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Ruloilewll äiti ja onnetoin isä ja poita.
Eräs uskowainen rouwa L. suuressaBaltimooren kaupungissa sai matkallansasurun laakson läpi taiwaallisccn Sioniin,

kärsiä monta ja kowaa koetusta. Hänen
miehensä, joka oli laiwakatteini, oli nuorena
kaswatcttu paawilmscssa uskossa, mutta wan-
hemmaksi tultuansa heitti hän kaiken uskon
ja joutui suureksi epäilijäksi; muut saiwatkyllä pitää hengelliset mielipiteensä, mutta
itse oli häu kaikesta hengellisyydestä warsinhuolimaton.

Rouwa L. pyhitti huoneensa rakkaalle
Herrallensa ja walmisti sen sisälle perhe-
alttarin, se on, hän piti joka päiwä rukous-
hctken lapsinensa ja palwclijöincusa. Hänen
kaikesta jumalaupalwclukscsta warsin huoli-
mattoman miehensäkin täytyi ihmetellä hä-nen »vilpittömyyttänsä ja uutteruuttansa. Ku-
nakin päiwänä, joko miehensä oli kotona tahimerellä, kutsui hän perheensä kokoon rukouk-



sun. Waikka katteini itse oli ilman uskoa,
tunsi hän kuitenkin näitten hetkien lcwittä-
wän iloista ja siunaawaista waloa huonee-seensa ja ajatteli, että tämä, hänen pitkillä
matkoillaan purjehtiessansa, oli yksinäiselle
perheelle wahwa satama, ja toiwoi myös,
että lapsensa, erotessansa maailman waiwa-
loisillc poluille, mieleensä johdattaisiwat näitä
kodon hywiä opetuksia. Näin arweli tämä
epäilyksiin ja epäuskon pauloihin kiedottn
mies. Usein oleskellessansa wieraissa sata-
missa keskellä meri-clämän kaikkea irstai-
suutta, johtui hänen mieleensä kodon har-
taushetki sekä waimonsa ja lastensa rukouk-
set ja kyyneleet matkalla olewan isänsä edestä.
Usein myös, isommassa hädässä ollessansa
myrskyisillä aalloilla, ajatteli tämä epäus-
koinen mies noita rukouksia, joita rakasta-
waisct sydämet korottiwat taiwaaseen hänen
tähtensä, ja kuinka hywä toki olisi, että
löytyisi Jumala, joka kuulisi rukouksen.

Rouwll L. ei uskonut kotohartaushetkistä
olewan ainoastansa sydämelle rakennusta,
waan hän tiesi myös niitten rukousten, joita



hän miehensä ja lastensa edestä rukoili, tu-
leman kuulluiksi. Monta wuotta kului, eikä
hän nähnyt merkkiäkään rukouksen kuulemi-
sesta; kuitenkaan ci hän wäsynyt turwalli-
sesti rukoilemasta, kunnes Herra myös täytti
hänen rukouksensa, waikka hänelle warsin
anwistamattomalla latvalla. Eräänä Mi-
niänä täytyi hänen rangaista poikaansa, pa-
nemalla hänet yksinäiseen, lukittnnn huonee-seen. Poikakarkasi sieltä ikkunan kautta eikä enää
mistään löydetty. Päiwiä, Miikkoja, kuukau-
sia kului, eikä mitään kuulunut kadonneesta
lapsesta. Tämä kowalla tnskalla särjetty ja
raskaalla ristillä rasitettu äiti rukoili kyy-
nelissä wiclä hartaammin. Kamalia ja su-
rullisia ajatuksia tuukeusi hänen äidilliseen
sydämeensä näinä tuskan Päiwinä, tänä mur-
heen aikana. Eikö hän nyt woinutkaan odot-
taa parempaa hedelmää lastensa kristillisestä
kaswattamiscsta? Eikö Jumala nyt jättänyt
hänen rukouksiansa kuulematta, ja eikö hän
kuitenkaan turhaan ollut Herraa rukoillut
heidän tähtensä! Ah, monta Herran usko-
maista on pimeyden hetkinä saanut tällaisia



ahdistuksia kokea. Wacm Herra sanoo: „Tydy
minun armooni!" Parastammepa Herra ai-
nakin tarkoittaa, koetellessansa meitä surulla
ja onnettomuudella.

Hänen poikansa juoksi eksyksissä hän
ci tietänyt niissä, wann Jumalan suojaama

käsi johdatti ja pelasti hänet. Hän oli jou-
tunut laiwaan, jonka wäki purjehti Char-
lestown'in kaupunkiin. Täällä eleli hän muu-
taman wiikon suuressa kurjuudessa, tunte-
mattomana ja kurjuutensa wuoksi kaikkein
ylönkatsomana. Silloin johdatti Herra niin,
että hänen isänsä tuli laiwalla Charles-
town'iin. Poika, jonka murhe ja näkkä oli
saattanut malttamaan mielensä ja tehnyt
nöyräksi, riensi, isänsä nähtyä, hänen syliinsä
ja tunnusti kyynelsilmin pahan käytöksensä.
Hän oli nyt walwis kääntymään takaisin
isänsä majaan, ja kotona pidetyt rukoukset
johtuiwat usein hänen mieleensä; ja micli-
karwaudella, usein kyynelissä, muisti häunuo onnelliset hetket äitinsä tykönä. Olisipa
hänkin wttlistä tahtonut rukoilla, mutta lap-sen luottamus taiwciallisecn Isään oli kadonnut.



Hän seurasi nyt isäänsä Hawannaan, jo-
honka laiwa ehti juuri siihen aikaan, kun
keltainen kuumetauti lewitti kaupungissa wa-
wistusta ja häwitystä. Parin päiwän pe-
rästä tarttui h aneenkin tämä julma tauti.
Ennen saatujen opetusten muistot heräsi-
wät nyt hänen sydämessänsä. Parannus,
katumus, usko nämä oliwat hänen le-
wottoman, kuume-taudissa wälistä houraa-
waisen henkensä halaukset samassa kun
kuoleman pelko, wiimeinen tuomio ja hel-
wetti kauhistuttiwat häntä. Tässäkin mar-
inaan häntä auttiwat äitinsä palawat ru-
koukset. Kun kaikki toiwo parantumisesta jo
oli laukeamaisillaan, astui isä hänen ty-
köänsä, tuo ennen koroa ja tunnoton, mutta
nyt muserrettu ja hellä isä. Kuolcwainen
poika huusi, ääneensä itkcin, äitinsä nimeä:
„Äitini, rakas äitini oi, jospa hän olisi
täällä ja rukoilisi minun edestäni!" Isä
nojautui hänen ylitsensä ja wuodatti kyyne-
leitä, sanaakaan hiiskumatta. Poika syleili
hauen wapiscwia käsiänsä ja sanoi epäilyt'
sissciän: „Oi, isäni, minä kuolen synncis-



säni! Tämmöisessä epäuskon tilassa olen
ijäti kadotettu. Oi, joudu, joudu ja käske
tänne joku, joka rukoilee minun kanssani ja
edestäni".

„Lapseni rakas", wastasi isä, wnpistcn,
„ei täällä ole ketään, joka woisi sinna opet-
taa ja kanssasi rukoilla".

„Oi isäni, mitä minä sitten teen? Auta
sinä minua", huokaili poika.

„Rukoile nyt maan itse edestäsi, lap-
seni", sanoi isä, joka ei tässä kuoleman por-
tin edessä enääu paljoa woinut turwautua
cutisiin epäuskon jaarituksiinsa tulemasta
elämästä.

„Kyllä minä sen teenkin, miten taidan",
wastasi poika, „mutta minä tunnen nyt
tarwitsewani toisten apua ja ncuwoa! Oi,
isä kulta, etkö tllidll, etkö tahdo, rukoilla
kuolewaisen poikasi edestä?" —Tämä puhe
ja pyyntö oli, kuin ukkosen lcimcms olisi

kohdannut katteinia, oli, kuin maa olisi tah -

tonnt halcta hänen jalkainsa alla. Milloin-
kaan ennen ei hän ollut polwicmsa rukouk-
seen taiwuttannt, mutta nyt oli sydän pa-



kahtumaisillaan poikansa surullisesta tilasta.
Nyt hawaitsi hän, että kristillisyydessä kui-
tenkin oli jotain todenperäisyyttä. Hän tunsi,
että Jumala yksin taisi tässä hädässä aut-
taa. Niinkuin maahan lyötynä laskeutui
hän polwillensa poikansa wuoteen wiereen.
Hänen woimallinen henkensä oli muserrettu;
itkupisarat wirtailiwat poskilta alas; hän
rukoili, miten taisi, tuhlaajapojan tumalla
laupeutta ja pelastusta itsellensä ja armaalle
lapsellensa. Kaikki kummasteliwat, nähdcs-
sänsä tämän ennen niin jumalattomau mie-
hen makaawan voimillansa rukouksissa. Mutta
Herra oli täyttänyt hänen rukouksensa hä-
nen lapsensa suhteen. Hänen lewoton poi-
kansa oli löytänyt lewon lewon, joka
taiten ymmärryksen käy; hän oli sen
käsittänyt lesuksen rististä. Hän sai armon
uskoa synteinsä anteeksi antamukscn, puhui
lohdutuksella Vapahtajastansa ja hänen ar-
mostansa ja kuoli kohta sen jälkeen iloisella
toiwolla ijankaitkisestll elämästä.

Isä, surulla lyötynä ja epäuskonsa jaa-
rituksissa kokonaan huljuwana, ei löytänyt



lepoa, ennen kun hän, yhä sywemmin tun-
tien olemansa suurimman syntisistä, löysi
pysywäisen rauhan lesuksen haarooissa ja
ansiossa.

Nyt kääntyi hän takaisin Baltimoorcen,
toisena ihmisenä kuin ennen. Kuinka suuri
nnmtos eikö nyt ollnt tapahtunut siitä ajasta,
jolloin hän täältä lähti. Poikansa oli nyt
taiwaassa ja hän itse oli matkalla sinne.
Kun hän toi iloiset ilmoitukset mainiollensa
kadonneesta pojastansa, itki hän ilon ja kii-
tollisuuden kyyneliä, ja tunnusti, että Ju-
mala oli surunpikarin ilonmaljccksi mnutta
nut. Niin oliwat nyt tuon uskollisen äidin
rukoukset täytetyt. Hänen uskollinen Wa-
pahtajansa oli johdattanuthänen lapsensa eksy-
miset sekä lapsen että isän pelastukseksi. Ih-
meellinen, jumalallinenarmo! Monta wuotta
eli sitten katteini L. hurskaana kristittynä
Maunonsa kanssa ja ylisti wiclä kuolemansa
hetkelläkin sitä suurta armoa, jonka Herra
hänelle osoitti, wapahtaesscmsa hänet epäus-
kon hulluista jaarituksista, Jumalan lasten
kunnialliseen mapauteen.






