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Pieni lohana.
Kertomus lapsille.

Ali kerran poika, jonka niini oli lohana. Hä-
nen isänsä oli Jumalan sanaa rakastama ja re-
hellinen mies; niin oli hänen äitinsäkin. Mutta
maikka lohana oli pienoinen, ei hän kuitenkaan
pitänyt paljo Jumalasta. Tosin luki hän joka
ilta Isä meidän ja muita rukouksia, jotka hä-
nelle äitinsä oli neuwonut, kiiwi myös kirkossa,
waan Harmoin muisti hän kuitenkaan lesusta,
kallista Lunastajaansa, mutta leikkikalut, niinkuin
pöllit, tiekat, kelkat j. n. e. olimatkpllii hänellä mieles-
sä. Hänen isänsä kertoi hänelle usein, kuinka lesus
mielellänsä tahtoo auttaa kaikkia ihmisiä, kuinka Hän
ristiinnaulittiin jakuinka hän nousi ylös kuolluista ja
kuinka silloin enkelit oliwat iloissaan, ettei he niin ilois-
saan ole olleet Ewan ja Adamin paradiisissa syntiin
lankeemisen jälkeen. Isiinsä kertoi myös lohanalle



ettei yksikään ihminen muulla tawalla woi tulla
autuaaksi, kuin että hän riippuu kiini lesuksessa,
rukoilee Häntä ja ajattelee aina Hänen päällensä.
Mutta kuitenkin oliwat lohanasta maailmalliset
ilot ja huwitukset rakkaammat kuin lesus. Ei se-
kään ollut hywästi tehty lohanalta, kuin hän
mieluisammasti kuunteli kerrottaman kaikenlaisia
satuja ja historioita, eikä etsinyt autuutensa tietä
Jumalan sanasta. Ia se oli wielä pahempi, että
oli tottelematoin ja aina itsepäinen. Siitähän sen
sitten jokainen näki, ettei hän lesuksesta mitään
pitänyt.

Olipa kerran Pitkäperjantai: se oli aiwan se
päiwä, jona pappi saarnaisi Vapahtajamme ristiin-
naulitsemisesta ja kärsimisestä hirsipuussa. Kaikki
muut meniwät kirkkoon, mutta lohana jäi kotiin
äitinensä: eikä hän ajatellut sitä, kuinka lesus 01l
sinä päiwänä kärsinyt kauhiamman piinan niin
hänen kuin kaikkein ihmisten tähden. Aamusella
sanoi hän äitillensä: ,Hitin pitää antaa minulle
pitkä woileipä koska nyt on pitkä perjantaikin".
Äiti antoi tosin hänelle mitä hän pyysikin, mutta



ajatteli kumuunkin Itseksensä: „lumala auttakoon
sinua lapseni, ettet joutuisi helwettiin." Sitten otti
hän luudan ja alkoi la'asta lattiata, mutta huo-
maitsipa wirsi-kirjan pöydällä, josta hän weisasi
kesken lakasemisensa, erään wirren, jossa seisoi nä-
lnät sanat: „Witsoill' kaakin puussa suomittiin,
Kruunull' ja purpurall' naurettiin, Ristins' kan-
toi johon naulittiin." Näitä sanoja welsatessa,
moittimat kyyneleet tiensä intin kaswoilla; maan

toinnuttuansa tästä lopetti hän kuitenkin lattian
lakasun. lohana nähtyänsä tämän, ajatteli itsek-
seen: „Eipii minun mieleeni ole wielä koskaan
muistunut lesuksen kärsiminen niin karwaasti,
kuin äitin inieleen nyt muistuu." Mutta mitäpä
tästä?'hän unhotti kohta koko asian. Kerran
tapahtui, että hän repi lehden eräästä kirjasta;
tässäkin petti hänet paha henki panemaan kirjan
kiini ja asettamaan sen hyllylle. Hän ei sanonut
sitä isällensä, maikka häntä isänsä ei koskaan »va-
hingosta kurittanut. lohana ajatteli maan: eipä-
hän siitä isä mitäkään tienne. Mutta arwaap-
pas unten käwi? Hänen isänsä ei tosin huomain-



nut sitä rikki rewittyä lehteä, mutta lohana tuli
itsestänsä niin surunalaiseksi, ettei hän luoneen
päiwään saattanut olla iloinen; hänelle juohtui
aina wackn mieleen se rikki rewittt) lehti. Kuin
hän meni pihalle ia kuuli kiurun ja muiden tai-
waan lintusien wiserryksen, näki lampaiden ja»va-
sikoiden iloissansa hyppelehtäwän, ajatteli hän:
„Niin te iloitsette, mutta minä en woi sitä tehdä,
sillä ininä olen erinomattain raskautettu sydä-
messäni." Ollen lohana nyt tämmöisessä wai-
wassa, niin arwannet sen jo lapseni, ettei hän
siinä tilassa tahtonut kääntyä Jumalankaan tykö.
Sillä jos hän olisi tietänyt, kuinka hywä ja ar-
melias lesus on, niin olisi yan tunnustanut isäl-
lensä sen pahan, minkä hän kirjalle teki, ja kään-
tynyt lesuksen tykö Näin rukoellen: „Rakas le-
sus, anna anteeksi minun paha tekoni!" ja silloin
olisi Jumala antanut hänelle anteeksi sekä ottanut
pois rauhattomuuden hänen sydämestänsä. Mutta
niin ei lohana tehnyt; käweli waan muutamia
päiwiä itämissänsä ja sitten unhotti taas koko
asian, ollen iloinen niinkuinennenkin. Mutta tätä



itkiwiit enkelit taiwaässa, sanoen: „Woi, moi Io«
hana-parka, kuinka nuorena sinä jo ylenkatsot
Vapahtajasi!"

Kerran sai lohana luwcm lnennä tätinsä luo,
joka asui pari peninkulmaa hänenkotoansa. Täällä
oli lohana kokonaista kolme wiikkoa. Kylässä oli
paljo pahankurisia lapsia, joiden joukossa lohana
alkoi juoksennella, ja sekös hänestä oli hupaista»
Kotonansa ei häntä isänsä laskenut mailattomiin
poikain seuraan, mutta tätinsä ei ymmärtänyt
häntä siitä kieltää. Kerran oli hän poikessa ko-

konaisen piiiwän, ja tällä tiellään oli hän oppi-
nut monta ilkeyttä ja tehnyt paljo syntiä. Kilin
hän herkesi lewolle iltaisella, oli hänellä niin ras-
kaat ajatukset, ettei saanut alunkaan unta sil-
määnsä, maikka kaikki muut ihmiset makaisi. Sil-
loin ajatteli lohana: „Woi kuin se oli paha, kuin
minä olin tänäpäiwänii niin, ilkiö! niin häjykuri-
nen kuin minä olen ollut toisten poikain kanssa'.''
Sitten ajatteli hän: „huomenna minun pitää olla
parempi; huomenna minä olen kotona, tätini
luona koko päiwän." Näin nukkui hän wihdoin-



km. Mutta kuin huomeinen päiwä tuli, unhotti
hän taaskin kaikki ja oli yhtä paha kuin ennen-
kin,—ei yhtään parempi; ja kuin hänen iltaisella
piti mennä lewolle, tuliwat hänelle samat waikeat
ajatukset jasama rauhattomuus sydämeensä takaisi.
Näin meni siis yksi päiwä toisensa perästä, niin-
kauwan kuin hän oli tätinsä luona. Waan näin
ei olisi käynyt jos lohana olisi luottanut Juma-
laan; sillä jos hän olisi iltaisella totisesti tunnus-
tanut Jumalalle kaikki pahat tekonsa ja rukoillut,
lewottomain ajatusten tullessa, niitä Jumalalta
anteeksi sekä aamulla ylösnoustcssansa sanonut:
„Rakas lesus, auta minua tänäpäiwänä!" eikä
unhottanut päiwälläkään Jumalata mielestänsä,
niin olisi hän kyllä saanut käsittää, kuinka Ju-
mala olisi armostansa suojellut, eikä olisi antanut
hänen olla synnin ja saatanan sekä rauhattoman
omantuntonsa orjana.

Näin eli lohana, ja tuli päiwä päiwältä
pianunastaan paheininaksi. Ei hän Jumalan sa-
nastakaan ollut paljon millänsäkään; Napis-kirjan
ja katkismuksen luwussa oli hän aiwan laiska.



josta kaikesta isällänsä oli suuri suru. Mutta
Jumala ajatteli toista taiwaassa. „En ininä anna
sinun niin päälaillesi helwettiin wajua: minä täh-
den sinun kanssasi koetella wielä yhden keinon."
Ia tapahtuipa sitten, että tuin lohana oli yhdek-
siin wuoden wanha, antoi Jumala hänen tulla
sairaaksi, niin että hänen täytyi maata yönsä pui-
miinsa tunnettaan »vuoteeltansa pääsemättä. Ol-
tuansa lohana yhden Viikkokauden sairasna, ei
hän siitä wielä pitänyt mitäkäiin, ajatteli waan:
„ kyllä minä tästä paranen." Mutta päiwä ku-
lui toisensa perästä, eikä mitkään rohot autta-
neet, Johann heikkoni wnan hrittonemtslauri. Sat-
tuipa äitinsä, joka walwoi hänen luonansa, nuk-
kumaan, ja niinmuodoin pääsi kynttiläkin sammu-
maan, joka oli palanut loppuun, ja nyt, ollen
aiwan pimeä, ajatteli lohana: Mitähän jos
minä nyt satun kuolemaan ja joudun iankaikki-
seen pimeyteen; sittenhän ininä en sieltä koskaan
pääse pois." Tässä tilassa muistui myös hänen
mieleensä sekin, kuinka hän oli kokonaan unhot-
tanut lesuksen ja kuinka paljo hän oli tehnyt
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mastoin Jumalan tahtoa. Tämä mursi hänen
sydäntänsä niin, ettei hän oikeinpäin tiennyt, jos
hän edes uskaltaisi rukoilla lumalata; ja hän itki
kauwan aikaa, siksi kunne hänen äitinsä heräsi
ja sytytti taaskin kynttilän palamaan. Johann
pyyhki pois kyyneleet silmistänsä ja oli oleminansa
iloinen, ettei hänen äitinsä muka »«itäkään me»
kitfisi; wacm sydämensä tila ilmoitti toista.
Päiwän tultua tuli hänen isänsä wuoteen luo ja
nähtyänsä lohanan suruissaan, kysyi hän häneltä,
miten hänen terweytensä kanssa oli. lohana >ei
jaksanut enää pidättää itseänsä, waan ratkesi it-
kemään, kertoen koko kohtalonsa. Kuultuansatämän
tuli isä iloiseksi ja sanoi lohanalle, että lesus aiwan
mielellänsä wastaan ottaa semmoisia, jotka katu-
mat syntinsä ja turwautuwat Häneen. Ia isä
puheli muutoinkin niin kauniisti lesuksesta jatai-
waasta, että äitikin alkoi itkeä, sillä näetfen,
heidän molempain fydämmellisin toiwo oli, että
lohana tulisi autuaaksi ja pääsisi niinmuodoin
tniwaan ijäiseen iloon. Sitten luki isä monta
kaunista kappalta uudesta Testamentista, joll'ai-
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kaa lohana oli spwissii ajatuksissa ia kuunteli
suurella tarffaudella isänsä lukua. Sitten iltai-
sella, äitinsä istuessa wuoteensa wierellä, näytti
lohana erittäin tyytywäiseltä ia hän kysyi äitil-
tiinsä: rakas äitini! onkos se tosi,
että lesus on ottanut kaikki minun syntini pääl-
lensä? Hiti wastafi: „Kyllä se on niin, lapseni."
Sitten kysyi lohana: „Wo!nkos nnnä sitten olla
makuutettu siitä, ett'ei lesus heitä minua hel-
wetin piinaan?" Mti wastasi: „Kyllä! Jos sinä
waan woit luottaa lesukseen ia olet antanut kaikki
syntisi hänelle." Siihen sanoi lohana:
tenkös, rakas äitini, npt ininä taidan tehdä sen.
Ennen minä en taitanut, mutta nyt on Jumala
itse opettannt minulle sen. Jaa, minä olen oikein
iloinen siitä, kuin tiedän lesuksen rakastaman
näinkin pahaa poikaa kuin ininä olen." Tästä
iloitsi äiti suuresti ja meni toiseen huoneesen, jossa
hän lankesi polwillensa kiittämään Jumalala; sit-
ten kertoi hän sen lohanan isiillenkin, josta hän-
kin iloitsi suuresti. lohana heikkoni maan heikke-
nemistään, mutta tpytywäisyys loisti tumminkin
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hänen silmissänsä, ja hän ei nyt enää jaksanut
monta sanaa 'puhuakaan. Seuraamana aa-
muna, aiwan auringon ihanasti noustessa
kuoli Jo hana ja, enkelit weiwät hänen sielunsa tai-
waasen. Tosin ei näitä enkeleitä nähty ihmisellä
sillä silmillä, mutta lesus sanoo, että enkelit wei-
wät köyhän Lazaruksen sielun Abrahamin helmaan;
ja warmaan oliwat samat enkelit, jotka korjasiwat
lohanan tin sielun. Sitten pantiin lohanan ruu-
mis arkkuun ja wietiin halitaan, jossa tilaisuu-
dessa weisattiin seuraama, kaunis wirsi: „Mä nu-
kun haawoin Kristuksen, Ne puhdistaa unin syn-
neistä»!" Ia nyt itkiwät isä ja äiti sekä monta
muuta katkerasti. Mutta kaikki lesuksen rakas-
tajat iloitsiwat kumminkin sydämessänsä, sillä he
tiesiwät lohanan tulleen taiwaasen lesuksen ja
Hänen enkeleinsä seuraan. Sitten asetettiin
hänen haudallensa risti, johon oli kirjoitettu:

Tässä lepää lapsi pienoinen,
Jonka sielu taiwcchissa iloinneen.



Sitten käwi moni lapsi haudalla lukemassa
tätä kaunista kirjoitusta ristissä. Sentiihoen
laita sinäkin, lapsi, itsesi lesuksen ytäwäkfi, että
saat samanlaisen kirjoituksen haudallesi, maallisesta
elosta Tuonelaan mutettuasi.








