä täytyy siis maikka
wasroin tahtoakin antaa heidän tietänsä noud»ttaa".
Wastaus» Niin tosi kuin tämä walitus olla mah-
tanee, niin on tämä poispaästäminen kuiten-
ni suorin tie ikuiseen turmioon. Hywä Esiwalta
taitaa tosin paljon hywää matkaansaaltaa, jos tah-
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too. Mutta Esiwallan palweljaat täytysi myös kul-
tai Seurakunnalta olla itse siihen taiwutetut ja «va-
litut. Jos kaikki perheenwunhimmat Seurakunnassa
tekisiwät liiton ottua tarkkaa waaria kurituksesta,
hymistä lamoista ja Jumalan pelosta perhekunnis-
sansa, ja taytosiwat olla itse siihen hywallä esimer-
killä johdattajana, niin kunnottominki pere pakotet-
tais muurtamaan waikka ulkonaisesti käytöstänsä,
ja tällä olisi jo paljon woitettu. Tarwis opettaa
enimmittäin rukoilemaan; ja kuin huonot palweljaat
näkisiwät, etteiwät en 5 niin huokeasti taida saada
hywää paikkaa, kuin muulloin, ja täytywät siis näl-
kää nähdä, jos eiwät paranna itseänsä: niin tämä
tarwe laattasi heidät kyllä tasauntumaan. Wika on
siis ainoasti siinä, ettei monellakan perheen wanhim-
malla ole itsellänsäkan täyttä totta tähän asiaan.
Ia tosin ei ole myös lihalle ja merelle marsin mie-
luisa, itseänsä ristiinnaulita; eihän siis ole oudok-
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suttawa, ettei palweljat anna oikeata armoa wan-
himmillensa, koska he näkemät heidän samaa tietä
waeltawan kuin hekin, ja ihan niin wähän autuu-

destansa huoliman kuin hekin''.
Harmoin kuultiin tämän lalon emännän näin

paljon puhuman kerrallaan. Vastustajille ei ollut
tämä marsin mieleen, mutta he hawaitsiwat, että
hän oli asiasta ainoasti liian sywästi miettinyt, sillä
heillä oli ulkonainen walitus suurempana hoppuna
luin parannuksen teko. Tawallisesti lausuiwat
he silloin pakanallisella omalla »vanhurskauden sa:
noilla.- "Noh,,ne ajat omat wielä tulossa, kenpä ru-
peaa pereineen mokomaa waiwaa näkemään? Niin
tuiki oppineita ei myöskän olla; ja muutama per-
heen wanhin ei saada mitään aikaan: sentähoen on
se siksi jääpä kuin on". Mutta useammat läk-
siwat kuitenni liikutetuilla sydämmillä matkaansa.

Talon emännän kaksi wanhinta poikaa antau-
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tuiwat maan wiljeliöiksi, kahdella nuoremmalla sitä
wastaan oli taipumus käsiniekaksi (hcmtwärkkäliksi).
Mutia he sekä kaksi tyttäristä kaswoiwal ilokseen
howässä; hellän äitinsä neuwot heissä ei menneet
hukkaan. Erinomainen siunaus oli heillä siitä, että
he ottaen waaria äitinsä sydärnmellisistä »varoituk-
sista pysyiwät erillään kaikista pauhaamista seu-
roista. Monasti neuwoi äitinsä heille, kuinka nuo-
let, saatuaan ensin halun julkisiin huwituksiin,
ja tämä tapahtuu pi'an ja helposti taipumat
säädyttömyyteen, kelwottomuuteen ja ylellisyyteen,
niin etteiwät itsekan sitä huomaitse; kuinka he sitten
tulemat laiskoiksi, huolettomiksi ja tottelemattomiksi,
riitaisiksi ja häwyttömiksi työssä ja puheissa, ja kuin-
ka erinomattain sydän tämän kautta kylmenee toti-
selle Jumalan pel'olle, ja kuinka wihdoin kaikki hy-
wät »vaikutukset ja Jumalan Sanan siemen sieltä
katoamat. Mitä muuta pahaa koreudesta ja ylpey«
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desta lähtee, kaikkea tätä ei rämä hella äiti jättä-
nyt selittämättä.

Sitäwastaan palkitsi hän lastensa kunliaisuu-
den monella »viattomalla huwiiuksella, jonka hän heil-
le ja heidän ystäwillensä toimitti oman katsan-
tonsa alla.

Wanhin tyttärensä Malia oli ihan hänen täi-
sensä. Puhtain »viattomuus oli hänen sisällisen ih-
misensä kaunistus; tämä oli nähtäwä hänen ulko-
naisesta puhtaudestansa ja käytöksestänsä. Hän »vi-
hasi kaikkea lukaista koreutta, joka oliki marsin so-
pimaton» hänen mielensä laadulle ja säädylle. Eräs
kaunis nuorukainen, ivlla eräs ihana tila oli, ja joka
ihan niin ymmärtäwäisesli kaswatctlu oli, kuin hän,
alkoi tosioita häntä, hawaittuaan hänen jumaliseksi,
elolliseksi ja siweäksi tytöksi, ja saikin ilolla »vanhem-
milta luwan ottaa Maria puolisoksensa. Heistä lu-
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li onnellinen parikunta ja talonsa tuli nähläwästi
puolisonsa kaulia Jumalalta siunatuksi.

Toinen tytär Liisa, jolla ci tuntunut halua
olewan maalaisuuteen, läksi i'äkkäämmäksi tultuaan
eräälle Wallaswä'elle palwellukseen, joitten hywyy-
destä äiti oli ensin tarkasti tiedustellut. Hän jou-
tui hymistä käsisti hywiin, jotka ei ainoasti hywäin
valweljain arwoa ylistiwät, waan myös tarkasti
sitä suojeliwat. Liisa tuli heti heiltä rakastetuksi
ja hän sai jo muutaman wuoden perästä sen ilon,
että laittaa ällillensä puolen hywin ansaitusta pal-
kastansa, joka oli monen hywän lahjan kautta suu-
rennut, lapsellisesta rakkaudestansa, ikään kuin »vä-
häiseksi kiitollisuuden merkiksi. Hän valweli kauwan
tässä hywässä talossa, tunnustaen sen olewan suu-
ren Jumalan hywyyden kohtaansa, joka hänen siihen
johdattanut oli.

Äiti oli kuitenlii siitä huolellinen, ajatellessaan,
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tokko nuorinki tytär samate palkinnee waiwansa, jolla
hän häntäkin hoidellut oli? hän hawaitsi aikanaan
Lienan kewytmielisyyden, ja sentähden hän ci sääs-
tänyt mitään waarinottoa ja kälfiwällisyyttä tätä
wikaa parantaakseen; mutta turhaanpa meniwäl kaik<
ki huolenpidonsa. Tämä lapsi tuntui kaswaneen
hänen rakkaudensa, uutteruudensa ja pysywäisyyvensä
koetukseksi Kuinka monta hiljaista huokausta nou-
siwat hänen äitillisen sydämmensä pohjista hänen
edestänsä Jumalan tykö! Nepä ei menneet huk-
kaan; ne saattoiwat hänen itsensä nöyrään alammai-
suuteen, ja tyttärellensä »vähintä» ennen loppua sie-
lun pelastuksen.

Liena, tultuaan jo siihen ikään ettei häntä woi-
tu enää marsin lapsena pitää, tuli tutuksi erään
saman ikuisen nuoren mutta kunnottoman ihmisen
kanssa, joka ulkonaisella liehakoilsemisellansa weti tä-
man kokemattoman kokonansa puoleensa, Tämä tyt-
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tv palweli sisuspiikana eräällä isolla herraswä'ellä,
joitten koko talossa ei ollut haisuakan Jumalan pel'«
osta nähtäwänä. Sen siaan wallitsi siinä ylellisyys,
tuhlaus ja maailmallinen hekkumallisuus. Ei yh-
denkän tämän talon wä'cstä hawaittu tahtoman
oleman totinen Kristitty.

Sentähden ei Lienankan uusi ystäwä tuntunut
ensiukan totisesta Jumalan pelosta huoliman. Hä»
nen syoammensä oli kokonansa poaltunut. Siksipä
olikin koreus ja maailmalle kelpaaminen hänellä pää-
tarkoituksena; hän oli wiisas oltwoinaan ja halwekji
muita ihmisiä, jotka muka «i olleet niin siistiä ja
oppineita kuin hän.

Waikka Licna tosin oli jotenkin sorea ja puh-
das tyttö, niin ei kuitenkaan mainittu ystäwänsä.
olisi muutoin niin suuresti haneStä huolinut, jos ei
Katrilla (tämä oli ystäwänsä nimi) olisi ollut tar-

koituksena saada Lienan wanhinta weljea mieheksensä.
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Mutta Juhana ei ensinkän häneen mieltynyt. Hän
«i tahtonut mokoman puolison kautta wapaehtoises-
ti itseänsä onnettomaksi tehdä.

Jospa toki Lienakin olisi weljensä tawoin tästä
ystäwästänsa ajatellut; Mutta tämä tyttö par-
ka ei tahtonut tuuliatkaan hellän äitinsä waaroituk-
sia siitä pahasta, jonka tämä uusi t.uttawuus tuot-
tama oli.

Heti hawaitsi Kani, että Lienan sydän oli tai-
puma turhuuteen ja maailman noudattamiseen. Jos-
ko siis Katri tarkoitti hänelle kostaa weljensä tai-
pumattomuutta, eli arweli tulemansa häneltä ih-
metellyksi, sitä ei warmaan tiedetä, mutta hän otti
läman taipumuksen warteen, jonka hän Lienassa ha-
waitsi, saattaaksensa häntä kokonansa samalle tielle,
jota hän itsekin waelsi.

Eipä ollutkaan työläs so'aista tätä kokematoin-
ta Lienaparkaa, ja tehdä hänelle maalaisten «lämätä

2
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karwaakfi, semminkin kuin toinen aiwan kielcwästi
selitteli muun maailman elämän ihanaisuutta ja hy-
wyyttä. Erinomattain waikutti hiljaisuudessa Lie-
nan sydämmelle Katiin jutelma, että muka ollen ih-
misten parissa, on parhain tilaisuus saada itsellensä
mielen-mukaista awio-miestä.

Tarkka äitinsä hawaitsi pi'an suuren muutok-
sen tyttäressänsä tapahtuneen. Hän alkoi jo enäm-
min koreilla ja koki kuin suinkin mahdollista mu-
kailla uuden ystäwänsä roaatteusta. Kato, töissään
tuli hän lewäperäiscmmäksi, kuin hän koskaan ennen
ollut oli. Warsin äitiänsä kohtaan alkoi hän tulla
tylymmäksi. Kaikesta oli jo nähtäwä ettei Lienan
kanssa asiat hywin ole. Mutta erinomatiain ha-
waittiin hänellä olewan aiwan ikäwä ja pitkällinen
ajanwiekki, koska perekunta wietti tumallisia hartaus
den hetkiänsä; ja waikka hän wielä häwyn rouoksi
lärvi Pyhinä kirkossa, nähtiin hänen kuin hän
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milloin ei tainnut Katrin luo päästä suurella
halulla lukeman kirjoja, joita toinen hänelle lainan-
nut oli, ja niillä kokonansa kietoman sydän par-
kaansa.

Tämä tyttären mielen muutos kawi aiwan ki-
peältä äitin sydämmelle. Han näki nyt ei enää
muuta woiwansa tehdä kuin rukoilla lapsensa edestä,
koska sen sydän oli hänelle »vieraantunut. Hän ha»
waitsi myös huokeasti Lienan pi'an alkaman etsiä
saada tilaisuutta hekkumallisten ja turhain pyyntö-
ensä saawuttamiseen. Hoksattuaan mainittuin lai-
na-kirjoen lukemisen kokonaan «arastaman tyttärel-
tään sydämmen, tahtoi hän wahintäi tämän myrkyn
ottaa hänen käsistänsä pois. Käskyt ja »vaatimukset
eiwät olisi tässä mitään »vaikuttaneet. Mitäs ei
hella äilin sydän te'e? Nämä jumalinen waimo tun-
si tuskin nimeltään näitä kirjoja; hän päätti siis

rakkaudesta tytärtänsä kohtaan, yhtä niistä silmäil-
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iäksensä. Hän löysikin niissä mitä odotti, sulaa
makeutettua myrkkyä. Kerran kuin hän näki ajan
soweljaaksi, otti hän tilaisuuden roarteen, ja lausui
Lienalle seuraawaisesti:

"Suoraan sanoen, tyttäreni, sinäkin olet jo pal«
jota toisemmaksi muuttunut, kuins noita kirjoja lu-
kemaan rupesit. Sinä olet tullut sekä maallisissa
että hengellisissä asioissa uneljaammaksi ja lewäpe-
räisemmäksi kuin ennen, ja erinomattain kylmemmäksi
Jumalalasi ja Wapahtajaasi kohtaan, hitaammaksi
rukoukseen, ja tylymmäksi minua ja siskojasi koh-
taan; tämä asia huoletuttaa minua suuresti, ja
saattaa jo nyt minulle monta unetointa yötä! rakas
tyttäreni kuule minua, luowu pois pahasta ja taiwu
taas senlaiseksi kuins ennen olit, muutoin sinä tulet
terran katumaan pahuuttasi, mutta myöhään, ja ha-
waitsema.m että minä sinua todellarakastanut olen!"
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Liena parka tunsi äitinsä lauseet todeksi. Hän
tuli liikutetuksi ja päätti niitä seurata. Mutta eipä
tämä hvwä aikomus ollutkaan pitkällinen. Katti
kumo kaikki, mitä äiti oli kokenut taas rakentaa.
Wihdoin tuntui Lienalle olewan lii'an waiwaloista
äitin kotona. Hän sanoi aitillensä ei taitamansa
muka kauwemmin enää niin työttömänä olla; hän
tahtosi muka lähteä palwelluksesta, niinkuin Liisa,
onneansa kokemaan.

Äiti antoi hänelle sen myötä, mutta ei suinkaan että
hän menisi samaan paikkaan kussa Katri palweli
ja johon toinen olisi hänen saattanut. Lienalle on-
nistuikin saada paikan eräälle kunnolliselle herras-
wä'elle) johon hän otettiin sisuspii'aksi.

,

Koska hän kaiken kewytmielisyydensä ohessa
erohetkcna katkerasti itki, sanoi äiti. jonka sydän
myös suuresti liikutettu oli, hänelle:
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"Niin mene siis tyttäreni! tapahtukoon niin-
kuin sinä tahdot, minä en tahdo sinua kauwcmmin
pidätellä. Lohdutukselleni jätän minä sinut hywiin
käsiin. Jumala olkoon kanssasi! samate minun
siunaukseni ja rukoukseni! Elä unhota äitiäsi!
Ole uskollinen toimituksessasi. Jospa sinua eiwät
ihmistenkän silmät aina laitasi nähdä, niin näkee
sinua kuitenni aina Jumala. Joutuessasi syn-
nin kiusauksiin, ajattele Hänen päällensä! Elä
sydämmeesi luota. Elä anna rikkauden so'aista si-
nua, eläkä joutawain ihmisten »uhcita kuule. Ole
alati nöyrä ja uskollinen Kerraswa'ellesi. Ko'ettele
niitä, joitas ai'ot ystäwiksesi tehdä".

''la rakas tyttäreni, olkoon tämä kirja, jotas
jo lapsuudestasi oppinut olet, alati sinun walonasi
ja oswiiltasi, sinun lohdutuksesi ja suojelluksesi! Lu'e
sitä jokapäiwä. Rukoile Pyhän Hengen apua!
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Kay useasti Herran Ehtoollisella: sillä se on hen-
gellisen elämän leipä".

Äiti tahtoi wielä enämmin puhua, mutta ei
saanut kyyneliltä maltaa. Hän rutisti wielä ker-
ran Lienaa sydäntänsä masten, ja tämä erosi liiku-
tuksella, saatettuna kappaleen matkaa weljeltänsä.

Koska nyt Liena oli yksinänsä, ja kyynelensä
eiwät enää niin haikeasti »valuneet, otti hän äitinsä
antnman kirjan joka oli kauniisti niwottu Raa-
mattu käteensä, siitä jotakin lohdutuksiksensa lu-
tkaksensa.

Kirjan awattua äkkäsi hän ensilchdella seuraa-
mat äitin omalla kädellä kirjoitetut sanat:

"Rakas tyttäreni, nämät sanat, jotka jo mon-
ta wuotta owat minunkin sydäntäni »voimallisesti
waywistaneet murheen ja ristin hetkinä, olkoot sinul-
lenkin wahwistukseksi ja rohwaistukseksi, joka kerta
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kuin sinä sitä tarwinnet. Lu'e useasti niitä. Ne
omat parhain esipuhe tälle pyhälle kirjalle''.

"Elä koskaan pidä itseäsi muuna kuin lapsena,
jonka isä Jumala on. Jos sinulla on Jumalan
rauha, niin sinä olet kaikista siunatuin ja lohdute-
tuin lapsi. Jos saanet ristiä ja kiusauksia, niin
silloin olet sinä hänelle otollinen lapsi, jonka kas-
wantoa edistetään (gefördert wird) ristin Kou-
lussa. Jos lienet lankennut ja syntinen, niin sinä
olet sairas ja wiheljäinen lapsi; jos elänet synnissä
ulkona Kristuksesta, niin sinä olet kadotettu lapsi.
Sikäli kuins lapsena olet, sikäli on Jumalakin Isän.
Sentähden nouse ja riennä ta?s hänen tykönsä.
Tahi etkö sinä tunne hänen sydäntänsä, sinä kelwo-
toin? Wai etkös tiedä kuinka rakas ja armias hän
on sinua kohtaan: niin tutki toki itseäsi, ja ajattele,
mikä siihen syynä on, että Jumala wielä niin kauan
kärsii sinua ja on niin pitkämielinen sinulle? Min-
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kalainen liikutus lienee toki salattuna Jumalan sy-
dämmessä, että hän wieläkin säästää sinua, waikkas
jo niin monasti Hänen mielensä pahoittanut olet".

"Jos hänellä olisi wihollisen sydän sinua koh;
taan, niin johan sinä olisit aikoi hukassa. Jos Hä-
nellä olisi ankaran Tuomarin sydän, niin hän olisi
sinut jo aikoi rankaisnut. Jos hänellä olisi talon
isännän sydän, niin olisi hän sinul jo luentansa eroil:
tanut. Jos hänellä olisi ystäwän sydän, niin hän
olisi jo sinuun kyllästynyt. Sentähden mitäpäs
toki arwelet Jumalan sydämmestä kohtaasi? Katso
hänellä on laupiaan ja armahtaman Isän sydän,
joka - murhcttii, niinkuin se, jolta lapsensa poisryö-
wätyt omat. Sentähden elä pelkää eläkä häm-
mästy hänen tykönsä tulla; sinä olet saattama ilon
hänen sydämmellensä".

"Jaa. rakas tyttäreni, elä koskaan pelkää hä-
nen tykönsä tulla; sinä ilaucat hänen sydäm-
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mensa, maikkapa kurjuutesi kuinka suu>
ri olisi!"

"Nämät sanat olkoot sinulle rakkaan äitisi
muistoksi".

Liena oli uudestaan sulaa kyynelihin: hän al-
koi melkeittäin katua, että hän eronnut oli «Utis-
tansa, joka aina häntä niin suuresti rakasti. Mutta
asiata ei woinut enää muuttaa. Hän matkusti
edelleen, ajatuksissaan, ja tuli kolmantena päiwänä
kotoa lähdettyä uuteen taloonsa.

Tosin näkyikin, ikään kuin tämä muutos olisi
ollut hyötyjä hänen sydämmellensä. Alussa kirjoit-
teli hän wireäsci äitillensä, ja kirjauksensa oliwal
rakkaat ja ilauttawaiiet. Wuoden päästä sai äi-
ti jo haiwempaan kirjoja, ja oliwat jo lyhwcmmät
ja kylmemmät. Sittemmin tuliwat wielai harwem-
miksi ja lyhyemmiksi, ja walistä laittoi hän hänelle
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ainoasti suullisesti terweisiä. Wihdoin ie kuulunut
enää mitään koko Lienasta.

Kahden wuoden kuluttua sai äiti tuas wähän
pitemmän kirjauksen häneltä, jossa hän moninaisesti
pliollusteli ja pyysi ei paheksimaan waitioloaniu, ja

ilmoitti että hän
moninaisista syis-
tä oli pakkautu-
nut pääkaupunkiin
erääsen isoon her-
rastaloon, jossa hän
muka sai pnljota

etuisamman paikan, pyytäen äitinsä suostumusta
tähän muutokseen.

Mika ei enää ollut muutcttawa, siihen täytyi
arwattawasti äitin' suostua. Mutta hän teki sen
haikealla mielellä, ja kehoitti tytärtään undestoan
walwomaan ja rukoilemaan, ettei hän niitten suur»
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ten kiusausten kautta, kuin siellä hänellä tarjona oli,
lankemukseen joulusi.

Mutta kuitenni Liena ei kirjoittanut nytkän
wireämpaän kuin tätä ennen. Puollustuksensa, hä-
neltä siihen aikaa ja tilaisuutta puuttuman niin isos-
sa talossa, piti uskottaman. Mutta että tämä elä-
mäkerta tuntu! tyttärelleen maistuman, ei ollut en-
si nkän äitilleen mieleen. Hänen kirjoituslaadustaan-
kin hawaitsi hän, että hän alati wielä pysyi kewyt-
mielisyydessänsä ja olipa wielä taipuma huwituksiinkin.

Oltuaan parin wuotta tässä talossa, ja kuin
hän näköjään tuntui pysymän siinä herraswäkensä
mielisuosioksi, oli äitikin hänestä rauhassa ja tyyly-
wäisellä mielellä.

Mutta kuinka eikö äiti kauhistunut tultuaan
makuutukseen, että koko rauhansa ja hywät toiwonsa
hänestä oliwat kerrallaan turhaan rau'enneet!
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Kolmannen talwen al'ussa, kuin Liena luultiin
uudessa paikassansa olewan, tuli kirjaus äitille, jos:
sa tyttärensä ilmoitti paikasta eronneensa, ja että
hän oli watztakäsin antawa tiedä sekä svvn siihen
että miten muutoin hänen kanssansa käypä oli. Hän
anoi ainoasti, jo monen ajan kuluttua, äitinsä ja
siskoensa rakkautta.

Turhaan odottiwat nämät tätä luwattua
jausta wiikosta wiikkoon.

Äiti arweli jo pahoin asiat olewan. Mutta
kuin ei tiedetty, kusta hän siinä isossa kaupungissa
löydettäwä oli: niin he ei tainneet hänelle kirjoittaa
«ikä hänen weljensä lähteä häntä sieltä etsimään.
Mitäs oli siis muuta tehtäwa, kuin odottaa ja
rukoilla?

Sillä wälillä tuli talwi yhdati kowemmaksi.
Eräänä kylmimpänä ja rajusimpana iltana tuli eräs
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naapureista äitin taloon, ja sanoi, että Juhana heti
menisi Kestikiiwariin, siellä olisi muka joku joka
tahtosi puhutella häntä.

Hän läksi ja kuletettiin wierasten huoneeseen.
Siellä istui eräs waimonen henki, ja itki katke-

rasti. Tämä oli koko-
nansa kurjuuden ja suu-
rimman wiheljaisyyden ti-
lassa. Snlissä piteli hän
wakaista muutaman wii-
kon wanhaa lasta, joka
oli melkeittäin jähmetty-
neenä kylmästä. Wai-
mo parkasi surkealla ää-
nellä Juhanan äkättyä.

Tämä oli onneloin
Liena!

Mikä kohtaaminen? luhanakan ei tainnut kau
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histuksesta ja surkuttelemisesta alussa sanaakan
suustansa laskea. Kaikki läsnäolewatkin itkiwät.

Piristettyäan ensi-äimayksesta, kiiruhti Ju-
hana saattamaan silärtänsa ja hänen »viniscwaa las-
tansa tästä paikasta pois. Mutta mitenpäs salata
älliltä, että tyttärensä häntä niin liki oli? Tuu-
mailemisiin puuttui aikaa. Hän riensi kotia. Kal-
pea muotonsa ja äimäyksensa ilmoitti jo kylliksi äl-
lille raskaan sanomansa. Hiti airoasi heti asian,
ennen kuin hän ennätti sanaakan wirkkaa, ja oli jo
kotoa pois, ennen kuin hän taisi häntä seuratak-
kaan. "Minun Lienani, minun onneloin Lienani!"

näitä sanoessaan riensi hän Kestikiiwari huo-
neeseen lankesi tyttärellensä kaulaan ja kat-
kerot kyyneleet huojensiwat wihdoin hänen sydäm-
mensa.

Niin suojattuna kuin suinkin mahdollista oli,
asteli nyt lämä onneloin, tukeutuen äitinsä ja wel-
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jelsä käsiwarrelle, samaan taloon, joka muutama
wuosi sitten oli mielestänsä hänelle jo ahtaaksi tul-
lut. Hänen lastansa, joka oli muotoiseensa kääritty,
kantoi wapisewa äitinsä.

Ruumillinen holhoominen ol! nyt suurimmasti
tarpeeseen. Sillä molemmat, sekä tytär että lapsu-
kainen, oliwat aiwan tukalassa tilassa. Wanha, hurskas
ja hellä äitinsä koki parastansa, miten suinkin jak-
soi, näitten awuksi. Lääkäri, joka seuraamana päi-
wänä haettiin, ilmoitti salaisesti, ettei lapsi ollut
«nää henkiin jääpä, äitiki oli muka suuressa mää-

rässä.
Lapsi kuolikin seuraamana päiwänä. Limalle

oli tämä uusi pisto säoämmelle ja terweydelle. Hän
huononi päiwä päiwältä. Ei ainoasti tauti ja kur-
juus, waan myös salainen tunnon waiwa kalwoi
hänen elämätänsä. Mitä suuremmalla rakkaudella
äiti ja «veljensä häntä holhoiliwat, sitä mahootto-
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mammaksi ja wiheljäisemmäksi tunsi hän itsensä
omissa silmislänsä. Hänen kewytmielisesti kadotettu
onnensa, joka hurskaalla äitinänsä häntä kaswat-
laissansa suurimvana tarkoituksena oli, saattoi hä-
nen monta katkeraa kyyneltä »vuodattamaan; ja
kuin hän taisi puhua, soimaili hän itseänsä suu-
resti, ja anoi äitiänsä itseänsä wähemmin rakasta-
maan; sanoden ansaitsemansa ainoasti ylenkatsetta ja
kowuutta, korkeimmittain surkuttelemista,, mutta ei
yhtään helleyttä itseänsä kohtaan.

Hitiltä särki tämä sydäntä, koska hän lapsi-
parkaansa koki toki wähimmästikin lewolliseksi saat-
taa.

Alkoin oloon, kuin Liena taas alkoi piristyä
ja tuli lewollisemmaksi, kertoi hän äitillensä lankee-
muksensa ja onnettomuudensa surkean' tapauksen:

"Rakas äitini, minä en tahtonut uskoa teitä",
3
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sanoi hän, "että minun sydämmeni niin kewytmielinew
olisi, kuin te minulle monasti rakkaudella ja »vielä-
pä ystäwällisellä nuhteella sanoitte» Että se ko-
konansa nain saastainen ja syntinen olisi, niinkuin
nyt, paratkoon Jumala, omasta koettelemuksestani
hawaitsemaan tullut olen, tämä oli salaisuudessa
roieläi karvaampi minun ylpeälle luonnolleni".

"Katrin tnttawuus, josta te minua niin us-
kollisesti «varoititte, ja ne kirjat, joita hän lukeak-
seni antoi, oliwat minulle sanomattoman wahinkolli-
set! Uskonoppimme pyhimmät totuudet, joita minä
kewytmielisyydessani halweksin tutkia, waan joita
kopia järkeni kuitenni tuomita tahtoi, tuliwat minulta
pian epäillyiksi. Olinhan minä muka jonkun ajan
kokenut uskoa, enkä kuitenkaan löytänyt autuutta ja

rauhaa Jumalan kanssa, maikka Raamattu näitä
Uskon hedelmiksi lausui. Mutt» minä ko'm uskoa,
ennen kuin opin tuntemaan oma» syntistä luontoani.
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Minä tahdoin uskoa päällä, ennen kuin sydammellä
siihen haluakkaan oli. Minä tahdoin uskoa ilman
rukousta, omasta jar'estäni ja »voimastani, ilman
ajattelematta, mitä Katkismus minulle jo lapsuu-
dessani opettanut oli. Koko sieluni ja sydämmeni
riippui kiini maailmassa, ja minä arwelin knitenni
woiwani uskoa!"

"Kewytmielisyydelleni oli siis autuuden asiat
pi'an suurimpana rasituksena. Teidän alati walwo-
wa silmänne, teidän alituinen ja wilpitöin Jumalan
pelkonne ja hiljaiset huokauksenne, jotka minä kyllä
hawaitsin, pel'oittiwat minua. Teidän luonanne en
tainnut minä wapaasli ajatella ja elää, kuin tahto-
nut olisin; sentähden kiiruhdinkin minä «vihdoin luon«
tänne niin wiiwyttelemättä pois."

"Eroaminen teistä, teidän hurskaat unhotta-
mattomat sananne, Katrista luopuminen, hywä pait-
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ka, johon te minut saatoitte, ja warmaankin hartaat
rukouksenne ja Jumalan näkymatöin käsi, roarjeli-
wat minua jonkun ajan hillimältömyydestä.''

''Minä rukoilin, lu'in Jumalan Sanaa, nall-

titsin pyhää Ehtoollista, ja elelin Hiljaan itsekseni,"

''Multa minun kääntymiselläni ei ollut kuiten-
kaan oikeata perustusta. Tämä oli entiselle kewyt-
miclisyydelleni, maailmaa hywäilemiselleni ja sydäm-
meni sokeudelle rakettu. Minä ha'in jumalisen olon
w,,rjoa, enkä sen woimaa. Minä en siis löytänyt-
kän sitä, ja scntähdan ei tarwittukan muuta kuin
tottumusta uuteen tilahani ia herrasroäen tyytywäi-
syntla kanssani, niin minä olin uudestaan sowaistu
maailmalta. Warsin ulkonaiset jumalisuuden!
joituksetkin alkoiwat minua jo kyllästyttää. Uudet
tuttawuudet ja oloni suloisuudet herättiwat uusia
haluja, tahi uudisriwatpa entisiäkin minussa.''
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"Eräs tilaisuus oppiakseni tuntemaan pääkau-
punkia ja sen huwituksia, herättiwät minussa enti-
sen halun sinne muuttamaan. Minä sainkin sen
heti toimeen. Ah minua poloista, minä wielä yli-
puhuttiin teitäkin silloin siihen suostumustanne an-
tamaan!"

"Teidän minulle lahjoitettu Raamattunne, jota
minä en koskaan ilman lewottomuutta ja haikeutta
katsella tainnut, wuikka minä sitä en enää lukenut,
ja ne sanat, jotka te siihen kirjoittaneet olitte,
ja jotka painuiwat sywältä minun sydämmeheni
muistuttiwat myös minulle monasti teitä rakas äi-
tini ja minun kaswatustani minä tunnustan,
kokonansa mastoin minun tahtoani."

"Tämä oli toki ainoa wälikappale, mikä minua
wielä jonkun ajan jotenkin suojeli. Mutta se elä-
män laatu, joka paikassani oli mallan päällä, wetl
minut erinomaisella lamalla puoleensa."



42

"Wapaat hetkeni ja niitä oli minulla pal«
jon, kuin oli paljon palweljoita taisin minä wiet-
täa, kuin minä tahdoin; herraswäki siitä ei huoli-
nut. He eiwät walwoneet meidän tapaimme ylit-

se; kuinhan me waan täytimme toimituksemme ja
olimme kunnialliset. Minuapa wielä päälliseksi y-
Ustettiin muita paremmaksi."

"Tämä maistu hywälta minun kopealle luon-
nolleni; ylistys oli minulla lohdutuksena, koska sy-
dämmeni tahtoi minua tuomita, ja wälikappaleena
minua wieläenämmin suruttomuuteen wajottamaan"

"N«t minä en rumennut Kirkossakaan käy-
mään; siihen ei ollut aikaa, ja talossani pilkattiin
koko Jumalan palwellusta. Raamattuun minä en
tohtinut enää katsahtaakkaan; Jumalan Sana ei
löytänyt siis wahintäkään tietä minun wiheljäisecn
sydämmeheni. Mutta kyllä minulla oli Sunnun-

42



43

laina aikaa käyskennellä ulkona ja huwitus-pai-
koissa. Maallisia huwittawaisia kirjoja lu'eskente°
lin minä suurella halulla, wälistä öitä myöten. Ru-
koukseen minä en enää ollut ensinkän taipuma.

Herran Ehtoollisellekaan ei ollut riimulla yhtään
halua."

"Tällä tarvoin tuli minun sydämmeni alati
hekkumallisemmaksi, paattuneemmafsi ja sokeammaksi.
Rahaa myöskän minulta ei puuttunut; minä taisin
siis koreilla, ja sen kautta tulla enämmin silmäillyksi "

"Nain, äitini, jouduin minä siihen onnettomaan
tuttawuuteen erään aatelismiehen kanssa, jolla to-

sin oli makea kieli, mutta kuitenni myrkky sydäm-
messä. Minä en sitä alussa hawainnut, ettei mi-
nun maallinen mieleni ja turmeltunut lihani tahto-
nut siitä harvalta. Minä olin mielestäni jo joutu»
uut siihen tilaan, jota minä jo niin monta »vuotta
tarkoittanut olin."
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"Tuttawuudesta tuli ystäwyys, ystäwyndesta
rakkaus, rakkau-
desta arvion lu-
paukset ja
cäsrä wihduin
lankeemiseni-
kin!"

''Ah äitini kuinka wihchäiseksi minä nyt tun-

sin itseni! Ensin waiwasi minua kauheasti mielle-
liani äkkinäinen kylmyys ja mielen muutos kohtaa-
ni, koska minä hänelle tilaisuuteni ilmoitin. Mi-
nun kyyneleeni ja rukoukseni eiroät liikuttaneet häntä
ollenkaan. Wähäinen rahalahja, jota tarwe minun
vakotti wastaanottamaan, ja hänen katoamisensa oli
kaikki, mitä minulle palamasta rakkaudestansa ja-
lelle jäänyt oli."

''Silloin heräsi minussa se jo niin kauwan
kawottu pcräänajatus tilani ylitse minä näin
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sen häpiän kuin minua odotti, sen pilkan, jota mi»
nä en wälttäa tainnut, sen awuttomuuden, jossa
minä tunsin itseni oleman."

'Onneni oli siis kokonansa ja i'aksi kumottu!"

"Ia nyt wasta astuitte te, rakas äitini, hen-
kessa minun silmiini. O! minä olin milt'ei
waipua wiheljäisyydesta,''

Tässä hän ei tainnnut enämpäta puhua;
äitinsä wuodatti myös katkeria surkuttelemisen kyy-
neliä hän likisti tytärtänsä palawimmalla rak-
kaudella, lausuen: "O onnetoin lapsi parkcmi, rau-
hoita itsesi minun sydämm«ni tahtoo hal'eta
minä rakastan sinua suuresti, ja wieläpä enämmin
kuin ennen!'

Hetkcisen kuluttua kertoi Liena edelleen ta-
paustansa:
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'Onnettomuuteni ei ollut siinä »vielä kyllä.
Jumalan kaikkiwaltias käsi oli raskaasti minun pääl-
läni. Näin hirmuiseksi minä en koskaan wielä lu-
malara tuntenut. Minä tahdoin rukoilla mutta
en tainnut; minä tahdoin häntä liikuttaa armah-
tamaan itseäni - mutta minusta tuntui ikään
luin «lihassansa olisi minulle sanonut, "'Mitäs otat

minun liittoani suuhusi, koskas kuitenni kuritusta
wihaat, ja hcität minun Sanani selkäsi ta'a?" Ps.
H- 16, 1?. Sitä sielun tuskaa en taida selic-
lääkkän, jota minä tunsin, ja se lisääntyi yhdätl

suuremmaksi!"
''Minun täntyi maikka mäkisin kokea salata ti-

laisuuttani niin kauwan kuin suinkin mahdollista
oli. Tämäpä oli waikeinta! Jos minä olisin tain-
nut itkeä ja salata itseni kaikkein ihmisten silmiltä,
niin olisin minä tainnut huokeammin kärsiä onnetto-
muuttani."
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"Oh! tätä ennen arwelin minä kaiken maail-
man olewan itselleni awoina, ja jos muka yhdessä

lohi ei ollut mieleinen 010, niin taitasinhan minä
muu'alle päästä, Nytpä en tiennyt kuhun olisin
tainnut pa'eta. Eikä ainoasti oma, waan lapseni
tulema onni huoletutti minua suuresti."

"O! kuinka monasti minä teitä, rakas äitini,
muistelin, sitä onnellisuutta, jota luonnanne halwek-
sm, ja josta minä nyt kokonansa eroitettu olin.
Sillä teidän silmiinne en tahtonut enkä taitanut
minä koskaan tulla.''

"Mutta mitäpäs oli minun tehdä? Tilani ei
tainnut enää kauwemmin salassa pysyä. Herras-
waki eroitti minut surkutellen tuoniansa."

"Silla «alilla oli jo talwi käsissä. Minun
täytyi ottaa pakoni erään köyhän waimon luo, ettei
minulla ollut waraa antautua lasten ämmien hoittoon."
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"Täällä oleskelin minä siis kurjuudessani. Mut-
ta eipä ulkonainen kurjuuteni tuntunut minusta
enää niin rasittamalla kuin sisällinen. Sydämmeni
tuomitsi minua ja tunto waiwasi kauheasti. - Nyt
oli minulla kylliksi aikaa ja taipumustakin tutkia
sisällistä ihmistäni. Ah, kuinka suuren muutoksen
minä koeteltuani siellä hawaitsin! Minua wai-
wasi ei ainoasti sywä lankeemiscni; waan minä näin
myös, kuinka tämä lankemus lukemattomia muita
synicä myötänsä toi, joita minä en syntinä pitänyt-
kin, ennen kuin tämän hedelmän siitä niitin. Mi-
nä näin, kuinka minun sydämmeni oli ollut ilman
kunnioittamusta, rakkautta ja kiitollisuutta Juma-
lala, minun elämäni Herraa, kohtaan. Minä näin,
kuinka minä hurskaan kaswatuksen hywyyden ylen-
katsoin, ja monesta hywasta »vaikutuksesta sydäm-
messäni en ollut lukua pitänyt. Minä näin, kuin-
ka sokea minä olin Jumalan Sanassa, kuinka paat-
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tunut sen rakkaille kutsumisille ia lupauksille, ja
kuinka minä epäilin sen tolisen Jumalan pyhimpia-
kin »varoituksia ja uhkauksia. Nyt tunsin minä,
ettei uskottomuus *) ole ainoasti lähde kaikille synnille,
waan minullekin suurimpana syynä pahuuteeni, sillä
Jumala tahtoo waikuttaa oikeata Uskoa kunkin ihmi-
sen sydämmessä, joka waan todella haluaa ja ru-
koilee sitä Häneltä, Nyt aloin minä käyttää teidän
neuwoanne, rakas äitini, ja tulinkin saatetuksi totuu-
den tuntoon. Kiitos olkoon armiaalle Ylhäiselle
Isälle! minä tulin makuutetuksi sydämmeni wääry-
destä Jumalala kohtaan. Ennen tahdoin minä hy-
wälta näkyä, maikka kuitenni sydämmeni oli täynnä
saastaisuutta. Rukoukseni ei ollut lähtenyt wilpit-
lömästä sydämmestä. Minulla ei ollut yhtään to-

') Luullakseni olisi: Un glaube, uskottomuus, 3 wei -

f el, epäilys suomeksi.
Suom.
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tista luottamusta Jumalaan, enkä ollut kokenut
saadakkaan sitä. Minä hawaitsin olcwani täynnä
kopeutta, omaa rakkautta ja penseyttä lähimmäistä-
ni kohtaan; minua halutti rvaan saada wiettää mie»
luisaa ja huwittawaista elämätä, mutta ei ahkeroi-
da lisääntyäkseni hywyydessä."

"Ah! minulta puuttuu puheita, selittääkseni
kuinka minä alati enammin ja enammin tulin tun-
temaan turmellukseni sywyyden."

"Tämän lisäksi muistutti kalwaroa tuntoni mi-
nulle sitä liittoa, jonka minä Jumalan kanssa kas»
teessä tehnyt olin ja niin usein, pyhää Ehtool-
lista nauttiessani, uudistanut olin.''

"O kuinka kipeältä tämä käwi minun sydam-
melleni, ajatellessani, kuinka kauheasti minä mami»
tun liiton rikkonut ja Jumalani wihaan kehoittanut
olin!"
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"Eräänä tainlaisena tuskan hetkenä oiwalsm
minä itkewin silmin Raamattuni. Wapisten oti«
minä sen käteeni, wähintai teidän kirjoitustanne sil»
mäilläkseni, koska en enää tohtinut sydäntänne liki
tulla. Minä tiesin teidän itseäni rakastaneen, j»
tämä ajatus oli minulle jo kyllä lohdutukseksi
ainoa, jota minä silloin kykenin omistamaan."

'la katso, kirjoituksenne oli, ikään kuin en
olisi sitä koskaan wielä lukenut, maikka minä sen j»
ainmon ulkoa taisin sanoistanne leimahti kuin
kirkkauden säteet minun pimeään sydämmeheni; sem>
menkin kuin lu'ln-

" "Jaa, rakas tyttäreni, ala koskaan pelkää
hänen tykönsä tulla; sinä ilantat hänen sydammen»
sä, maikkapa kurjuutesi kuinka suuri olisi!" "

""Namat sanat olkoot sinulle lakkaan äitisi
muistoksi." "
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''Uudestaan parahdin minä itkemään; sydämme-
ni wankeus aukeni; jumalallisen armahtamisen wir-
woittawa wakuute wirtasi sisään; minä taisin jo
hiljaisuudessa rukeillakin, ensi kerran, pitkän ajan
perästä!''

Tätä sanoessaan wälkkyiwät silmänsä ilosta.
Hän pani kätensä ristiin, silmäluomensa laskentui-
wat ales, hän tuntui rukoileman.

Wähän ajan perästä lausu! hän edelleen: "Mi-
nä lu'in koko kirjoituksenne hartaudella ja uudella
toiwolla. Kukin sana oli minusra kalliimpi kuin
koko maailma. - Teidän sananne siis, rakas äitini,
auttoiwat teidän onnetointa tytärtänne turmiosta."

'Minä wuowaisin taas rumeta alituisesti ru-
koilemaan uudestaan lukemaan Jumalan Sanaa

ja tämä oli minulle siunaukseksi, rakas äitini;
roaikka minulta puuttui wielä sitä täydellistä siu-
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nausta, jota sydämmeni haki ja jota minä tarwit-
sin."

"Tämän ohessa läheni synnyttämisen aika. Ah,
jos te olisitte nähneet lastanne siinä tilassa; niin
sydämmenne olisi ollut hal'eta!"

"Nyt tulin minä wieläi paremmin hawaitse-
maan, maailman himoinensa katoaman. Minun
täytyi nyt itseni sitä tuntea, koska minä ennen en
tahtonut uskoa syntiä ihmisten turmioksi."

"Mutta minä en tahdo nyt ruweta lawealta
surkeaa tilaisuuttani kertomaan, etten teitä liian
murheelliseksi saattasi, Ollen outo ja hyl'ätty siinä
isossa kaupunnissa, jouduin minä heti puutokseen.
Tamarani oliwat kaikki jo kaupitut; talon emännän
köyhyys esti hänenkin minua auttamasta."

"Minun rakkaan äitini huone oli nyt siis ai-
noa inhimillinen pakopaikkani koko maailmassa."
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"Mutta kuinka haikea oli kohtauksemme, sitä
«n sanoakkan taida, sen te jo ilmankin hawcitsitte."

Hiti likisti häntä itkein.
''Matkani näinä kolvina pakaspäiwina oli

hywin waikea. O Jumala, minun wiatoin lapseni
on tullut kurjuuteni uhriksi! Minä! minä olen syy
hänen elämäänsä wiheljäisyyteensä aikaiseen
kuolemaansa!"

Onneloin alkoi surkeasti walittaa.
Pitkällinen kertomuksensa surullisesta elämäsi

tänsä waiwuttiwat kokonansa hänen heikon woiman-
sa. Hän täytyi lewäbtää.

Hioin sndän kärsi sanomatointa tuskaa katsel-
lessa tytärtänsä. Mutta hän rukoili woimia ylhäältä.

Hän koki kaikin tawoin auttaa onnetoinla tytär,

tänsä. Huitenni näkyi toiwo ruumiin puolesta rau-
keaman turhaan joka pöiwä.
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Sitä wastaan tuntui hänen sielunsa yhdäti
enämmin piristymän.

.''Rakas tyttäreni," wirkki äiti monasti hänelle,
"sinä olet nyt Jumalan armoa likempänä kuin kos-
kaan ennen. Sinä tunnet sydammesi syntisen tur-
melluksen ja jo senlaisen katumuksenki, jonka ainoas-
ti Pyhä Henki waikuttaa. Olethan sinä sen itse-
kin ilmoittanut, ja siitä Luojaasi ylistänyt!

Rakas Liena tyttäreni koska siis Pyhä
Henki niin tuntuwasti sydämmessäsi waikuttaa, niin
usko, ettei Jumala enää sinulle nuhainen ole.

Tunnethan' sinä lesusta Kristusta ja tiedät,
että hän on tullut maailmaan syntisiä, eikä «van-
hurskaita, autuaaksi tekemään. Etsiskös hän syn-
tisiä, jos hän lvihaasi heitä? ja saattasikos hän
heitä autuaaksi, jos hän soisi heidän hukkuman?

Sinä, rakas tyttäreni, et ole todella etsinyt
häntä, ja kuitenni on hän sinut pahMa rctkiltast
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löytänyt. . Muista, ken hän on; Jumalan ainoa
Poika. Muista, mitä Han rakkaudesta sinua koh-
taan tehnyt on! sinä tiedät, miksi hän kuoli; mitä
hänen kuolemansa matkaansaattaa Isän tykönä! Jo
lapsuudestasi olet sinä oppinut, että hän on Juma-
lalta meille annettu ei ainoasti »viisaudeksi waan
myös tehty »vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja
lunastukseksi.

Sinä olet kastettu hänen kuvlemahansa! Hän
on sinun rauhasi!

O! kiiruhda hänen armahtamistansa »vastaan-
ottamaan! Jumalan laupiaan Isän sydämmelle on
Hän ainoa tie!. Hänellä on »voima antaa syntea
anteeksi. Hänen werensä on se, joka meitä kaikesta
saastaisuudesta puhdistaa.

Mene hänen tykönsä, niinkuin sinä maallisenki
Isäsi tykö pel'otta mennyt olet. Rukoile, että Hän
armahtaisi sinua. Rukoile Häneltä Uskoa! Ru-
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koile lakkaama ta! Katsele alati Häntä ristin
päällä; hän on Jumalan Karitsa, joka sinun synli«
si kantanut ja rangaistuksen niistä kärsinyt on.

Hän taitaa aina autuaaksi tehdä kaikkia, jotka
Hänen kauttansa Jumalan tykö tahtomat tulla.
Hänen kauttansa! ei itsensä kautta!

Itsestänsä ei tule yksikään syntinen Ju-
malan tykö! Nyt on wielä aika, ettäs heikon Us-
kosi wahwistukscksi alati muistat Wipahtajan lau-
setta- "Tässä ei ole yhtäkään croitusta. He omat
kaikki syntisiä, eikä heillä ole mitään kerskattawaa
Jumalan edessä; ja tulemat kaikki ei ansiosta waan
armosta autuaaksi, sen lunastuksen kautta,
kuin lesukselta Kristukselta tapah-
tunut on.

Nämät oli elämän sanat sille wahitellen kuo-
lemalle tyttärelle. Hän seurasi rakkaan äitinsä neu-
woa; hän seurasi Pyhän Hengen ääntä, joka hänen
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fauttansa puhui, Hau rukoili nöyrästi ja har-
laasti lesusta Kristusta

Sydammcnsä tulikin yhdäti lewolliscMmaksi.
Tosin tunsi hän walistä haikeitakin hetkiä; mutta
niitten fiaan tulnval myös alati walonki ja Uskon
hetket, ja näitäpä oli lvielä tihiämpään.

Maallinen elämänsä läheni kuitenni loppuansa.
Hän tunsi sen, kuitenni kauhistukselta.

Kaksi tahtoa oli hänellä rvielä maailmassa.
Ensiksi, saadakseen wiclä kerran nähdä kaikkia sisa-
riansa ja weljiänsä, anoakseen heiltä anteeksi sitä
mielipahaa, jonka hän heille saattanut oli; ja toisek-
si, nauttiakseen Herran Ehtollista heidän kanssansa.

Näitä tahtojansa kiiruhdettiin täyttämään.
Liikuttawainen oli tämä kohtaaminen. Sairas

kärsi siinä enimmittäin. Kyyneliltä ei wottu pu-
huakkaan. Nahan woinnuttuaan kiitti Liina heikol-
l4 Hänellä erinomattain äitiä kaikesta' uskollisuus
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destanla ia rakkaudestansa, jota hän hänelle lapsuu-
desta asti osottanut oli; mutta erinomattain har»
laista rukouksi Etansa ja äidillisistä neuwoistansa,
,olka enimmiitäin hänen sielunsa pelastusta edisti-
wät, "Ikuisesti tahdon muistaa rakas äitini/' sa-
noi hän, ''mitä teille wel'ollinen olen. Ah, tääl-
lä palkitsin minä rakkautenne ainoasti sydämmen
surulla"
tämään itseänsä, makuuttaen kaikki oleman unhote-
tun, ja että hän häntä rakastaa enämmin kuin kos-
kaan ennen, "Sen tiedän ja tunnen minä, ra-
kas äitini, aiwan bywin mutta tuolla, tuolla ei
pidä enää kyyneleet ylitseni wuotaman; tuolla on
ikuinen ilo minunkin ylitseni olewa. Te olette mi-
nut Kristuksen kautta osotlancet Jumalan armah-
taman ja Isällisen sydämmen tykö, ja minä olen
nyt löytänyt perustuksen, jolla minun autuuteni
ankkuri ikuisesti pysyy. Jumal» teitä siunatkoon
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siitä äitini!"
"Ia te rakkaat weljeni ja sisareni, annattenko

minulle anteeksi? Taidattenkos le minua, teidän sy-
wasti lankennutta, mutta Jumalan armosta taas
noussutta sisärtänne samate rakastaa kuin äi-
timme minua rakastaa, ja minulle anteeksi antaa?
niin antakaat minulle stn todistukseksi kätenne, vai«
nakaat sydämmellenne!'

Kaikki itkiroät. Kaikki likisteliwät häntä.
"No, niin nautitkaamme siis yhteisesti tässä

sisällisessä rakkaudessa wielä wiimeinen kerta Her«
ramme lesuksen rakkauden atriata. Minun sieluni
halajaa Jumalala eläwätä Jumalala! Pian,
pi'an tulen minä sinne, jossa minä hänen kaswo-
jansa katsella saan. Halleluja!''

Seurakunnan Kirkkoherra, jolle asia jo oli en-
ne» ilmoitettu, tulikin heti, ja täytti tämän pyhän
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toimituksen. Siinä ei tarwirtu piemntäkän wal-
mistusta. Kaikkein sydämmet oli liikutetut, har-
taat ja täynnä rakkautta. Sairas rukoili itse. Hä-
nen muotonsa tuntui kirkastuman. Hän muis-
teli wietteliätänsäkin ja Katria rukouksessansa. Hän
antoi heille sydammestänsä anteeksi; rukoili, että
hekin toki kerran tulisiwat wielä oikmlle tielle, ja
saisiwat armoa Jumalalta.

Sywä, hiljainen hartaus wallitsi sowinto atriaa
nauttiessa.

Vlistys-wirttä lauloi myös Liena heikolla
äänellä. Loppunsa ei tuntunut enää kaukana olewan.
Hän sai Herran siunauksen uskowaisella sydämmel-
lä pelastukseksensa kaikesta pahasta. Tänä hetke-
nä oli Jumalan läsnäolo tuntuma.

Sairas, ollen taas yksin äitinsä ja sukulais-
tensa keralla, kutsui rakkaansa wielä kerran luok-
sensa, sanoden-
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"Wielä taitamat silmänne minua mahan ai:
laa nähdä ja sentähden tahdon minä wielä pu-
heilla teidän kanssanne. Pi'an owat silmäni um-
mistuwat, O elkäät itkekö! ummistuwathan ker-
ran teidänki silmänne mutta luolla nä'emme
me toisemme. Mstys, kiitos ja kunnia olkoon si-
nulle, woiton ruhtinas, joka meitä rakastanut, me-
relläsi meitä puhdistanut ja meitä syntisiä Juma-
lallemme Kuninkaiksi ja Papeiksi, tehnyt!"

"Ah jospa minä moisin jättää teille ehkedcs
jonkun muiston Limastanne. Mutta minä olen
köyhä!"

"Ainoasti teille, rakas äitini, taidan minä jo-
tain antaa, joka teille kallis olewa on."

Hän kopeloi pääalustansa, "Tässä, tämän
kalliin kirjan, ainoan lahjan, kuin minulla teiltä
wielä jälcllä on, ja joka minua auttanut on; joka



63

Viimeiseen hengen wetooni asti olkoon minun tykö»
näni; tämä kirja olkoon teille ikuisesti kiitollisen
tyttärenne muistoksi."

Hän likisti kirjaa rintaansa wasten.
Suokaa nyt minun wähän lewähtäa! Rukoilkaa

edestäni, että Jumalan rauha warjelisi minun sy»
dämmeni ja mieleni Kristuksessa lesuksessa wiimei»
seen hengen wetoon asti.

Hän nukkui- Iltapuolella lamattiin hän jo
kuolleena, Raamattu oli sydämmen päällä, ja kädet
ristissä. Suunsa tuntui myhailewän. Rauha lois»
ti kaswoista.

Hartailla rakkauden suunannoilla jatteliwät jäl-
keenjääneet omaisensa häntä hywästi. Hiti otti ma-
misten Raamatun kuolleen tyttärensä rinnalta ikui<
seksi rakkaaksi muistoksensa.

Autuaat owat ne kuolleet, jotka Herrassa nukkumat.
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Uskotulle luja lainaa
Päälles puhdas lesus,
Kautt' kuolemas korjaa minua aina,
Gten erkanis Sinust',
Sinun Sanaas minä turmaan,
Kuin roiimein täältä lähden,
Ota sielun silloin'tähdell'
Taiwaan iloon lujaan.






