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Suomentaja pyytää ilmoittaa, että laitti wiernskic-
liset nimet omat muutetut suomalaisiksi. Syynä tähän on
se, että lapset ja wierasta kieltä taitamattomat henkilöt
monestiktn eiwät niin mielellään lue sellaisia kirjoja, joissa
kaikki nimet omat wieraita, ja mahdottomia ääntää. Kun
ei mitään historiallisia nimiä esiinny, ei ole tästä mitään
wahmkoa syntynyt, eikä muutosta olisi tehtykään, ellei
oma kokemuksemme olisi osoittanut, että moni muuten hywä
kertomus ei ole niin „hauska" ainoastaan sentähden että
nimet owat muikeat ääntää; jos kirjaa luetaan ääneen on
näin laita wielä suuremmassa määrässä.

Rauman Kirjapaino-Osakeyhtiön kirjapainossa,
1804.



Kertomus Pienestä Raamatusta
ja mitä se matkaanjaatti.

ja Anna Wuorela oliwat suwi-
loma-aitoina wieraissa iso-äitinsä luo-

na, joka asui kauniilla paikalla maalla. Hä-
nen asuntonsa nimi oli Tammela, koska
siinä ympärillä kaswoi paljon tammia. Ker-
tun ja Annan, joiden koti oli kaupungissa,
oli hywin hauskaa iso-äidin luona. Kaikki
oli kaunista setä sisällä että ulkona, eikä
heillä ollut mitään läksyjä luettamatta, ei
mitään tehtiiwää muuta kuin leikkiä puu-
tarhassa, tahi mennä ulos niityille poimi-
maan siellä kaswawia tukkia. Heille oli
aina towin hupaista saada olla iso-äidin
luona, sillä paitsi sitä, että hän oli kiltein
ja rakkahin iso-äiti maan päällä, taisi hän
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kertoa semmoisia erinomaisia kertomuksia,
eikä näyttänyt koskaan wiisywiin niitä ker-
tomaan. Kaisa-täti ja eno Kaarle taisiwat
myöskin kertoa hauskoja kertomuksia, mutta
iso-äidin kertomukset oliwat tosia, niissä pu-
huttiin aina todellisista ihmisistä. Wanha
rouwa Tamminen rakasti lapsia suuresti ja
teki paljon heidän huwikseen. Häntä ila-
hutti nähdessään etteiwät he koskaan riidel-
leet leikkiessään, ja hywin Harmoin oliwat
pahankurisia. Mutta yksi asia häntä murhe-
tutti, se nimittäin, ettei hän koskaan näh-
nyt heidän lukeman raamatuttaan yksin
ollessaan, ei, raamatut saiwat olla koske-
matta Vierashuoneessa, kunnes rukoushetki
tuli, jolloin ne otettiin käsille, ja ellemme
ota lukuun rukoushetkiä ja sunnuntaita, löi-
wät he kokonaan laimin Jumalan sanan.
Monta wuotta oli rouwa Tammisella ollut
tapana omistaa yhden hetken joka aamu,
kohta suuruksen jiilestä, lastensa kristillisyy-
den opetukselle. Hän tiesi, millä tawalla
hän saattoi tehdä tämän hetken onnelliseksi
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ja hyödylliseksi nuorille; rakkaudella ja us-
kollisesti kylwi hän sanan jaloa siementä
heidän sydämmiinsä, rukoillen Jumalaa siu-
naamaan sitä. Ia runsas sato seurasikin
hänen kylwöään, yksi toisensa perästä hänen
lapsistaan alkoi kulkea sitä kaitaa tietä, joka
elämään wie ja siunasiwat häntä, joka Py-
hän Hengen armon kautta oli saattanut
heidän jalkansa rauhan poluille. Tämä
rakastettawa wanha rouwa ei hylännyt
koskaan tätä tapaa, maan kokosi yhä wie-
liikin ympärilleen ne perheensä jäsenet, jotka
oliwat hänen luonansa, ja koska hänen luo-nansa useimmiten oli muutamia hänen mo«
nista lastenlapsistaan, elähtyi tämä onnel-
linen „raamattu hetki" taas uudestaan.
Mutta Kertun ja Annan fydämmessä eiwät
nämiit hetket näyttäneet herättämän mitään
iloisia tunteita, heidän silmänsä, maitta vii-
matkin silmänräpäystä ennen säteilleet lei-
kistä ja kepposista, tuliwat unisiksi ja rau-
keiksi, kun raamatut otettiin esille, ja hei-
dän katseensa harhailiwat ympäri tauluissa
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ja tämän siewän huoneen huonekaluissa;
heillä ei ollut mitään rakkauden tunteita
eikä innostusta tähän pyhään kirjaan, ja
tämä herätti surua iso-äidin sydämmessä.
Kerttu ja Anna oliwat menettäneet äitinsä,
rouwa Tammisen nuorimman tyttären, In-
diassa, kun he oliwat wielä hywin pieniä.
Heidän isänsä, joka oli upseerina siellä ulko-
mailla, piti lapset luonansa, kunnes kuuma
ilman-ala alkoi saattaa heidät kiwulloisiksi
ja heikoiksi. Mutta kun majuuri Wuorela
kotoa tulleesta kirjeestä oli saanut tietää
rouwa Tammisen oleman hywin heikkona,
lähetti hän lapset mamselli Wirtaselle, jolla
oli tyttökoulu ja otti huolehtiakseen heidän
onnestaan ja menestyksestään, sekä henkisessä
että ruumiillisessa suhteessa. la, tehdäk-semme hänelle oikeuden mukaisesti, on mei-
dän mainitseminen, että hän erinomaisesti
täytti lupauksensa lasten ruumiillisen me-
nestyksen suhteen, mutta mitä heidän ijan-
taikkisuus-tarpeeseensa tulee, näytti aiwan
kuin hän olisi kokonaan unohtanut heillä
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olemankaan mitään sellaisia. Raamatun luku
pidettiin pakkona, ja rangaistukseksi tottele-
mattomuudesta saiwat lapset oppia raa-
mattu-läksyjä, ja kun lauantai pidettiin mii-
lon hauskimpana päiwänä, oli sitä mas-
toin sunnuntai, „ihanin seitsemästä", heille
itämin ja wäsyttäwin kaikista.

Iso-äiti Tamminen huomasi kohta hedel-
mät tästä kaikesta rakkaissa lapsenlapsissaan.
Tämä olikin ensi kerta, kun lapset oliwat
kauemman aikaa hänen luonaan, sillä kun
hänen terweytensä kauan oli ollut heikko,
oliwat lääkärit aina ennen kieltäneet ettei
lapset saa olla muuta kuin muutamia piii-
wiii Tammelassa. Nyt oli hän kuitenkin
reippaampi, ja sanoilla ja esimerkeillä koetti
hän esittää lapsille totisen ja iloisen ku-
ivan kristitystä ja uskon woimasta, joka
woi tehdä sydämmen onnelliseksi ja elämän
iloiseksi ja byödylliseksi.

Eräänä kirkkaana aamuna, suurukselta
päästyä, sysäsi Kerttu tuolinsa pöydän ääres-
tä ja juoksi noutamaan hattunsa, huutaen
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Annalle: ..Tule, Anna! tule mukaan! Minä
juoksen katsomaan onko ruusunuppu puu-
tarhassani puhjennut; tahdon niin mielel-
läni antaa sen iso-äidille." Hän weti An-
naa mutaansa, mutta sanoi samassa äkkiä:
„AH, raamattu-hetki! Sen unohdin!" Ia
heittäen hattunsa tuolille, lisäsi hän: „Minii
toiwoisin että saisimme heti juosta, etkös
sinäkin Anna?"

„Emmekii ensinkään saisi olla iso-äidin
luona? ennemmin tahtoisin menettää mo-
lemmat ruusupensaani, tuin jäädä tätä
paitsi."

„Anna, sinä tiedät kyllä, että minä
pidän paljon olosta iso-äidin luona myös-
kin, mutta minä en luulisi meidän tarwit-sewan lukea raamattua lupa-aikoina ja joka
päiwii sitte mielii."

„Mutta iso-äiti lukee joka päiwii ja
useampia kertoja piiiwiissä, ja tiedätkös,
Kerttu, minä olen miettinyt, että mahtaako
juuri tämä olla se, joka tekee iso-äidin niin
kiltin ja kauniin näköiseksi ja hywäkfi?"
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„Mutta mitähän sinä luulet lukemi-
sella oleman tekemistä tässä, Anna?" sanoi
Kerttu, katsoen kysywästi sisareensa.

Min, tiedätkös, wiilin tun olen halun-
nut saada olla iso-äidin tykönä ja olen
mennyt hywin hiljaa sisään hänen luoksensa,
niin hän ei ole nähnyt minua, waan luet-
tuansa wähiin aikaa, on hän uinahdellut,
hymyillyt ,ja näyttänyt niin onnelliselta.
Ia eilen illalla, kun sinä olit ulkona leik-
kimässä ja iso-äiti oli istunut niin kauan
sisällä huoneessaan, hiiwein minä hiljaa
sisään ja istuin pikku tuolille, saadakseni
katsella häntä. Kun hän sitte oli lukenut
pitkän ajan, niin kauan, etten olisi koskaan
wiitsinyt niin kauan olla wierashuoneessa,
pani hän kirjan kiinni sen pienen pu-
naisen raamatun, josta tiedät hänen pitä-
män niin paljon ja hän melkein nau-
roi. Sitte aulasi hän taas kirjan, katsoen
sitä, ja hänelle tuli kyyneleet silmiin. Näh-
dessäni iso-äidin itkemän, en woinut enää
istua hiljaa, maan juoksin esiin ja kiersin
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käteni hänen ympärilleen. Hän hämmästyi
niin kowasti, sillä hän ei tietänyt minun
oleman siellä; mutta hän ei ensinkään wi-
hastunut, maikka olin häntä säikäyttänyt,
ivaan otti minut polwelleen ja suuteli mi-
nua monta kertaa."

„Ia kysyitkö, minkätähden hän itki?"
sanoi Kerttu.

„Kyllä, sen tein ja kysyin sitäkin mitä
hänen niin iloiseksi saatti."

„Ia mitä hän sanoi?"
„tzän sanoi ajatelleensa sitä henkilöä,

jota antoi hänelle raamatun, se saatti hänet
itkemään, ja hän olisi juuri kertonut siitä
mikä teki hänen niin onnelliseksi, tun sinä
tulit sisään ja sitte saimme mennä maata."

„Minii luulen iso äidin kyllä kertoman
sen meille, kun pyydämme häntä, Anna",
sanoi Kerttu, niin tarkkaawaisena, että oli
unohtanut sekä ruusupensaan että nuput.
„Meidän pitää kysyä häneltä tänään."

„Niin pitääkin", ivastasi Anna, „nyt
saamme mennä sisälle lukemaan."
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Heistä tuntui tänä aamuna raamatun
lukeminen hauskemmalta kuin tawallisesti,
siitä yksinkertaisesta syystä, että he kuulte-
liwat tarttaawaisesti, ihmetteliwät ja miet-
tiwiit paljon siitä, olisiko lukeminen jotakin
maikuttanut siihen, että iso-äiti oli niin kiltti
ja hywä, wai eikö.

„Noin huolellisesti pitää iso-äiti raa-
mattua", sanoi Anna, kun wanhus luke-
masta lakattuaan pani kirjan koteloonsa.

Hän otti sen taas esiin, katseli sitä ja
sanoi: „Niin, rakkaat lapset, minä pidän
siitä hywin paljon."

„Minii toiwon myöskin woiwani lukea
sitä mielelläni, tultuani manhakfi", huo-
mautti Anna; „keltas, iso-äiti, te olette sen
saaneet?"

„Ainoalta sisareltani, jonka jälkeen sinun
nimeksesi annettiin Anna."

„Oliko hiin yhtä wllnha tuin tekin?"
„Ei, hän tuoli hywin nuorena."
„Kuoli! Ia mitä te sitten teitte? kuinka

moitte leikkiä ja olla iloinen ilman häntä?"



12

„En sitten enää koskaan leikkinyt, An-
na", wastasi wanhus marisemalla äänellä
ja kyynelsilmin. „Minä en woinut leikkiä
ilman häntä, ja sydämmeni oli miihällii
musertua. Ajan kanssa tuli kuitenkin rauha,
ja tämä pieni kallis raamattu oli se, jota
rauhan antoi."

„Lukewatkos nuoretkin ihmiset sitte raa-
mattua niin mielellään kuin wanhatkin?"
kysyi Anna kummastellen.

„Kyllä monet, lapsukaiseni; minä moi-
sin kertoa teille kahdesta pienestä tytöstä,
jotka pitiwät enemmän pienestä punaisesta
raamatustaan, kuin kaikista muista kirjoista
ja kapineista maailmassa."

„Oi, kertokaa, kertokaa iso-äiti!" pyy-
siwät Kerttu ja Anna innokkaasti. „Me
tahdomme niin mielellämme kuulla sen."

„Tulkaa ulos, humimajaan nyt sitte,
niin saatte kuulla sen."

Iso-äiti sai pian hatun päähänsä ja saa-
lin hartioilleen ja sitte lähti tuo pieni seura
huwimajacm. Sitten kun he oliwat istuu-



13

tuneet mukawasti, alkoi iso-äiti kertomuk-sensa pienestä punaisesta raamatusta.
„Hywin kauan sitten", sanoi iso-äiti,

„asui kaksi iloista lasta yhdessä, onnelli-
sessa kodissa. Tämä oli iso rakennus, kes-
kellä kaunista puistoa, jossa oli monta
komeaa puuta, ja kaunis joki juoksi siitä
läheltä siwuitfe. Se oli hywin hauska koti,
ja niin ajatteliwat molemmat tytötkin, Anna
ja Klaara. Anna oli kahta wuotta wan-
hempi sisartaan ja hänellä oli lempeä ja
rakastettawa luonto. Klaara oli kopea ja
kärsimätön. Anna oli rakastettawa lapsi.
Hänellä oli kirkkaat siniset silmät, kauniit
pitkät kiharat päänsä ympärillä ja hänen
pieni keijukaisen kaltainen wartalonfa oli
aina liikunnossa. Klaara oli myöskin kau-
nis, mutta hänen tummat silmänsä eiwät
olleet niin lempeät kuin hänen sisarensa ja
röyhkeän tapainen käytöksensä saatti hänelle
aina kiusaa. Heidän wunhempansa pitiwät
paljon lapsistaan ja tekiwät kaikki, jotta he
olisiwat olleet onnellisia. Heillä oli pieniä
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hewosia ratsastettawana ja kummallakin
pieni puutarhansa, jossa he saiwat työs-
kennellä mielensä jälteen, ja siellä heillä oli
kauniita tuttia annettawitsi heidän Mamil-
leen. Ia kuitenkin saatti yksi asia heille
paljon surua mitähän maallinen toti
olisikaan suruitta? heidän äitinsä ter-
weys oli hywin heitto. He saattoiwat tus-
kin muistaa aitaa, jolloin hän ei olisi ollut
tiwulloinen, mutta wiimeisenä wuonna oli
rouwa Kilpinen ollut heikompi kuin ennen,
hän jaksoi ainoastaan Harmoin ajella ulkona
pienissä mannuissaan ja sai tyytyä istu-
maan nurmikolla tahi puutarhassa lämpi-
mänä kesä-aikana. Mutta missä hän oli-
kin, oliwat nuo pienokaiset hänen ainaisenaseuranansa, eiwätkä he koskaan muulloin
olleet niin onnelliset tuin äitinsä luona.
He rakastiwat toisiaan hellästi. Herra Kil-
pisellä oli paljon tehtäwää maatilojensa
hoitamisessa, ja kun hän sitäpaitsi oli wal-
tiopäiwiimies, oli hän enimmäkseen poissa
tahi ulkona. Rouwan terweydentila esti
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häntä ottamasta osaa mihinkään seuroihin,
ja samoinkuin lapset oliwat taittein onnel-

lisimmat hänen luonansa, ei häntään huo-
linut ensinkään mistään muusta seurasta
kuin molempien pikku lemmikkiensä. Niin,
mutta olipas heillä muutatin seuraa. Mi-
tähän te luulisitte sen olleen, pienokaiseni?"

„Pienoinen karitsa", huudahti Anna,
joka ei itsekään oikein tiennyt kumpaanko
oli enemmin mieltynyt, karitsaansako wai
ruusupensaafensa. „Pienoinen karitsa, kuni
meidän Liifu."

„Suuri koira, kuten Tommi. Eipäs,
kun pieni kissanpoika leikkimässä ruohos-
tossa", sanoi Kerttu.

„Pieni punainen raamattu", sanoi iso-
äiti, „hnwin asetettu nahkaiseen koteloon
äidin makuukamarissa, tämä oli heillä aina
mukana, mihin he meniwät. Se oli kau-
nis, liittämä punainen raamattu, warustettu
tullatuilla lehdillä ja hakoilla, pieni, mutta
hywin kallisarwoinen."
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„Lukiwatko he sitä jota päiwä, iso-
äiti?" kysyi Anna.

„Luliwat, joka päiwii, mutta, muista-
kaa, ett'eiwät he lukeneet sitä kuten läksyä.
He rakastiwat sitä rakastiwat laulaa
sen ihanoita psalmeja rakastiwat tuulla
lesuksesta, jota heidän äitinsä rakasti ja
johon hän luotti. Ia niin pian kuin he
alkoiwat oppia jotakin, täyttyi heidän muis-
tinsa sen jumalallisilla totuuksilla."

„Ia oliwatto he onnellisia, iso-äiti?"
sanoi Kerttu kysywiisti.

„Hywin onnellisia, paitsi kun heidän
äitinsä oli huonompi tahi kun he antoiwat
pahalle luonnolle mallan, joka sitte aina
heitä murhetutti, kosta he eiwät ainoasti
rikkoneet äitiänsä mustaan, maan myöskin
Jumalaa wastaan."

„Mutta minkätiihden tahtoi heidän äitinsä
heidän oppimaan raamattua?" kysyi Anna.

„Sentiihden, kun hän toiwoi että heillä
olisi sen totuudet sydämmissään, ettei hei-
dän tarwitessaan olisi täytynyt hakea niitä.
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Ia", lisäsi wanha rouwa miettiwästi, „hiin
täytti astiat medellä, toiwoen Pyhän Hen-
gen muuttaman meden wiinitsi."

„Opettawatko kaikki äidit lapsiansa ra-
kastamaan raamattua", wirkki Kerttu. „Woi
kuinka toiwoisin oman äitini oleman täällä,
oman äitini!" puhkesi tuo pikku tyttö sano-
maan, „mutta en koskaan saa häntä enää
nähdä", ja hän alkoi itkeä.

Wanha rouwa Tamminen otti Kertun
syliinsä, sanoen: „Mutta raamattu woi
opettaa sinulle kuinka woit tulla siihen on-
nelliseen kotiin, missä äitisi nyt on, lapsu-
kaiseni."

„AH, iso-äiti, sanokaa minulle kuinka."
„Niin, tahdon wastata sinulle raama-

tun sanoilla, sillä ainoastaan sieltä saam-
me tietää mitä Jumala itse sanoo: Kun
Kristuksen opetuslapsia suretti ajatus, että
heidän mestarinsa olisi jättämä heidät, pu-
hui Hän lohdutuksen sanoja heille ja sanoi
menewänsä pois walmistamaan heille sijaa.
Mutta muutamat heistä eiwät saattaneet
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käsittää, mitenkä he woisiwat tulla taiwaa-
sen, ja yksi Tuomas kysyi lesukselta:
„Kuinka woimme tietää tien?" Herra ivas-
tasi: „Minä olen tie, totuus ja elämä."
Tämän saman lesuksen päälle luotti juuri
teidän äitinnetin, rakkaat lapseni. Hän tiesi,
että hänen syntinsä oliwat Hänen kauttansa
anteeksiannetut, ja hän saisi ijäti olla Hä-
nen luonansa. Tämän lesuksen lautta
woitte tekin saada tulla taiwaasen ja taas
olla äitinne luona, ja kun ette ensinkään
tiedä kuinka pian teidän pitää kuoleman,
niin ette saa jättää toistaiseksi ajatella Häntä
ja uskoa Häneen, joka on teidän oma Va-
pahtajanne."

„Iso-iiiti!" huudahtiwat molemmat lap-
set, nyt wilttaasti innostuneina näihin raa-
matun totuuksiin. „ Iso-äiti, te olette niin
toisenkaltainen kuin mamselli Wirtanen!
Te puhutte niin selwästi ja me kuultelem-
me niin mielellämme. Tämä tuntuu niin
toisellaiselta. „Olkaa kiltti jakertokaa enem-
män Annasta ja Klaarasta!"
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„Heidiin äidillään", jatkoi iso-äiti, „oli
wielä yksi syy toiwoll että hänen pikku tyt-
tönsä oppisiwat paljon raamatusta. Hän
tiesi, ett'ei hän saisi kauan olla heidän luo-
nansa, eikä hän ensinkään saattanut olla
warma siitä että toiset hänen poissa olles-
saan niin pitäisiwiit huolta lapsista kuin
hän. Kesä kului nopeasti, ja maikka rouwa
Kilpinen tuli heikommaksi päiwä piimältä,
oli hän kauniimpi kuin koskaan, niin aina-
kin arweliwat Anna ja Klaara, mutta hän
itse tiesi, kuinka nopeasti loppu lähestyi.
Meillä ei ole aitaa kertoa näitä päiwiä
piiiwäpaisteen päiwiä näille pikku tytöille

maan meidän täytyy kiiruhtaa kertomaan
wiimeisestä illasta, minkä heidän äitinsä
saattoi olla ulkona. Hän istui lepotuolis-
saan, nauttien kauniista näkö-alasta ja leu-
dosta ilmasta, kun kowa yskän kohtaus
äkkiä pudistutti hänen ruumistaan ja peläs-
tytti sekä lapset, että hänen läheisyydessään
olemat. Hän istui sitte wähiin aitaa hil-
jaa kootakseen woimiaan, »voidakseen mennä
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sisälle. „AH, äiti, minä wihaan tuota häi-
jyä yskää, se on warma!" huudahti Klaara
kiiwaasti, katsellen äitiään, joka oli hiesty-
nyt ponnistuksista. „Kuta sallii minun
yskiä, rakas lapseni?" kysyi rouwa Kilpi-
nen lempeästi. „Minä en sallisi äidin yskiä,
siksi pidän toki liian paljon hänestä." „Sinä
saatat minulle paljon enemmän kärsimystä
kuin yskä, lapsukaiseni, puhuessasi niin",
sanoi sairas, laskien laihan walkean kätensä
Klaaran pään päälle; jos todella rakastat
minua, kuten tiedän sinun tekemän, niin älä
puhu niin ajattelemattomasti, maan rukoile
lesusta tekemään itsesi kokonaan Hänen
lapsekseen ja opettamaan sinua kuulemaan
Häntä kaikissa. Lupaa minulle se, lemmi-
tyiseni!" Hän puristi tuon liikutetun pikku
tytön rintaansa ivastaan ja tyynnytti häntä
hywäilyllään. „Niin, minä tahdon, minä
tahdon", wastasi Klaara wakawasti, „ja
äiti on auttama minua olemaan kiltti."

Äiti sulki silmänsä ja hetkisen kuluttua
ne awattuansa, katseli hän mitä hellimmillä
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silmäyksillä lapsia, sanoen tyyneesti: „Te
tiedätte kenen hoitoon olen teidät jättänyt,
Hän on minua hywin lähellä nyt. Te
saatte molemmat luottaa ja uskaltaa Hä-
neen ja kertoa kaikki Hänelle silloin sil-
loin kun minä olen poissa", lisäsi hän no-
peasti. „Äiti, äiti, mihin te, äiti, menette?
Eihän äiti pois mene?" huudahti Klaara
kiihtoisllsli, kietoen käsiwartensa hänen tau-
lansa ympäri. „Klaara, äiti tulee kipeäksi,
kun sellaista teet", sanoi Anna, jonka waa-
leat tuskalliset kaswot osoittiwat hänen pie-
nen sydiimmensii sywän murheen.

Rouwa Kilpinen oli usein puhunut An-
nan ja Klaaran kanssa poismenostaan ja
sellaisella tawalla, että kaikki pelto oli poissa;
mutta näiden hänen laufumainsa sanain ei
ollessa odottamattomia Annalle, kostiwat
ne Klaaraan aiwankuin odottamaton lyönti.
Kun hänen. äitinsä oli puhunut siitä, oli
hän aina näyttänyt niin terweeltä ja ollut
niin iloisa, että Klaara oli otaksunut pois-
menon ajan, josta hän oli puhunut ja johon
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tahtonut walmistaa heitä, oleman wielä
hywin kaukana. „los taiwaallinen Isäni
pian ottaa minut luoksensa kotiin, niin ta<
pahtukoon Hänen tahtonsa." Anna puristi
äitinsä kättä, peittäen kaswonfa. „Te tie-
dätte, kuinka kallis Kristus on minulle ja
tahtoo olla teille, jos etsitte Häntä." Mut-
ta", puhkesi Klaara sanomaan, „tuinka tai-
damme olla kilttejä ilman äitiä? Minä
en taida, sen tiedän." „Klaara, kenenkäs
minä sinulle sanoin oleman ainoan, joka
taitaa opettaa meitä rakastamaan Häntä?"
„ Jumalan, äitini." „Ia missä Hänen tah-
tonsa ja tiensä on meille ilmoitettu?" „Äi-
din punaisessa raamatussa." „Aiwan niin;
Hänen sanassaan. Ottakaa se, lemmityt-
seni", ja hän antoi kirjan Annan wapise-
wiin käsiin, „lukekaa tätä yhdessä, kuten
kaikin olemme tehneet, oppikaa siitä, rukoil-
kaa sen sanoilla ja älkää koskaan erokaa
siitä." Se oli äidin lahja ja tuli myöskin
olemaan äidin testamentti. Rouwa Kilpi-
nen tuli hywin kipeäksi yöllä, ja kun hänen
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miehensä tuli kotiin seuraamana päiwänii,
pelästyi hän suuresti hänen tilastaan. Vas-
taukseksi hänen rauhattomaan kysymykseensä,
selwitti lääkäri rouwan taudin oleman hy-
win arweluttawan ja sanoi hänen täytymän
olla täydellisesti rauhallisena. Nuo kaksi
pientä tyttöä tuliwat arwaamattoman surul-
lisiksi, kuullessaan, etteiwät he saisi olla äi-
tinsä luona. Anna, joka suri yhtä sywästi
tuin hänen sisarensakin, koetti olla tyyneenä
ja nöyränä, mutta Klaara kewenti sydän-
tään riitelemällä Lowisaa, rouwa Kilpisen
uskollista piikaa ivastaan, kun tämä ei tah-
tonut päästää häntä hänen äitinsä luokse.
Anna koetti tyynnyttää pikku sisartaan ja
meni sitte ylös hiljaiseen lapsitamariin,
missä hän watawasti rukoili rakkaan äitinsä
puolesta. Hän oli juuri noussut ylös pul-
miltaan ja istui tuolilla pieni punainen
raamattunsa 'edessään, etsiäkseen siitä muu-
tamia hywintunnettuja paikkoja, tun Klaara
tuli rymäten sisään, kiihkoisasti sanoen: „Se
häijy ilkeä neiti Karttakin on täällä, eitä
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hänkään laske minua äidin luokse; mitähän
hänellä on sen asian kanssa tekemistä? Minä
wihaan häntä, sen tiedän", jatkoi hän, sysä-
ten Annan luotansa, tämän aitoessa laskea
käsiwartensa hänen kaulalleen. „Minä en
aio tehdä, mitä hän sanoo, tuo ruma paha
ilkiö."

Herra Kilpinen, joka samassa tuli sisään,
luuli lasten riitelewan ja nähdessään raa-
matun Annan kädessä, otti hän sen hywin
kylmästi häneltä, sanoen „ettei se ollut
mikään heidän leikkikalunsa, eiwatkä he suin-
kaan saaneet lupaa pilata sitä". Turhaan
selitti Anna asianlaidan, turhaan pyysi hän
sitä kun isä lähti lapsitamarista otti
hän tuon punaisen raamatun mukaansa.

„Kas niin, neiti Klaara", sanoi Mari,
heidän hoitajansa, „nyt olette taas saatta-
neet neiti Annalle ikäwyytfiä pikaisuudel-
lanne. Mutta ällää sureko niin, neiti An-
na", lisäsi hän ystiiwällisesti, „onhan teillä
tämä kaunis kirja, minkä neiti Kärkkä an-
toi teille, jossa on niin monta kuwataulua-



25

kin." Hänen antaessa kirjan Annan käteen,
otti tuo pikku tyttö sen koneellisesti ivas-
taan, mutta ei katsonut siihen. Hänen
pikku sydämensä oli täynnä murhetta ja
han taisteli komin, säilyttääkseen tyyney-
tensä. Hän koetti kuten hän niin usein
oli oppinut siitä pienestä kalliista kirjasta

olla kärsiwällinen, nöyrä ja lempeä
Klaarakin tuli lomin murheelliseksi, nähdes-
sään Annan waaleat, surulliset kaswot ja
tietäessään olemansa syynä hänen suruunsa.
Mutta tämä ei hankkinut heille takaisin
kirjaa, ja heistä tuntui tuin olisi heidän
äitinsä otettu heiltä pois.

„Rakkaat lapset", sanoi iso-äiti, „niiet<
tekö nyt eroitusta näiden molempien sisa-
rusten wälillä. He lukiwat molemmat mie-
lellään raamattua jakuuliwat äitinsä puhu-
man sen totuuksista. Mutta mailta Klaara
tawallllnsa todellakin rakasti sitä ja kuuli
mielellään äitinsä puhuman siitä, ei ollut
se kuitenkaan mielii ensinkään waituttanut
hänen sydämmeensii; Annassa taas oli sanan
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siemen juurtunut sydiimmeen ja hän koki
„kantaa hedelmää" elämässään. Nyt seu-
rasi muutamia raskaita, synkkiä päiwiä.
Anna ja Klaara oliwat melkein alinomaa
Illpfitamarissa; tosin he olisiwat saattaneet
mennä puutarhaan tahi leikkiä pihalla, mutta
tämä ei tullut heidän mieleensäkään; mitä-
hän he huolimat kukista ja päiwän pais-
teesta, kun ei heidän äitinsä ollut siellä.
Neiti Kärkkä jäi olemaan tänne, hän oli
ollut wieraissa naapuristossa rouwa Kilpi-
sen sairastuessa ja tullut sitte olemaan
apuna taloudessa. Hän ei olisi koskaan
tullut jäämään tänne, jos rouwa Kilpinen
olisi sen tietänyt, sillä tämä ei pitänyt hä-
nestä, mutta kun rouwa ei woinut tulla
pois omasta huoneestaan, ei hän saanut
tietää tästä, sillä pelättiin hänen tuleman
lewottomaksi saatuaan sen kuulla. Herra Kil-
pinen oli kiitollinen neiti Kiirkän ystiiwyy-
destii ja osaaottawllisuudesta hänen kelvot-
tomuudessaan ja surussaan. Mutta lapset

joko he tiesiwät äitinsä ei mielellään
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salliman neiti Kartan oloa talossa, tahi
hänen seuransa ei ollut yhtä mieluisa heille
kuin heidän isälleen — warma maan on,
että he paheksuiwat häntä suuresti ja wiilt-
tiwiit häntä niin paljon kuin mahdollista.
Hän oli kaukaista sukua herra Kilpiselle,
eitä siitä syystä siis kukaan kummastellut
hänen täällä käyntejiiiin.

Erääpä aamuna lähetti herra Kilpinen
Klaaran pyytämään neiti Kartan tulemaan
»vierashuoneeseen, ja kun tyttö, naputettuaan
owelle, ei saanut mitään wastausta, nukasi
hän omen ja juoksi sisään äkkinäisesti, kuten
hänen tapansa oli. Neiti, joka oli tällä
kertaa unohtanut tapansa mukaan lukita
owen, tuli hywin hämilleen, mutta pikku
Klaara raukka ei ollut wähemmän hämmäs-
tynyt siitä mitä hän näki. Huoneen nur-
kassa oli neiti Kärkkä polwillaan ja Klaa-
ran nopeat silmät iikkäfiwät ristin, jota
hän rukoili. Hän nousi ylös silmänräpäyk-
sessä ja Klaara huomasi pitkät witjat, Va-
rustettuina pyöreillä kuulilla, riippuman
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hänen kaulassaan ja hän piti niitä sormis-saan aiwantuin olisi hän laskenut kuulia.
Hämmästyksessään unohti Klaara kokonaan
asiansa ja huudahti, osoittaen kuollutta puu-
tumaa: „Rukoiletteko tuota? Minun äitini
rukoilee ainoastaan Jumalaa. Minä en
koskaan tahtoisi rukoilla sellaista." Neiti
Kiirktä wiirisi nuhasta, mutta hillitsi toki
itsensä ja kysyi: „Kukahan sulle, lapseni,
on sanonut minun rukoilleen." „Minii näin
sen, neitini." „Ia kuka uskaltaa sanoa,
etten saa tehdä miten tahdon?" tiuskasi
neiti, unohtaen päätöksensä pysyä lewolli-
sena. „Äiti sanoo että meidän tulee ainoas-
taan rutoilla Jumalaa", sanoi tuo pieni
tyttö. „Ia kuka on äidille tämän opetta-
nut?" „Hänen punainen raamattunsa",
mustasi Klaara arwelematta. Neiti Kiirkkä
meni hänen luotansa ja sulki owen, sitten
tuli hän taas, otti Klaaran kiisiwarrelleen
ja sanoi, puistaen häntä: „Lupaa minulle,
ettet puhu kellekään mitä näit." „Sitä en
lupaa", wastasi Klaara. „Sinä et lupaa",
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liuskasi neiti Kärkkä, päästäen tuokioksi saa-
liinsa, «mutta ajatteleppas, jos pakoilun
sinut." Samassa kuului koiran haukunta
akkunan ulkopuolelta. Neidin huone oli
pohjakerroksessa, akkuna pihalle päin. Klaara
ajatteli koiran saattaman häiritä hänen äi-
tiänsä ja unohti tätä ajatellessaan kaikki
muut. Aulasta alkuna, hypätä ulos, ottaa
pieni koira syliinsä ja juosta tiehensä oli
hänelle silmänräpäyksen työ. Hän ei aawis-
tanut tällä wapautuneensll neiti Kärkän
lomista käsistä, sillä tällä jäykällä naisella
oli omat syynsä waatia häntä »vaitioloon.
Klaara meni lapsikamariin, ja täällä kertoi
hän kaikki Marille ja Annalle. Uskollinen
lapsenpiika kummastui, waikkei hän puhu-
nut mitään. Hän oli jo ennen epäillyt
neiti Kärtkää ja oli makuutettu siitä, ettei
hän kammoksunut mitään keinoja ajaessaan
perille tuumiaan/

„Nyt, lapset", sanoi iso-äiti, „olette
kuulleet kylliksi neiti Kärkästä ymmärtäiik-senne, mits'ei rouwa Kilpinen mielellään
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tahtonut pitää häntä talossaan. Hän oli
innokas katolilainen, olipa hänen mielii
kuultu kerskaileman ky'ystään makuuttaa pro-
testanttisia uskonsa paremmuudesta. Huo-
limatta kaikesta kunnioituksestaan häntä itseä
kohtaan, ei rouwa Kilpinen kuitenkaan tah-
tonut mielellään nähdä häntä kotonaan ja
pelkäsi aina hänen mahtiaan, kun hän oli
siellä. Herra Kilpinen ei kiinnittänyt asiaan
mitään huomiota. Mutta ettei kertomuk-
seni wenyisi liian pitkäksi", sanoi iso-äiti,
„tahdon sanoa, että rouwa Kilpinen tuli
aina kipeämmäksi ja kipeämmäksi. Jota
piiiwii tuli tohtori wakawammaksi, ja pikku
tytöt tiesiwät äitinsä oleman hywin sairaan,
kost'ei hän kertaakaan lähettänyt heitä ha-
kemaan luoksensa. He eiwät tietäneet, kuinka
usein äiti oli halunnut nähdä heitä, maikka
tohtori oli kieltänyt. Wiimein tuli Lowisa
eräänä iltana, sanoen että lapset saamat
tulla sisälle äitinsä luokse mahaksi aikaa.
Suuresti mielissään juoksiwat he hänen luok-
seen; tyynyjen nojalla istui äiti melkein
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pystysuorana sängyssä, ja unohtaen kaikki
»varoitukset, heittäytyiwät lapset hänen sy-
liinsä, painaen päänsä hänen rinnoilleen:
„Äiti! niin kaunisko äiti onkin! Äitihän
on punainen tuin ruusu", huudahteliwat
molemmat, „eikös äiti woi tulla ulos puu-
tarhaan kerrankin wielä, yhden ainoan ker-
ran mielii." Kuumeesta hehkumme poski-
neen ja säteilewine silmineen näyttikin rou-
wa Kilpinen rakastettawalta ruusulta. „En,
en koskaan enää, lemmityiseni, en koskaan
täällä alhaalla, mutta kerran tuolla ylhäällä!
Tuolla ylhäällä taiwaan »valtakunnassa,
siellä tapaamme toisemme, ei ikänä enää
erotaksemme. Tämä on ihana ajatella, eikö
niin?" Sywii palama rakkaus kuwastui hä-
nessä, hänen katsellessaan lapsiaan. „Missä
on pieni raamattumme, Anna. Olisi haus-
kaa lukea sitä yhdessä wielä kerran. Te
tiedätte minun antaneen sen teille, enkä ole
tahtonut pyytää sitä, sillä tiesin sen saat-
taman lohduttaa teitä, kun emme saaneet
olla yhdessä." Anna tuli tulipunaiseksi,
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sanoessaan: „Se on isällä. Isä sai
otti sen." Klaara huudahti: „Se oli mi-
nun syyni kaikki eikä Annan", ja hän aitoi
kertoa kaikki, kun Lowisa tuli sisään, ystii-
wällisesti lausuen: „Neiti Klaaran täytyy
nyt olla hiljaa, muuten tulee äiti huonom-
maksi." „Niin no, rakkaat lapsukaiseni",
sanoi rouwa Kilpinen, „jos isä otti raa-
matun, niin saatte sen kyllä takaisin; ehkä
hän tahtoi sitä itse lukea. Mutta saatuannesen takaisin, niin pitäkää se huolellisesti,
älkääkä antako minkään muun kirjan tulla
itsellenne rakkaammaksi, kuin se. Se on
teitä warmaan wiewä elämän läwitse tai-
wllllsen. Siellä saamme tawata toisemme."
Hellästi weti hän tyttärensä luokseen ja
syleili heitä wiimeisen terran; ihan wäsyk-
fissä nojautui hän taas tyynyjä wasten,
sulkien silmänsä. Lowisa houkutteli lapset
lähtemään, sillä hän oli suuresti huolissaan
tämän keskustelun seurauksista rattaalle
elatus-äidilleen. Mä hiljaisemmaksi tuli
elämä tuossa isossa talossa, ja wiimein
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saiwat tytöt kuulla tuon hirweän sanoman,
että äiti oli poissa. Tämä oli surulli-
nen näky. „Oi, minä toiwon, että äiti
olisi antanut meidän tulla mukaan", huu-
dahti Anna, tuntien synkän, pilwen laskeu-
tuman koko hänen elämänsä ylitse. Ia
kumminkin oli hänen murheensa tyyneyttä,
werrattuna Klaaran kiihkoisaan suruun, jota
ei edes hänen isänsä läsnäolokaan woinut
liewittää. He sainmt mustat waatteet ja
hatut, ja kaikki oli heillä waan mustaa,
eikä mitään sinisiä nauhoja eitä wöitii wal-
keiden pukujen päällä, joista äiti niin pal-
jon piti ja joita heillä ennen oli ollut. He
eiwiit nauraneet eikä leikkineet enää, suuri
murhe oli tullut heille.

Neiti Kurkkii jäi olemaan tänne, eikä
siltä näyttänyt, että hän olisi aikonutkaan
jättää perhettä. Ehkä hän ei onnistunut
woittaa lasten suosiota, lisääntyi heidän
isänsä huomio jakunnioitus piiiwii päiwältii.
Tämä olikin hänen päätarkoituksensa. Jos
pittu tytöt olisiwllt olleet wähemmän kiin-

Kertomus Pien. Raam, 2
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tyneet äitinsä muistoon tahi enemmän Hu-
mitelleet sellaisilla huweilla, joita neiti
Kiirktä olisi heille Valmistanut, olisi hei-
dän wälinsä tullut paremmaksi, muttn kosta
ei tämä onnistunut, päätti neiti Kiirkkii
waikuttaa herra Kilpiseen, niin että hän
itse, sopiman ajan tultua, olisi saama koko-
naan hallita heitä. Herra Kilpinen rakasti
liian paljon mukawuutta, itse huolehtiakseen
lasten hoidosta, ja hän kunnioitti neiti
Kärktää siihen määrään, että hän piti itsensä
ja perheensä onnellisena saadessaan hänelle
uskoa lasten ja talouden hoidon. Hän osasi
pian saattaa itsensä malttamattomaksi herra
Kilpiselle, ja heidän sukulaisuuteensa katsoen
oli sitä paitsi ihan luonnollista että hän
jäisi tänne, ainakin joksitutfi ajaksi.

Eräänä iltapäiwänä, wiihän jälkeen rou-
wll Kilpisen kuoleman, juoksi Anna isäänsä
mustaan hänen tullessaan wierashuoneefen,
kietoi kätensä hänen kaulaansa, kuiskaten
watllwasti:

„ Isä-kulta, ole hywä ja anna
meille pikku punainen raamattumme." Äi-
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tähän sinä sillä teet, rakas lapseni? Ethän
sinä lue sitä kuitenkaan. Juokse leikkimään
nukkesi kanssa, ja tultuasi suuremmaksi, saat
sen."

„Mitä nyt? Luulenpa kerjättäwän ma-
keisia isältä", sanoi neiti Kartta, jota sisälle
tullen tunkeutui kohta heidän keskusteluunsa.
„Ei isä puuhailisi mielellään teidän kans-
sanne ja sitä paitsi on hän Väsynytkin."
Anna punastui ja oli wähällä laskea kii-
maan wastauksen, mutta hän pidätti toki
itsensä, muistaen kuka oli sanonut että
„Herran palwelijat eiwiit saaneet olla rii-
taiset, maan suloiset jokaista kohtaan ja
tärsiwälliset."

„En minä puuhaillut, neiti", ivastasi
hän tyyneesti, „mutta minä pyysin isän
antamaan minulle erään kapineen." „Mene
nyt lapfikamariin, Anna", sanoi hän, luo-
den hellän katseen kauniiseen lapseensa, lisä-
ten: „Tahdon miettiä asiaa." Jäätyään
lahden kesken neidin kanssa, sai. herra Kil«
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pinen mustata paljon useampaan kysymyk-
seen, luin Anna oli milloinkaan tehnyt.
Saatuaan kuulla tytön toiwomuksen, pyysi
neiti Kärkkä herra Kilpisen kaikin mokomin
pitämään raamatun ja makuutti hänelle,
että jos lapset saisiwat lukea sitä, Vaikut-
taisi se heihin Vahingollisesti. „Taitaa niin
olla", sanoi herra Kilpinen, „saatat olla
oikeassa, mutta minä en mielelläni kieltäisi
Annalta hänen toiwomuksiaan ja hän sanoo
wakawasti haluamansa lukea sitä." „Nou«
data minun neuwoani, äläkä lasten itsensä
tähden anna heidän lukea pyhää raamattua
ennen kuin he woiwat omistaa hyötyä sen
opetuksista." „Anna on tawoiltaan hywin
rakastettawa", sanoi herra Kilpinen miet-
tiwiisti. „Anna minun kätkettäwäkseni kirja,
niin lupaan, että se on olema «varmassa
tallessa", wirkki neiti. Mutta herra Kil-
pinen katsoi tämän loukkaukseksi itsenäisyy-
delleen, joten hän kielsi kohteliaasti, mutta
wakaasti, lisäten kuitenkin miettiwiinsä hä-
nen neuwoaan.
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Aika kului, ja kylmän taimen perästä
tuli lämmin ja kaunis tewät. Anna ja
Klaara oleskeliwat enimmäkseen lapfikama-
rissa, sillä maikka he mielellään oleskeliwat
isänsä luona, oli hän Harmoin yksinään ja
mielii harwemmin lastensa luona. Wielä
kerran oli Anna rukoillut raamattuaan,
mutta isä kieltäytyi jyrkästi antamasta ja
kielsi hänen siitä enää koskaan puhumasta.
Anna totteli, ja isä luuli hänen unohta-
neen sen. Pikku tytöt oliwat enimmäkseen
Marin kanssa lapsikamarissa, ja tämä us-
kollinen hoitaja teki kaikki mitä hän moi,
huwittaatseen heitä ja johdattaakseen heitä
oikeaan. Hänen sydäntään liikutti nähdä
heidän aamuin ja illoin lueskeleman ulkoa
raamatun paikkoja, wirsiä ja lauluja toisil-
leen, mutta ei mikään woinut saattaa heitä
lukemaan mitään muuta raamattua, kun
eiwät he omaansa saaneet. „Minä lupasin
äidille, ettei mikään muu kirja olisi tulema
meille rakkaammaksi tuin hänen pieni pu-
nainen raamattunsa, niin älä siis pyydä-
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kään, Mari", mustasi Anna hoitajansa uudis-
tetuille kehoituksille. Mari otaksui Annan
tekemän erehdyksen luullessaan äitinsä tar-
koituksen olleen että he yksinomaan riippui-
siwat tässä yhdessä raamatussa, sen sijaan
otaksui Mari äidin tahtoneen että he ennen
luopuisiwat kaikista muista kuin Jumalan
kalliista sanasta, ja että he rakastaisiwat
sitä ja seuraisiwat sen opetuksia. Mutta
mikään ei woinut saada Annaa luopumaan
hänen lupauksensa kirjaimellisesta pitämi-
sestä ja Mari oli kiitollinen kun lapset tai-
simat ulkoa niin paljon, että he aamuin
ja illoin saattoiwat siitä aina wiihän lukea.

Anna rakasti Jumalan sanaa ja elisen walossa, mutta Klaara otti osaa hänen
hartaushetliinsä, ei sentähden, että hän olisi
rakastanut niitä, waan rakkaudesta äitinsä
muistoon ja jumaloittuun sisareensa. He
ratastiwat toisiansa suuresti, ja huolimatta
erilaisesta luonnostaan ja mielenlaadustaan,
oliwat he kuitenkin yksi rakastuessaan toi-
siaan. Klaaran tiiwas, kärsimätön mielen-
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laatu murhetutti usein Annaa ja hän koetti
häntä opettaa hillitsemään sitä, mutt'ei mi-
tään näyttänyt auttaman, pikemmin tuli
hän yhä kopeammatsi, ja neiti Kiirkiin kokeet
saada käskeä ja mallita Mariaakin, suutut-
tiwat häntä aina. Anna sai usein ottaa
osansa Klaaran tottelemattomuuden seurauk-
sista, sillä hän koetti aina suojella pikku
sisartaan. Eräänä heinäkuun iltapäiwiinä
juoksi Klaara yksinään puutarhaan katso-
maan kukkiaan. Tuli näet piakkoin Annan
syntymäpiiiwä ja Klaara halusi niin mie-
lellään antaa hänelle pienen tukkatiehkuran.
Anna ei ollut terweenii moneen wiiktoon
eikä saanut mennä ulos. Mielihywillään
tullessaan ulos puutarhasta kohtasi Klaara
isänsä, joka tänä aamuna oli tullut kotiin
eräältä matkalta. „Klaara kultaseni", sanoi
hän ystiiwällisesti, „onko sulla ollut haus-
kaa minun poissa ollessani?" Klaara, joka
aina, kaiken pikaisuutensa ohessa, kuitenkin
pysyi täydellisesti totuudessa, wastasi roh-
keasti: „Oli kyllä wälistii." „Selwitiippäs
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tämä lähemmin." „Silloin oli hauskaa,
kun neiti Kärkkii oli poissa, mutta ikiiwää,
kun hän tuli takaisin." Herra Kilpinen
purasi huultaan, sanoen: „Klaara, sinun
pitäisi olla kiitollinen neidille, syystä että
hiin on erittäin hywä teille." „Hiin on
wanha ilkiö", mutisi Klaara itsekseen, ei
kuitenkaan niin hiljaa ett'ei isänsä saattanut
kuulla hänen sanojaan. Ääneensä sanoi
hän: „Hywäkö? Isä, hän ei ole hywä.
Minä nuhaan häntä, minä en woi kärsiä
häntä." Herra Kilpinen katseli pelokkaasti
ympärilleen, aiwan kuin olisi hän pelännyt
näkemänsä neiti Kiirkiin pistäytymän esiin
aidan takaa eli pensastosta, sitte sanoi hän:
„Hiljaa, Klaara, sinä et saa sanoa niin,
minä mihastun siitä sinulle." „Minii pyy-
dän isältä anteeksi, jos tein määrin, mutta
minä nuhaan häntä." „Mitähän pitäisit
kouluun menosta?" kysyi herra Kilpinen,
nopeasti muuttaen puheenaineen. „Lahti-
sinko minä pois kotoa, ja jättäisin Marin,
puutarhan, Tammin, saaristolaisen ja isän?"
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Herra Kilpinen huomasi, ettei hänellä ollut
juuri etewin sija, wiimeinen kun oli tässä
pitkässä luettelossa, mutta hän ei ollut tätä
huomaaminaan, ivastasi waan: „Te saisitte
olla kotona lupa-aikoina ja silloin teidän ei
tarwitsisi lukea läksyjä Marin kanssa, waan
saisitte juosta ja leikkiä koko päiwän."
Klaarasta tuntui tämä hywin lupaamalta,
mutta hän lisäsi: „Tulisiko neiti Kiirtkä ole-
maan täällä silloin?" „Ei, neiti Kärkkii
ei tulisi silloin tänne", wastasi isä, pannen
erityisen painon nimelle, johon hän ei kui-
tenkaan ilmoittanut mitään syytä. „Sitte
olisi hauskaa, isä. Mutta mitähän Annasanonee tästä?" „Anna on siksi kiltti, ettei
hän wastusta toiwomuksiani", oli wastaus,
„ja siinä koulussa, mihin olen teitä aiko-
nut, on paljon hiljaisempaa kuin täällä, ja
tohtori sanoo, että Annan täytyy päästä
lämpimämpään ennen syksyn tu-
loa." „Sanooto hän?" huudahti Klaara
tuskallisesti. „Onto Anna kipeä, isä?"
„Ei hän kipeä ole, lapsukaiseni, mutta
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heitto, niin että meidän täytyy häntä hoi-
taa hywin huolellisesti. Minusta näyttää
hän tulleen hywin laihaksi ja Mari sanoo
hänen yskänsä tulleen pahemmaksi minun
poissaollessani. Leikkiikö hän kanssasi, Klaa-
ra?" „Kyllä, sen hän tekee; enhän minä
ilman häntä moi leikkiä." „Mikfi olet täällä
yksinäsi nyt sitten?" „Tulin katsomaan
kukkiani; käyn täällä jota ilta katsomassa
niitä, sillä tahdon saada kauniin kukkakim-
pun toisella unikolla." „Mintätähden?"
„Perjantaina on Annan syntymäpäiwä."
„Niin, sehän on totta. Kummastelen maan,
mitähän hän mieluimmin halunnee saada?"
„Teiltäkö, isä?" Min, tiedätkö jotakin,
jota hän toiwoisi saamansa?" „Mitä hy-
wiinsäkö, isä?" „Mitä hywänsä, jota
on järjellistä. Ei mitään tuhlausta, ym-
märräthän. Hän toiwoi terran saamansa
pienet mannut, samallaiset kuin iii—, tuin
Mari-täti sai, tahi oman pianon, woidat-
seen soittaa loma-aitoina, tahi kirjakaapin,
tahi uuden puwun, tahi ehta uusia puutarha-
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kapineita. Mitähän sinä luulet?" „Saanto
puhua Annalle, mitä isä on sanonut ja että
hän saa mitä hän pyytää syntymiipäiwä-
niiiin?" „Saat kyllä, sillä ehdolla ettei
hän pyydä mitään järjetöntä", wastasi herra
Kilpinen. Klaara oli onnellinen Medessään
tämän sanoman rattaalle lemmitylle sisarel-
lensa, ja hän tiesi mallan hywin minkä Anna
olisi walitfewa.

Tuo merkillinen piiiwä tuli »vihdoinkin
kirkas, kaunis suwipiiiwä. Klaara tuli

tuoden erinomaisen kauniin kukkakimpun
omasta puutarhastaan, ja näillä kahdella
tytöllä oli erinomaisen hauska päiwii. Maitta
Anna oli heitto, sai hän luwan olla ulkona
lämpimämmän osan piiiwästii, ja Klaaranseurassa oli kaikki hänelle nautintoa. Kun
pikku tytöt wlllkoisissa puwuissa ilman muita
koristuksia kuin kauniit kiharansa tuliwat
iltapäiwällä sisälle wierashuoneesen, sanoi
herra Kilpinen ystäwällisesti hymyillen:
„No, Anna, minä olen hywin lewoton
odottaessani tietoa, kuinka suuren lowen
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pyyntösi tekee kassaani. Oletko Klaaranmusaan neuwon awulla päättänyt mitä pyy-
dät minulta?" Herra Kilpinen weti pikku
tytön luoksensa, ja katseli surkutellen, kuinka
hän oli tumattoman heikko ja kuinka hänen
poskensa nyt silmänräpäykseksi hehkuiwat
polttamasta punastuksesta. Napisten sanoi
hän: „Saanko kuiskata, isä?" „Saat kyllä,
neidin ja Klaaran ei tarwitse tietää sitä
kohta, se saa olla meidän salaisuutemme niin
kauan." Anna kietoi käsiwartensa isän kau-
laan ja kuiskasi: „Pienen punaisen raamat-
tuni, isä. Mieluummin tahdon sen saada
takaisin, kuin mitään muuta." Herra Kil-
pinen wawahti, melkein unohdetut mietteet
wirkosiwat taas eloon hänessä. Kohottaen
Annan pään niin että hän saattoi nähdä
tytön ujostelemattoman, suloisen katseen,
sanoi hän: „Tahdotko tosiaankin mieluum-
min sen tuin waunut, pianon, tahi kauniin
uuden puwun?" „Mieluummin kuin mitään
maailmassa, isäni." „Sitte olet myöskin
sen saama, en näe mitään syytä kieltää sitä



45

sinulta." Herra Kilpinen nousi istuimel-
taan, jätti huoneen ja tuli pian takaisin
tuoden tuon pienen kalliin raamatun, jonka
hän antoi koteloineen Annalle. „Kiitolfia
isä; näin onnellinen syntnmapäiwä!" huu-
dahti Anna, enempää ei saattanut hän sanoa,
maan kiiruhti aarteineen lapsikamariin, missä
tyynelwirta saatti hänen liikutetun mielensä
taas tasapainoon. Klaara juoksi hänen pe-
rässään huoneesta, joten herra Kilpinen
jäi kahden kesken neidin kanssa. „Pyydän
anteeksi, Augusta", sanoi hän, „etten seu-
rannut neuwoasi. En saattanut olla täyt-
tämättä lapseni toiwomusta." Neiti Kärktä
waikeni, kenties tehdäkseen wiisaasti, mutta
totta puhuen teki tämä pieni tapahtuma
sywän «vaikutuksen häneen. Näytti siltä kuin
olisi uusi elämä walunut Annan hentoon
ruumiisen ja Klaara nautti sisarensa on-
nesta. Hänen äitinsä raamattu! Juma-
lan sana! Oi kuinka Anna rakasti sitä.
Hänen onnensa ei osoittautunut ainoastaan
siinä, että hän innokkaasti luki tätä tallista
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kirjaa, waan koko hänen käytöksessään, olipa
koko hänen kaswojensa juonne muuttunut;
hän otti osaa eliiwästi ja halukkaasti Klaa-
ran leikkeihin ja oli mielii tarklaawaisempi
kuin ennen lukutunneillaan.

Mutta huolimatta hänen onnellisuudes-
taan, näkyi kuitenkin selwemmin päimä piii-
wältä, että hänen terweytensä oli suuresti
heikontunut. Niihinkin kylmyys tahi kos-
teus tuotti hänelle yskää ja hengenahdis-
tusta. Aikomus lähettää heidät kouluun hy-
lättiin täksi kertaa ja samalla meni tyhjiin
monta neiti Kiirkiin tuumaa, sillä tämä tuu-
ma oli myöskin hänestä alkujaan. Wailt'ei
hän juuri pitänyt Klaarasta, joka alinomaa
huolettomalla, kiiwaalla käytöksellään louk-
kasi häntä, tunsi hän itsessään Vastusta-
matonta wetoa Annaa kohtaan, kuten kaikki
muutkin, jotka niikiwiit tuon kiirsiwiillisen,
lempeän sairaan. Anna oli luonnostaan
hywin tuntehikas ystiiwyydelle, ja kun neiti
Kiirtkä usein tuli lapsitamariin ja istuutui
hänen wiereensä, ystäwällisesti jutellen hti-
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nen luonaan, oppi Anna pian pitämään
hänestä.

„Kuten äsken sanoin", lisäsi iso-äiti,
„oli neiti katoolinen, syy että hän, omien
tuumiensa onnistumiseksi, ei tähän asti ollut
tätä ilmaissut, oli ainoastaan se, että hän
sitte aikanaan woisi sitä paremmin waikut-
taa kirkkonsa hywäksi. Muutamana syys-
iltana, kun Anna, jota koto päiwän oli
waiwannut yskä ja hengen-ahdistus, makasi
sohwalla lähellä tulta tuossa isossa hupai-
sassa lllpsikamarissll, lewiiten ja tuntien
mielihywää, kun waikeimmat tuskat oliwat
keskeytyneet, tuli neiti Kärkkä hänen luok-
sensa. Klaara oli isänsä luona, joka oli
lähettänyt hakemaan häntä, osaksi saadakseen
olla hänen seurassaan, osaksi sentähden että
tyttökin saisi jotain waihtelewaisuutta, sillä
hän ei koskaan muista syistä tahtonut jät-
tää Annaa- „Kuinka nyt woit tänä iltana,
Anna?" kysyi neiti hellästi, sisään tultuansa.
Mari wäitti, että neiti oli oppinut puhu-
maan paljon ystiiwällisemmin ja että hänen



48

äänensäkin olisi muuttunut siitä asti kun
hiin oli alkanut oleskella neiti Annan luona.
„Kiitos, kyllä nyt tuntuu paremmalta",
wastasi sairas, kurottaen pientä laihaa kät-
tänsä, „ja minä olen niin onnellinen. Neiti,
te olette hywin kiltti, kun käytte katsomassa
minua niin usein." Neiti istuutui hänen
»viereensä jatkaen kysymällä äänellä: „Sinii
näytät todellakin onnelliselta ja kuitenkin
täytyy sinun kärsiä niin paljon, etkä woi
juosta eikä leikkiä Klaaran kanssa. Mutta
minä luulen että sinä ajattelet kewiittä ja
sitä, kuinka wahwaksi ja terweeksi silloin
olet tulema." „En, en, neitini, sitä en ole
ensinkään ajatellut." „Gtkö tahdo sanoa
minulle, mitä ajattelet?" kysyi neiti mie-
listellen. „Minii olen ajatellut sitä kau-
nista kultaista kaupunkia ja kuinka hywii
on saada tulla sinne, missä ei ole taimea
eikä yötä, eikä mitään syntiä, joka saattaisi
tuskia tahi yskää." „Mistäs sen tiedät?"
Anna otti pienen punaisen raamattunsa tyy-
nynsä alta, mustaten: „T ämii on minulle
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sen sanonut, ja opettanut minun tuntemaan
tien sinne." „Ia mitä sinun pitää tekemän,
tullaksesi sinne?" kysyi neiti, ajatellen kirk-
konsa paastoja ja kurituksia, joita, kuten hän
tiesi, ei Anna noudattanut. ,M mitään",
wastafi tuo pikku tyttö. „Ei mitään! Lap-
seni, ethän toki luule woiwasi tulla sellai-seen autuaallisuuteen ilman paljoja kärsi-
myksiä ja towia ponnistuksia, wai kuinka?"
„ Jumalan lahja on ijankaittinen elämä ja
tämä elämä on Hänen Pojassaan", mus-
tasi Anna yksinkertaisesti, ajattelematta, että
hän nyt opetti katolilaista wieressään.
„Se on lahja, Jumalan lahja, ja siitä
meidän ei tarwitse maksaa mitään." „Mutta
syntisen täytyy tehdä jotakin tehdä par-
haansa saawuttaakseen anteeksi antamisen.
Hänen täytyy aina pyrkiä saadakseen pal-
kan." „Hanen welkansa on maksettawa,
mutta lesus on maksanut sen wiimeiseen
ropoon asti, hywii neiti Kiirttä. Ah, minä
olen niin onnellinen, ajatellessani sitä! Ia
kun olen pahoillani siitä, että teen syntiä
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joka piiiwä ja joka silmänräpäys, niin ajat-
telen että: „lesulsen Kristuksen, Jumalan
Pojan weri puhdistaa meitä kaikista syn-
neistä", ja sitte kannan kaikki syntini Hä-
nelle ja Hän ottaa pois ne. Mutta minä
pelkään kowasti, enkä tekisi syntiä, sillä se
murehduttaa Kristusta ja estää minua tule-
masta walmiiksi pääsemään taiwaaseen."
Anna nojautui wäsyneenä tyynyä wasten,
woimatonna enempää puhumaan.

Neiti oli sywästi liikutettu ja niimät
hennon lapsen kertomat jumalalliset totuu-
det oliwat woimullisemmat osoittamaan hä-
nen kirkkonsa erhetykset kuin parhaatkaan
ihmistodistutset; näiden ensimmäinen wai-
tutus oli, että hän epäili uskontonsa wir»
heettömyyttii. Nähdessään tuon ihanan kuo-
leman lapsen, tunsi hän, että joku suurempi
kuin ihmiselimen woima oli tässä uskossa,
joka woi antaa sellaisen rauhan ja tiirsi-
wällisyyden komissa tuskissa ja kokonaan
pois ottaa kuoleman okaan. Hän näki ett'ei
Anna luottanut tyhjiin seremonioihin, waan
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jaloon Persoonaan, Vapahtajaan, joka oli
hänelle laitti kaikissa; niimiit sanat: „le-
sulsen Kristuksen, Hänen Poikansa weri
puhdistaa meitä kaikista synneistä" teli
sywiin »vaikutuksen neidin sydämeen. Ei
se taika-usko eitä ne ihmispalwelukset, joi-
hin hän oli kaswatettu, woineet tukahdut-
taa siementä eikä estää sen kehittymistä.
Pyhä Henki käytti tätä lasta wälitappalee-
nllan houkutellakseen häntä pois pimeyden
ja walheen mallasta tuntemaan ja palwele-
mllan totista ja elämää Jumalaa. Neiti
Kiirttä tuli wielä toistenkin tuohon hiljai-
seen rauhaisaan lapsikamariin, jossa hän ja
Anna wiettiwät monta onnellista hetkeä
joko wakaisella keskustelulla tahi lukiwat he
sitä pientä punaista raamattua. „Nyt ette,
neiti, suinkaan enää ihmettele, miksi surin,
kun ei minulla ollut raamattua", sanoi
Anna eräänä iltana, pannen sen kiiltiiwiit
hätäiset kiinni ja, suudeltuansa tallista kir-
jaansa, asetti hän sen koteloonsa. „En nyt
enää, ratas lapsi", sanoi neiti kyynelsilmin,
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„minä kiitän Jumalaa tästä ja sinusta,
Anna", lisäsi hän sywästi liikutettuna. „Mi-
nusta", sanoi Anna kummastellen. „Mi-
nun äitini ratas, ratas äitini hän on
opettanut minulle kaikki rakkaasta lesuk-
sesta. Ia pian pian saan tulla Hänen
luoksensa!"

Anna olikin oikeassa. Ilman tultua
kylmemmäksi, tuli myöskin hänen yskänsä pa-
hemmaksi ja hän heikontui alinomaa. Klaara
ei käynyt koulua, hän ei ajatellut sitä eikä
juuri mitään muuta tuin sitä epäjumalaa,
jota hän koko sydiimmestään jumaloitsi.

Koko tämä iso talo oli nyt suruhuone, sillä
kaikki ratastiwat Annaa ja kaikki, paitsi
Klaara, tiefiwät että hän pian oli olema
poissa.

„Raktaat tytöt", sanoi iso-äiti, ~,jos
olisitte nähneet tuon pikku Klaara-raukan
sydämmen surun, hänen walwoessaan An-
nan luona, kuullessaan tuon läpitunkeman
yskän ja nähdessään hänen kärsimyksensä,
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luulen, että rakastaisitte toisianne enemmän
tuin koskaan olette rakastaneet. Jos Klaara
olisi woinut ottaa osan Annan tuskista
itselleen, olisi hän mielellään sen tehnyt.
Anna itse oli onnellisin sairashuoneessa ja
koetti rohkaista ja lohduttaa toisia. „Neiti",
sanoi hän eräänä päiwänä wähää ennen kuo-
lemaansa, „tun minä olen poissa, niin koet-
takaa lohduttaa Klaaraa jaisää." „Minätah-
don koettaa, rakas Annaseni, mutta Klaara
ei pidä minusta." „Tiediin että hän tulee
sen tekemään. Ia", jatkoi hän, näyttäen
raamattuaan, „tun hän oppii rakastamaan
tätä enemmän, tulee hän paljon todenkal-
taiseksi kuin hän nyt on. Hän on lumon-
nut minulle lukea sitä, ja kun te luette sitä
yhdessä, tulette myöskin pitämään toisis-
tanne. Se on äidin raamattu, minun, tei-
dän, Klaaran, isän. Äiti sanoi sen johdat-
taman meidät kaikki hänen luokseen, ja sense tekeekin. Me tulemme kaikki kohtaamaan
toisemme lesuksen luona siellä kirkkaassa,
autuaassa maassa."
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„Nyt ei minulla ole paljon enää sanot-
tamaa Annasta", sanoi iso-äiti ja hänen
äänensä wapifi kowasti, „paitsi että hän
tuli päiwii piiiwältä heikommaksi. Hänen
hellyytensä ja rakkautensa kaikkia, mutta
erittäinkin Klaaraa kohtaan oli liikuttamaa
katsella. Hän koetti malmisilla Klaaraa
eron hetkeen ja kiinnittää hänen toiwoansa
iloiseen jälleennäkemiseen. Eräänä iltapäi-
wiinä oli hän maannut kauan hiljaa, silmät
kiinni. Klaara, joka piti hänen kättänsä,
pelkäsi liikuttaa itseänsä, ettei olisi häirin-
nyt hänen lepoansa. Herra Kilpinen ja
neiti Kärttä istuiwat myöskin hänen Vie-
ressään. „Kuinka hän nukkuu kauan!" tuis-
tasi Klaara. „Minä toiwoisin hänen awaa-
wan silmänsä." Ia wielä terran awautui-
wat ne katsellen palamalla rakkaudella ym-
pärillään olemia henkilöitä. „Autuaallista,
autuaallista, autuaallista!" puhkesi hän sa-
nomaan ja sulki silmänsä. Keweii huokaus

ja hän oli siinä kultaisessa kaupungissa,
äitinsä ja sen Vapahtajan luona, jota kat-
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sellessa laitti on autuaallisuutta ja riemua
ijantaitkisesti. „Iso-äiti", sanoiwat Kerttu
ja Anna kuumin kyynelin, „mitä tuo Klaara
raukka sitten teki?"

„Hiin tuli hywin sairaaksi", mustasi
iso-äiti, „ja koko ajan hoiti neiti häntä suu-
rimmalla huolella jarakkaudella. Kun kuume
oli woitettu ja sairas oli pitkät ajat wäsy-
nyt ja alakuloinen, mietti neiti Kärkkii suu-
rimman osan ajastaan tuon sairaan lapsen
luona. Klaaran sydän oli nyt woitettu ja
lämmin rakkaus syntyi hänen ja neidin wa-
tille. Ei kellään ollut enempää halua pu-
hua Annasta, tuin neidillä, eikä kukaan
saattanut paremmin tyynnyttää ja lohdut-
taa hänen murheellista sydäntään. Luon-
nollista olikin, että se mikä Annalle oli ollut
kalliin kuitista ja nyt oli Klaaran omai-
suus, oli heille ratas ja monta ihanaa het-
keä wiettiwät he tuon punaisen raamatun
ääressä. Neiti Kärkkii muuttui nähtäwästi,
ja siunaus oli seurauksena hänen Jumalansanan ahkerasta lukemisestaan. Hänen sie-
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lunsa, jota ei koskaan ollut tuntenut rau-
haa, sai lewon siinä kalliissa meressä, „joka
ristiltä alas muoti."

Kun Klaara taas kokonaan oli saawut-
tanut terweytensä ja woimansa, katsottiin
parhaaksi lähettää hänet kouluun, koska hän
siellä saisi olla yhdessä ikäistensä kanssa ja
myöskin paremman halun opiskeluihinsa.
Hän tuli siis pian asumaan Ruusulabdella,
monien tomerien ympäröimänä, siellä meni
koko hänen aikansa monien lätsyjensä luke-
miseen. Kauan aikaa oli hän melkein kyke-
nemätön ryhtymään mihinkään työhön, ja
maitta tytöt viimat hänelle ystiiwällifiä, kai-
pasi hän niin suuresti omaa Annaansa, että
kouluttajarouwa alkoi tulla todenperästä
lewottomatsi, peläten hänen sywän surunsa
musertaman hänen terweytensä. Mutta kaik-
kien iloksi alkoi Klaara parantua; hän kiin-
tyi sydämestään yhteen towereistaan ja tämä
edisti suuresti hänen surunsa liewitystä,
jonka surun hän tiesi saamansa lantaa aina
hautaan asti. Hän sai ystäwällisiii, rak-
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laita kirjeitä isältään ja neiti Kärkältii, ja
kun Klaara lopullisesti sai tuulla isänsä
aitoman mennä naimisiin neidin kanssa, tuli
hän hywin iloiseksi ja ilmaisi sydiimmellisen
tyytywiiisyytensä tähän. Ia nyt, pienokai-
seni", sanoi iso-äiti, „olen kertonut niin
pitkän kertomuksen, että kenties olette jo
wiisyneet sitä kuulemaan."

„Woi, emmehän toki, iso-äiti!" huudah-
tiwat molemmat tytöt, jotta toto ajan oli-
wat kuunnelleet jännitetyllä tarkkaaw «suu-
della. „Emmehän me ole wäsyneitii. Itämä
waaNj että se niin pian loppui, mutta ker-
tokaa meille wähiin enemmän Klaarasta.
Kuinka kauan hän käwi koulussa ja mitä teki
hän sillä pienellä punaisella raamatulla?"

„Hiin käwi wielä monta wuotta siellä
Ruusulahden erinomaisessa koulussa, mutta
oli aina loma-aitoina kotonaan, missä hän
wiihtyi niin hywin. Hän rakasti äitipuol-
tansa, ja hänen pikku siskojensa iloisat leikit
oliwat hänelle ainaisena ilon ja hauskuuden
lähteenä. lätettyiiiin koulunkäyntinsä, päätti
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Klaara omistaa aikansa ja taitonsa äitipuo-
lelleen, auttaakseen häntä ja lapsia, ja hä-
nellä oli ilo tuntea ja nähdä, että hänenapunsa pidettiin armossa."

„Ia mitä hän teki sillä pienellä punai-
sella raamatulla, iso-äiti?" kysyi Kerttu.

„Hän piti sen suurimpana aarteenansa,
lemmikkini, ja lukemalla sen pyhiä lehtiä,
oppi hän sielunsa onnen salaisuuden. Hän
antoi sydämensä lesukselle, wielä ollessaan
nuori, ja sai myöskin nauttia siitä seuraa-
man siunauksen. Enkä minä woi selittää
teille, kuinka kalliina hän piti tämän pienen
kirjan, ei ainoasti, kuten alussa, rakkaiden
omaistensa tähden, jotta sen oliwat ennen
omistaneet, maan Hänen tähtensä, jonka
sanan se sisälsi."

„Kuinka wanha hän oli kuollessaan?
kysyi Anna.

„Han elää wielä", wastafi wanha rou-
wa hymyillen.

„AH, kun minusta olisi hauskaa saada
nähdä häntä."
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„Niin minustakin", sanoi Kerttu.
„los pyydätte sisälle mentyänne Kaisa

tädiltä", sanoi iso-äiti, „min moi hän
näyttää Klaaran walokuwan, hänellä on
M."

„Tule, Anna, menkäämme heti." Mo-
lemmat lapset rienfiwitt sisään.

„Täti Kaisa!" sanomat he, löydettyään
tädin lukemasta wierashuoneesfa, „iso-äiti
sanoi, että teillä, täti, on Klaaran walo-
kuwa, pittu Klaara Kilpisen, jonka sisar,
Anna, kuoli. Olkaa hywii ja näyttäkää sitä
meille."

Kaisa täti mietti ensin wähän aikaa ja
sanoi sitte hymyillen noille innokkaille ty-
töille: „Onko iso-äiti kertonut jonkun ker-
tomuksen teille?"

„On, sellaisen kauniin kertomuksen An-
nasta ja Klaarasta ja heidän pienestä pu-
naisesta raamatustaan."

Kaisa täti nousi ja awoi erään arkun,
josta hän otti pienen kotelon, antaen sen
Kertulle. Tämä awafi sen heti malttamat-
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tomasti, ja pikku tytöt eiwät wähäii
kummastuneet, kun heidän katseensa kohtasi-
wat iso-äidin tunnetut kaswon juonteet.

„Ei tämä ole se oikea, täti", sanoi
Kerttu.

„On kyllä!" huudahti Anna. „Nyt
käsitän kaikki! Niin tyhmä kun olen ollut!
Täti Kaisa, onko iso-äidin nimi Klaara."

„On, Klaara Kilpinen", wastasi neiti
Tamminen hywin huwitettuna.

„Niin hupaista", sanoi Anna, „mutta
ajatteleppll kuinka ikiiwä iso-äidille mahtoi
tulla menetettyään kiltin sisarensa."

Sitten juoksiwat he taas iso-äidin luokse
ja tysyiwät monta asiaa, joita minulla nyt
ei ole aikaa kertoa.

Tämä kertomus teli sywiin ja pysymän
waikututsen pikku tyttöihin. Se osoitti
heille, että monta lasta on sydämmestään
rakastanut raamattua, ja kun iso-äiti las-
keutui polwilleen heidän kanssaan puutarha-
sohwan wieressä, rukoillen Jumalaa, että
Hän tekisi heidät omiksi lapsikseen ja opet-
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taisi heidät rakastamaan Hänen sanaansa,
joka woisi osoittaa heille wapahduksen tien,
yhtyiwät heidän sydämensä wakaasti rukouk-seen. Ilolla saatamme kertoa nuorille luki-
joillemme että koska rouwa Tammisen
terweys nyt oli paljon parempi, päätet-
tiin etteiwät Kerttu ja Anna palaisikaan
takaisin kouluun, maan jäisiwät Tammelaan
iso-äidin luokse. Tämä muutos ilahutti
heitä suuresti. Hywii kotiopettajatar han-
kittiin ja he edistyiwiit nopeasti opiskeluis-
saan. Ia kun he oliwat kilttejä koko päi-
wän ja oppineet läksynsä, oli heidän suurin
ilonsa istua iso-äidin luona iltahämärässä,
kuunnellen hänen ihastuttawia kertomuk-
siaan. Hän kertoi monta, joista he paljon
pitiwiit, mutta yksikään ei ollut niin hausta
eikä seurauksiltaan niin paljon hyötyä tuot-
tama, kuin tämä, minkä nyt olemme ker-
toneet siitä pienestä punaisesta raamatusta
ja mitä se matkaanfaatti.












