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2nen L e h t i. 
 
Wuoden 1845 aikana tutustuin ihanan ja herttaisen tytön, Amalia Kahelin'in kanssa, 
joka silloin oli vaan 15 vuoden ijässä, mutta jo täysi kasvuinen. Hänen lapsellisesti 
siveä ja herttainen olentonsa ja suloinen luonteensa synnytti minussa todellisen hel-
leyden ja vilpittömän rakkauden, jota ei voinut olla ilmaisematta lemmitylleni. Sy-
dämen ihastuksella huomasin hänen samaan aikaan alkaneen rakastaa minua kelvo-
tonta. Wapaan taivaan alla, eräällä vuoren kukkulalla, lupaisimme uskollisuuden toi-
sillemme ja kihlasimme toisemme, vaan onnettomuudeksi Amaliani vanhempien 
tietämättä. 
 
Salaisuutemme ei säilynyt kauvan ilmitulematta, ja meitä saavutti se onnettomuus, 
että morsiameni pakoitettiin Tammikuun 2 pnä 1846, eräissä pidoissa antamaan 
kihlat pois ja murtamaan hellät, lapsellisen tosi rakkauden siteet. Tämä luonnoton, 
ehkä oikeutettu murtaminen, oli saattaa kaksi nuorta, elämän taisteluissa kokema-
tonta auttamattomaan perikatoon, joll'ei Herran Jumalan voimallinen käsi olis joh-
tanut asiaamme pyhien tarkoitustensa perille. 
 
Nuoren tytön sydänsuru oli katkera, vaan hiljainen; jotavastaan minun hillimätön ja 
kiivas luonteeni syttyi tästä ensimäisestä onnettomuudesta ilmi tuleen. Pidoista läk-
sin heti pois ajamaan kotiani ja, kummallista, hevoseni karahti pari kertaa pystyyn 
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edessäni. Lieneekö sähkö-voima isännän kiivaista käsistä ohjia myöten iskenyt he-
voista päähän? - - - 
 
Sielun vihollinen käytti tätä sopivaa tilaisuutta, tätä synkkää suruani, toivottomuu-
den ja epäillyksen synnyttämiseen ja onnistuikin aluksi niin pitkälle, että kotiin saa-
vuttuani riisuitin liinavaatteisiin, ja kovassa pakkasessa läksin jäähdyttämään pakah-
tuvaa sydäntäni avannossa. Hirmuinen kiusaus saavutti minua lopettamaan onne-
tonta elämääni. - - -  
 
Mutta samalla hetkellä kun syöksin asuinhuoneista ulos, kaikui kaunis, nuorukaisten 
äänillä suoritettu laulu korviini. Tämä hiljensi hurjistuneet askeleeni ja minä en voi-
nut liikkua paikaltani. Minä kuulin kuinka kotona olevat nuoremmat veljeni, jotka 
huolistuneena olivat seuranneet mielettömiä liikkeitäni, lähettivät lapsellisen sydän-
uhrinsa armoistuimelle. He olivat jo tätä ennen heränneet synteinsä tuntoon, ja 
tarttuivat nyt Jumalan sanan voimalliseen aseeseen, asettaaksensa kurjan veljensä 
synkkää mieltä; - he lauloivat: 
 
"Mist' sellaist' armast' toista saam', 
Kuin Jeesus veljeksemmel 
Maailmaan tulleet lihassam' 
Ja huonoa veressämme: 
Sennuotoista, - Herraa toista 
Ei löydy, ei niin hyvääl 
Palveliansa, - halvan kanssa - 
Armossa yhdistyvääl 
 
Hän on niin rakas, makea, 
Ja hurskas Wapahtaja, 
Että luokseen pakenevia, 
Ei yhtäkään pois aja: 
Jos viel' kuolleet, - ovat olleet, 
Niin uskon elämätä 
Heille lainaa, - synnit aina, 
Werellään peittää tietää. 
 
No nyt on aika tullakses, 
Oi, sielu, sitä kuule! 
Ja armoo vastaanottaakses 
Myöhäiseks' toiste tulee; 
Siis herännellä - mielellä - 
Jeesuksen luokse riennä! 
Waan vaivaisana - juur' sellaisna, 
Kuin olet, - tiedä mennä!" - - 
 
Seisoin kuin maahan kytkettynä. Epäilyksen kauhea haamu hivutti sieluani, ja nyt al-
koi, maallisen murheeni lisäksi, - synnin suru polttaa omaatuntoani. Kylmä talvinen 
yö alkoi väristyttää jäseniäni ja tässä kurjassa tilassa riensin rantaa kohden, jossa oli 
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avonainen avanto, tietämättä mitä tein. Syvät virrat upottivat sieluani, vihollinen 
kuiskaili: "äkki- kuolemalla pääset kaikesta", ja hän huusi lakkaamatta: "kaikki onne-
si on kadonnut kaikki on mennyttä!!" - - Ankara kivistys poltti aivujani, veri kiehui 
suonissani, sydän vetiin kokoon - ja - läähötin kuin ajettu hevonen. Mutta oli kuin 
joku tuntematon voima seisottamassa askeleitani, samallakuin korvissani yhä kaikui, 
juurikuin Taivaallinen kanteleen soitto: 
 
"Mist' sellaist' armast' toista saam' 
Kuin Jeesus veljeksemme, - j.n.e." 
 
Tullen rannanpuolella olevan huoneuston kohdalle, jossa oli portaat, tuli äkkiar-
vaamatta mieleeni laskeutua portaille polvilleni. Talvitaivas välkkyi verrattoman 
ihanana, tuhannet tähtilaumat vilisivät avaruudessa, ja ihmeellinen aavistus valtasi 
mieleni. Toivon kointähti alkoi nousta sydämeni yöhön ja tuntui juurikuin suuren, 
Majesteetillisen Jumalan anteeksi antava helma vielä olisi avoinna. - - - 
 
Ja yhä uudelleen soi korvissani: 
 
"Mist' sellaist' armast ' toista saam ' , 
Kuin Jeesus veljeksemme?" - - 
 
Tämä vuodatti ennen tuntematonta ennättävän armon suloutta sieluuni. Tässä kau-
heassa taistelussa epäilyksen ja toivon välillä, voitti Herra Jeesus vihollisen, voitti 
kuolemattoman sielun itsemurhan helvetistä. Aivan kuin tietämättäni mitä tejin, 
olin nyt ensi kerran polvillani tuntemattoman Jumalani edessä ja huusin sydämeni 
syvyydestä armoa ja pelastusta, Jeesuksen tähden. Epäilyksen kauheat haamut väis-
tyivät nyt hetkeksi syrjään, koittavan toivon tieltä ja aivan sulin kyyneleihin. - Peljäs-
tyneenä, sekä kylmästä ja mielen liikutuksesta vapisevana, riensin minkä jaksoin vel-
jeini luokse asuntoomme. 
 
Jumala oli ihmeellisen armonsa kautta temmannut sieluni kuin kekäleen tulesta, jo-
hon se oli aivan vaipumassa. Omatuntoni oli herätetty pitkästä suruttomuuden 
unesta, Kiitos, ijankaikkinen kiitos, ylistys ja kunnia olkoon Jumalalleni, Isällisen ar-
monsa johdosta! 
 
Kummallinen muutos oli nyt tapahtunut. Tuo nykyisin niin kauhea sydämen suru ja 
onnettomuus tuntui vähemmälle, omantunnon hädän suhteen, joka oli herännyt vi-
reille. Weljeni puhelivat minulle sekä lukivat Jumalan lohdullista sanaa, senverran 
kuin siihen aikaan ymmärrettiin eli uskallettiin Evankeliumia ilmoittaa, sillä "paran-
nussaarna" oli silloin melkeen kaikki kaikissa ja "murheellinen mieli" Jumalan armon 
luotettavin tuntomerkki. Äitini koki myöskin lohdutella, hellästi muistutellen vanhal-
la tunnetulla sananparrella "trägen vinner" - "ahkeruus kovankin onnen voittaa" . 
 
Iltaa oli jo paljon kulunut, joten oli levolle asettuminen; mutta uni pakeni sekä tänä 
yönä, että kauvan sittemmin silmistäni. - -  
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Wähitellen asettui aika kuitenkin lääkitsemään haavojani, syvä, hiljaisempi suru 
synkistyneeseen mieleeni, jota en jaksanut keltään salata. Olin ja elin kuin vieras ja 
muukalainen maailmassa, huolimatta mistään. Etsein vaan yksinäisyyttä ja Jumalan 
pyhä sanakaan ei maittanut, sillä suruni oli useimmiten niin katkera ja yksipuolinen, 
ettei tähän tahtonut muu mikään mahtua. Tuo kadonnut onneni, maallinen eedeni, 
se se vaan lakkaamatta painoi mieltäni. 
 
Kevät talvella koetti vihollinen tarjoilla lääkkeeksi huvikkeita maailman seurassa, 
Senaikuinen Tuomari F. M. Tunzelman von Adlerflug sekä käräjäseurue olivat ystä-
viä ja heidän seurassaan tarjottiin väkeviä juomia sekä korttipeliä virvokkeina vä-
liajoilla. Muutamana iltana teki tämä uusi tarjooma lumoavan vaikutuksen ja aika 
kului hupaisemmin. Mutta tästä alkoi taas uusi tuska, levottomuus ja omantunnon 
polttava tuli. Häpesin itseäni ja kelvottomia ajanviettojani, sillä lapsuudesta saakka 
oli jälellä jonkunlainen ulkonainen hurskauden tunne, jonka herttainen ja hurskas 
äiti oli meihin istuttanut, ja varsinkin oli vastenmielisyys väkeväin juomien nautin-
toon. Näitä vaikuttimia käytti Jumala, elävän ja voimallisen Sanansa ohessa, kes-
keyttämään tuhlaajapojan oleilemista sikain purtilolla ja kiirehtijöinä "malttamaan 
mielensä". 
 
Tyttö raukka, hän tunsi ja kantoi toisella tavalla onnettomuutensa, kuin raivo ja yl-
peä hyljättynsä. Tyttö suri, kuten hellätunteinen ja yleväluontainen nainen suree. 
Murheensa oli verrattava surkastuvan ruusun kuihtumiseen. Hänen rusottavat pos-
kensa kalpenivat, nuoruuden vilkas elonhenki pakeni, jättäen kuoleman hiljaisuuden 
ja luonnottoman äänettömyyden sijaan. 
 
Niin, tytön suru oli tyven vaan kalvoi hänen elämänsä juuria, etenkin kuin siihen nyt 
liittäytyi vielä toinen sattuva.syy, kun toinen mahtavampi kosia ilmoittihe, jota van-
hemmat monesta velko-syystä, paljon suosivat, vieläpä kokivat vaatia kuihtunutta 
tytärtään mieltymään tähän uuteen kosiaan. Walittamatta kantoi tyttöparka kohta-
loansa itseksensä; vaan kauvan hän ei siinä kestänyt. Hänen terveytensä murtui ja 
hän laskettiin vuoden ajaksi tautivuoteelle. Kuume poltti suonissa, aivut täyttivät 
päälakeen ja ankara päänkivistys esti hänen nyt jo nostamasta päätänsä vuoteesta. 
Woima nuoresta, särkyneestä kukkasesta vuoti ulos sydänhaavan kautta. - - - 
 
Maamme kuluisimmat lääkärit puhuteltiin ja apua etsittiin ainoalle tyttärelle; mutta 
turhaan. Wihdoin antoi vanha tohtori, Asessori Fontell Hämeenlinnassa, jolle taudin 
oireet selitettiin, sellaisen lausunnon joka ratkaisi elämämme kohtalon. Hän sanoi: 
"Tauti on syntynyt sydämen surusta ja on lääketaidolta parantumaton". 
 
Tämä seikka, sekä edellämainitun ystäväni tuomarin, jolle ilmoitin salaisuuteni, pu-
hutteleminen vanhempia, lauhdutti Jumalan suomaata heidän mielensä, joten sain 
kaukoittain kuulla, että alkavat myönnellä rakkautemme olevan oikeutetun. 
 
Samalla kun toivon säde pääsi virittämään valoa murheen synkkään yöhön, alkoi ty-
tön nuoruus ja turmelematon luonne voittaa. Hän virkosi vähitellen eloon ja oli tau-
din aikana saanut hänkin tuntea Taivaallisen Isän suloisia vetämisiä sielussansa. - - 
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Kevätkesällä seuraavana vuonna oli hän jo niin voimissaan, että jaksoi kirkkoon ja 
sai siellä ensi kerran nauttia Jeesuksen pyhän Ehtoollisen, hän sai "tuntea ja maistaa 
kuinka suloinen Herra on". 
 
Syyskesällä tapasimme toisemme ensi-kerran onnettomuutemme jälkeen, ja Jumala 
antoi meille sen armon, että silloin, kun molemmat jo olimme vähän kokeneempia 
elämän myrskyissä, vannoimme uudelleen rakkauden uskollisuuden toisillemme 
eräällä kauniilla kummulla, jossa tilaisuudessa Herra Jeesus oli kolmantena. Hänelle 
lupasimme nyt itsemme kokonansa ja ijankaikkiseksi omaisuudeksi. Hetki oli juhlal-
linen, autuas ja ensimäinen onnellisin elämässämme. Taivaan enkelit siitä riemuitsi-
vat. Surkeiden kärsimisten perästä, joiden alla minunkin itsekäs ja paha sydämeni oli 
vähitellen alkanut masentua, avaantui nyt toivontaivas suloisena etehemme. It-
kimme autuaita kyyneleitä Herran edessä, ja yhdessä vuodatimme nyt ensi kerran 
sydämemme rukouksen ja kiitos-uhrin Hänelle. Nämä. olivat autuaita kyyneleitä, sil-
lä itsekäs rakkauden tuli oli nyt muuttunut hellimmäksi ja vaatimattomaksi tunteek-
si. Se oli tullut pyhitetyksi koetusten tulessa. Sillä ei enää ollut tämä maallinen maja 
ja ihanne pää-perusteena; ei! Muuttunut hengen-yhteydeksi taivaallisissa, perustiin 
se ijankaikkisuuden aloille. Eikä siis oliskaan sellaista toivottomuuden katkeruutta 
tuottanut, jos vieläkin ihmiset olisivat eroittaneet meitä. Tuntui siltä, että olisimme 
molemmat nyt kokeneet, velvollisuuttemme täyttämisessä kanssaihmisiämme koh-
taan, etsiä onneamme, vedoten Jumalan käsiin ijankaikkisen yhdistymisemme tai-
vaassa, Karitsan istuimen edessä, Näin kypsyttää Herra omiansa koettelemusten 
koulussa, kestääksemme korpimatkan vaivat ja vastukset. 
 
Ummelleen kaksi vuotta onnettomuutemme päivästä, eli Heikinpäivänä v. 1848 oli 
tavallista juhlallisempi ilta vanhassa Heikkilässä Saarijärvellä, jossa heikin-päiviä oli 
vietetty jo monina vuosikymmeninä. Tavaton liike ja puuhaileminen vallitsi, huoneet 
olivat laitetut juhlapukuun ja herkkuruokia valmistettu entistä runsaammin. - - -  
 
Joukko kyntteliä oli jo sytytelty palamaan ja samalla alkoivat kuluiset kumisten soida, 
kellot kilistä ja vieraita tulvasi Lumperoisen jäältä kilvassa huoneet täpötäyteen; tu-
lipa suuriarvoisiakin, jotka olivat Jouluilla sukulaisissaan Saarijärveltä.  
 
Pohjolan taivaskin näytti olevan juhlatuulella täpösen täynnä kimaltelevia tähtiä, 
jotka kilpailivat toistensa kanssa kirkkaudessa. Myöskin 
"Pohjan valkiat, 
suloisesti suihkivat", 
kaikki yhdistyi synnyttämään juhlallisia tunteita. Kun vieraat olivat kylmästä tultua 
nauttineet lämpimän kahven, loi vanha seinäkello kumisten 6-si. Minulle tultiin sa-
nomaan, että vanha Rovasti Roschier odotti minua kokoussalissa. Sydämeni sykki 
valtavasti kun seisoin siinä lattialla ja morsiamen isä talutti tyttärensä kupeelleni. 
Tuskin uskalsin silmäillä tuota nuoruuden kukoistuksessa loistavaa morsianta, puet-
tuna viattomuuden väriseen, lumivalkoiseen pukuunsa ja myrtti-kruunu päässään, 
josta hieno valkoinen huntu valui vartalollensa, Hän oli todella, muidenkin mielestä, 
kaunis ja miellyttävä. Puristaissamme toistemme kättä, virtailivat autuaat tunteet 
sieluihimme ja sydämen pohjasta lupasimme nyt Seurakunnan edessä uskollisuuden 
toisillemme, onnen sekä onnettomuuden kohdatessa. 
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Kun perheen vanha ystävä, rovasti, sai lopetetuksi vihkimä siunauksen, vaivuimme 
polvillemme, samalla kun toinen ystävä veisaili vihkimä-virren. Huomasimme ikku-
nasta taivaalla juhlallisen tähtien vilinän kuunvalossa. Tuntui kuin olisivat ottaneet 
osaa meidän onneemme. Mielemme liikkui syvällä kunnioittamisella Taivaallisen 
Isän puoleen, toivon ikävällä, että Hän, Kaikkivaltias, antaisi rakkautemme yhä puh-
distettaa ja pyhitettää ja sitten jatkua, tähtien tuolla puolla, autuaassa valittujen 
hääilossa, Kyyneleet tulvivat, ja hellästi puristaen toisemme kättä, nousimme polvil-
tamme ja minä talutin morsiameni hääsalin perälle, jossa vastaanotimme sukulais-
ten ja ystävien onnen toivotukset ja siunaukset. - - - 
 
Waan tähtien tuolla puolen emme vielä olleet! - Paljon oli maallista matkaa jälellä! - 
Paljon tämän ajan vaivoja kärsittävinä! - - - Wieläpä itse iloisena hääiltanakin oli 
mutkia matkalla , jotka osoittivat tämän maan olevan murheenmajan . 
 
Hääilta kului levottomalla omallatunnolla. Autuaat tunteet sielussa, olisivat tarvin-
neet elatusta ja vahvistusta elävästä Jumalan sanasta. Kuolematon henki kaipasi to-
tista hää-iloa, " iloa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa". Maailman turhan-
päivänen räyhinä, hypyt ja soitot eivät tyydyttäneet herännyttä omaatuntoa. Waan 
maailma ei peränny vaatimuksistaan ja oikeuksistaan, joilla on leimana: "lihan himo, 
silmäin pyyntö ja elämän koreus". Niin nytkin. Wielä kerran - mutta nyt viimeisen - 
täytyi nuoren morsiusparinkin pyöriä lattialla tanssi-telmeessä. 
 
Morsiamen likeisimmän lapsuuden ystävän, morsius-piian Amanda Roschierin kans-
sa, suoritin minä - viimeisen tanssini. Sanoin hänelle korvaan sen, minkä sielussani 
silloin tunsin: "mitä sanoisimme, jos lattia allamme alkaisi huljua ja syöksyisimme 
kadotukseen?" Tanssitoverini kauhistui, - telme loppui ja lapsuuden ystäväni Aman-
da Roschier'kin oli nyt suorittanut – viimeisen tanssinsa. Hänellä oli ollut jo tätä en-
nen ennättävän armon kutsumisia; hän heräsi autuutensa tuntoon ja joutui lyhyen 
ajan kuluttua veljeni Bernhardin kanssa onnelliseen avioliittoon ja meni, juoksunsa 
päätettyä, toivon jälkeen Herransa iloon jo nuorena, autuaallisen kuoleman kautta. 
Hän lepää Tuusniemen seurakunnan kalmistossa. Katkerasti häntä surettiin ja kai-
vattiin, sillä hän osasi toteuttaa ne vaatimukset kuin seurakunta voipi asettaa oikean 
sielunpaimenen emännälle: olemaan jokaisen tarvitsevan hellä äiti ja turva. 
 
Waan palaitkaamme aineeseemme. Hääillan kuluttua, asetuttiin tavallisuuden mu-
kaan levolle vasta aamupuoleen ja sulhaisrengit, joiden keskelle jouduin suurelle 
vuoteelle, joka oli levitetty yli koko hääsalin permannon, eivät olleet surullisia poikia, 
vaan ilveilivät koko lopun yön muka "morsius-sängylleni", Etevimmät pilkkakirveet 
olivat nuoruuden ystäväni: Jaakko Forstén; Aleksis Wallenius ja Herman Roschier, 
kaikki ylioppilaita. __ _ 
 
Onnekseni tuotiin suuri höyryävä kahvirikku saliin. Jokainen tarttui innolla aamu-
virvokkeeseen ja niin loppui ensimäinen hääpäivä Heikkilässä.  
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Tätä seurasi toinen, ja osa kolmattakin. Wihdoin sain nuoren morsiameni rekeeni ja 
ajaa vilistimme onnellisina minun kotiini, jossa vanha rakas ja hellä äitini otti nuoren 
tulokkaan avosylin ja siunaten vastaan. __ _ 
 
3s L e h t i. 
 
Kokonaista viisitoista vuotta elelimme Amaliani kanssa onnellista avioelämää, - kat-
keematta onnellista syystä, että hän yhä ja aina oli se sama hellä ja rakastavainen 
matkakumppanini, joka ennättämistään kärsi minun vikojani ja puutteitani, hoiti 
hellällä uskollisuudella miestänsä, perhettänsä ja talouttansa ja oli samalla koko 
seurakunnan suosittu ja rakastettu ystävä ja turva, missä vaan apua ja sisarellista 
neuvoa ja lohdutusta tarvittiin. 
 
Syvän itsensä- ja synnin-tunnon alla, sai hän kauvan kilvotella senaikuisen pietismil-
lisen käsitystavan mukaan. Armon kerjäläisenä, armoa isoovaisena ja murheellisena, 
oli kuitenkin Jumalan Sana häntä yhä lohduttamassa ja sananharjoitukset, kotihar-
taus pidettiin ahkeraan vireillä. Lauvantai- sekä pyhä-iltoina oli autuudestansa huo-
lellisia paljonkin asunnossamme koolla, etenkin kesäisinä aikoina, sanan ääressä. 
 
Aikanansa kelpasi Herralle armoittaa tämän murheellisen lapsensa, joka tapahtui 
noin kolme vuotta ennen kuolemaansa. Tätä autuaallista tilaa kesti sitten, kilvoitus-
ten alla, aina hänen kuolemaansa saakka. Monet koetukset ja tuliset taistelut oli 
hänellä ajottain, joten uskonsa kulta koeteltiin 
murheen ahjossa, niin että hän eron hetkellänsä taisi lapsellisella uskalluksella tun-
nustaa: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on minun Herrani, joka minun kadotetun ja 
tuomitun lunasti". 
 
Avioliittoamme siunasi Jumala yhdeksällä lapsella, joista kolme otettiin jo piiskuisina 
Herran luo ennen äitiänsä; vaan kuusi jäi orpoina kaipamaan hellän äiten suojaavaa 
syliä, joista nuorin melkeen kapaloon. 
 
Amalialleni tuotti isänsä äkillinen kuoleman tapaus murtavan sydämen surun. Ukko 
kuoli istuvalleen keinutuoliinsa. Mutta ei siinä kyllä, rakas vaimoni tuli sittemmin 
huomaamaan, että isänsä kuoli sovittamattomana. Ukko ei tainnut jaksaa 15 vuo-
denkaan kuluessa unhottaa, että tyttärensä avioliitto oli ollut vanhemmille vasten-
mielinen. - - - 
 
Herra sen tietää; mutta tämä suru alkoi kalvaa rakastettuni sydänjuuria. Ja jo syys-
kesällä sairastui hellä vaimoni ankaraan kuumeeseen, joka kolme päivää ennen kuo-
lemaansa muuttui aivu-tulehdukseksi. - - 
 
Armotilaan tultuansa, oli Amaliani minulle vieläkin kalliimpi ja hellempi. Hänessä ra-
kastin ja palvelin hengellistä siskoa, jonka kanssa vuoteellammekin polvistuimme 
Taivaallisen Isämme edessä, sydämen rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa. 
Elämämme oli tänä aikana sitä laatua, että usein arvelimme keskenämme, sen ei 
voivan kauvan kestää täällä maan päällä. Nautitsimme sellaista onnea ja rauhan ty-
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ventä, joka ei liene aivan tavallista täällä korpimatkalla, jonkatähden sen loppukin 
äkkiarvaamatta jouduttiin, niinkuin kohta saamme nähdä. 
 
Tauti oli vaarallisinta laatua, jonka tähden riensin yötä päivää lääkäriä noutamaan. 
Jo seuraavana iltana saavuimme Tohtori Forsténin kanssa tauti vuoteen ääreen. 
Mutta maallisen lääkärin apu oli turha ja Tohtori ilmoitti kohta, että kaikki toivo täs-
sä oli loppunut ja että pikainen kuolema auttamattomasti likeni hetki hetkeltä. San-
gen heikosti puhui sairas kuitenkin vielä jonkun sanan ja oli täydessä tunnossa. Sy-
västi liikutettuna kysyin, minkä toivon hän jättää meille sielunsa tilasta? - Pusertain 
hellästi kättäni ja autuas hymyily huulillansa, katsoi hän hetken minua silmiin, ja lau-
sui sitten tyynesti: "Minä uskon että Jeesus Kristus on minun Herrani, joka minun 
kadotetun ja tuomitun lunasti". Kohta tämän jälkeen vaipuivat hiljalleen hänen sil-
mänsä umpeen; muutama hengen veto vielä - ja minun rakas Amaliani nukkui autu-
aana Jeesuksen haavoihin syyskuun 11. pnä v. 1863, kello 11. illalla. - - - 
 
Uupuneena ja tunnotoinna jouduin nyt lääkärin käsiin, josta selvenin vasta seuraa-
vana aamuna. Joku halvauksen tapainen sattuma jähmetytti ruumiini ja saatiin vir-
kaamaan vasta koko yösen hierottua. Elon henki sykki rinnassani, vaan ruumiini oli 
kangistunut ja kylmä. - - - 
 
Mitä minä toinnuttuani tunsin, täytyy jäädä kertomatta. Ainoastaan "kokenut kaikki 
tietää; mutta vaivainen kaikki kokee!" 
 
Hautaustoimet seurasivat sitten, ja monta ystävää likeltä ja kaukaa saapuivat osoit-
tamaan vainajalle viimmeistä kunniata. Ja vaikka ruumissaatto tapahtui arkipäivänä, 
niin kokoontui seurakuntalaisia Kirkko täyteen.  
 
Weljeni, rovasti Bernhard Sarlin piti liikuttavan, ja Seurakunnalle unhottumattoman 
ruumis-saarnan. Kuivaa silmää ei liene kirkossa ollut; liikutus oli yleinen. Saarnan 
tekstinä sattui olemaan sanat, jotka vainajalle oli unessa kauvan ennen ilmaantu-
neet: "Jumalan Nimi on vahva linna, vanhurskas juoksee sinne ja varjellaan". 
 
Rakastettuni kuoleman jälkeen olin kirjoitellut muistooni muutamia riviä ruotsin kie-
lellä, joista tähän suomennan seuraavat: 
 
"Me vihittiin kristilliseen avioliittoon Saarijärven Heikkilässä tammikuun 19 pnä 
1848, jossa liitossa Jumala sallei meidän elää 15 vuotta 8 kuukautta. Todella onnel-
linen oli tämä aika. Amaliani oli uskollinen, rakastavainen ja ahkera aviokumppani, 
joka omasi monet ja erinomaiset naiselliset hyveet. Sydämellisimmällä rakkaudella 
otti hän osaa suruuni sekä ilooni. Niin, hän oli todella kaikkeni tässä elämässä, sa-
moin kuin minäkin hänen, vaikka minä olin kaiketi ansioton tällaiseen onneen. Se oli 
tämän hellän ystävän ansio kaikkityyni, sillä hän ennättämistään osoitti sellaista an-
teeksi antavaisuuttakin, että milloin vaan inhimillisestä heikkoudesta rikoin hänen 
mielensä, niin oli suloinen sovinto samalla saatu ja rakkaus loisti aina kirkkaammin 
tällaisen uudistetun rauhan liiton perästä. 
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Minä luulen varmaan, että minä se aina olin, joka synnytin sumuiset hetket, sillä sil-
loin en ymmärtänyt vielä panna oikeata arvoa tällaiselle Jumalan lahjalle, tällaiselle 
jalolla olennolla, jonka Herra oli asettanut vierelleni. Sinulle Herra Jumala, Taivaalli-
nen Isäni, olkoon ylistys ja kunnia tästä onnellisesta ajasta! 
 
Pitkäin vuosien ajalla, etsei Amaliani jokapäiväistä puhdistusta Jeesuksen sovinto-
verestä. Syvästi tunsi hän synnin saastaisuuden ja kilvoitteli epäuskoa vastaan, joka 
tahtoi pimittää häneltä Armon-auringon. Wiimeisinä vuosinansa sai hän armon kä-
sittää lapsenoikeutensa Jumalan tykönä, sai tuntea ja maistaa kuinka suloinen Herra 
on. Hän viljeli ahkeraan armonvälikappaleita ja uskonveljet antavat hänestä sen to-
distuksen, "että hän rakasti veljiä", Ollen yhä köyhienkin apuna ja turvana, lahjoitti 
hän kalleimmat kihla-tavaransa, kultavitjansa y.m. Pakanalähetyksen jaloon toi-
meen. 
 
Kaksi merkillistä ilmiötä oli vainajalla avio aikanansa. Ensimäisenä talvena v. 1848 
lepäsi hän hetkisen päiväsydännä ja nukahti. Samalla sysäsi joku häntä kylkeen; hän 
heräsi kun hänelle sanottiin: "Nouse nopiasti ylös ja lue Ilmestyskirjan 3-nen luvun 
1-nen värssy." Hän kiiruhti ottamaan Raamatun ja luki: "Kirjoita Sardin Seurakunnan 
enkelille: sinulla on nimi, ettäs elät ja olet kuollut.  
 
Toinen oli niinikään unessa, joku aika ennen kuolemaansa, jolloin hän kiiruhtain pa-
keni verenkostajaa ja juostessaan muisti Raamatun lauseen: "Jumalan Nimi on vah-
va linna; wanhurskas juoksee sinne ja tulee varjelluksi". Hän näki minun laahaavan 
jälessään pitkä musta turkki päällä, vaan muutoin valkoisissa liina vaatteissa. Kun 
hän juoksi tähän "Linnaan", suuren avoimen oven kautta, saapui hän sisälle kaunii-
seen suojaan, kaartavalla katolla. Tarkastellessaan tuon ihmeellisen linnan raken-
nusta, huomasi hän sydämen riemulla sen olevankin Jeesuksen kylkihaavan - ja tä-
hän autuaalliseen huomioon hän heräsi, ylistäen ja kiittäen Jumalata tästäkin muis-
tutuksesta.  
 
Kumpikin uni taittui ruumissaarnassa, jossa, kummallisen sattuman kautta, nuo 
Raamatun paikat tulivat käytäntöön, toinen esipuheena ja toinen saarnan tekstinä. - 
- - 
 
Kaipauksen ja surun haavat ovat syvät ja kirveleväiset. Ne ovat parantumattomat, 
sillä Jeesuksen veressä pyhitetty rakkaus jatkuu ja on eleillä haudan tuolla puolla. Se 
on murunen, kipene Jumalasta - Jumalan lahja se on. Me tapaamme toisemme - ra-
kastettuni - Karitsan istuimen edessä. Se on minun uskoni, Oi, Jeesukseni: "että Sinä 
minunkin kadotetun ja tuomitun lunastit" Itsellesi ijankaikkiseksi omaisuudeksi! Au-
ta minun epäuskoani Herra, minun Lunastajani, oman Jeesus Nimesi tähden; amen! 
 
K. Saarelainen." 
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Amanda Gustafva Kahelin  

[19.09.1829 Kivijärvi – 11.09.1863 Viitasaari] 

oli Konstantin Sarlinin ensimmäinen vaimo. 

Heillä oli kaikkiaan 9 lasta 

1. Maria Charlotta (12.05.1849 – 1850) 
2. Amalia Lovisa (01.06.1850 – 22.02.1911) 
3. Hanna (01.06.1850 – 01.06.1850) 
4. Henrik (Heikki) Emil (10.11.1851 – 21.05.1909) 
5. Maria Helena (31.07.1853 – 21.11.1854) 
6. Rafael Ferdinand (20.06.1855 – 18.11.1920) 
7. Julius Bernhard (22.10.1857 – 28.12.1914) 
8. Amanda (Mandi) Charlotta (08.11.1859 – 28.04.1885) 
9. Elin Anna (09.12.1862 – ) 

 


