












Ensimäinen luku.

Vanhan talon vuokralaiset.

Monta vuotta takaperin nähtiin Lontoon
laitakaupungissa vanha talo, jonka kohdalla
nyt on hienoja, uudenaikaisia rakennuksia.
Sanottiin vanhan talon aikoinaan olleen ko-
mean ruhtinaallisen asunnon. Nyt sen loisto-
aika oli mennyt, se oli jaettu köyhien perhei-
den asuttaviin pikku huoneustoihin. Por-
taissa, missä ennen upeus ja komeus liikkui,
nähtiin nyt kalpeita, huonosti puettuja mie-
hiä ja väsynneitä, tyytymättömän näköisiä
naisia kulkemassa korkeisiin, synkkiin asun-
toihinsa. Kerromme tässä yhdestä siellä ole-
vasta kodista.

Matti Eerola oli kauan ollut sanomalehden
toimittaja. Mutta niihin aikoihin, joista
puhumme, hän ansaitsi niukan toimeentulon
perheelleen puhtaaksikirjoituksella. Hän oli
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kalpea, hintelärakenteinen mies, jonka hiuk-
set huoli oli harmentanut.

Oli raskasta istua kirjoittamassa aamusta
iltaan ja myöhään yöhön saadakseen niukan
toimeentulonsa. Mutta vaikka elämän huolet
niin raskaasti painoivat häntä, ei Jeesuksen
opettamä rukous: „Anna meille tänäin joka-
päiväinen leipämme,” koskaan kaikunut
hänen suussaan. Yhdeksäntoistasataa vuotta
on se rukous pienten ja suurten, ylhäisten ja
alhaisten parista noussut taivaallisen isän
luo, mutta Matti Eerola ei tuntenut sitä.

Hänen vaimonsa, Maria, oli miestään nuo-
rempi. Samoinkuin miehellä hänelläkin aina
oli kiireitä töitä. Taitavana ompelijana hän
sai työtä eräästä tehtaasta. Nuo hienot las-
tenvaatteet olivat jyrkkänä vastakohtana
hänen omain pikku tyttöjensä karkeisiin ja
halpoihin, vaikkakin puhtaisiin ja hyvin pai-
kattuihin pukuihin. Ihaillen katselivatkin
Helena ja Jenny niitä, ihmetellen, miltä ne
lapset näyttävät, jotka niitä saivat käyttää.

Jos rouva Eerola oli vähemmin vaitelias
kuin mies, johtui se halusta rohkaista mies-
tään ja säälistä pikku tyttöjä kohtaan, joiden
täytyi päivät päästään oleskella pimeässä,
kolkossa huoneessa, sillä äiti ei sallinut hei-
dän seurustella talon muiden lasten kanssa ja
jouti harvoin seuraamaan heitä ulos. Pari
kertaa kesän aikana hän oli mennyt heidän
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kanssaan lähimpään puistoon. Hänellä oli
työ mukanaan, hän istui ommellen puun alla
lasten iloisesti juostessa ja leikkiessä. Lapset
puhuivat siitä „maalle menemisenä.” Mutta
sitte sai äiti tahran hienoon työhönsä, eikä
enää uskaltanut mennä sinne.

Äidin toivomuksen mukaan. Helena ja
Jenny säännöllisesti kävivät lähellä heidän
kotiaan olevassa pyhäkoulussa. Olihan lap-
siraukoilla siten jotain vaihtelua, arveli hän.
Se voi olla heille hauskaa ja antoi heille uutta
ajattelemis- ja puhe aihetta. Hänestä oli
myös hauskaa kuulla heidän laulavan pikku
laulujaan ja lausuvan raamatunlauseitaan,
kuten hänkin pienenä oli tehnyt, vaikkakin
aikoja sitten oli unohtanut kaiken. Mutta
viime aikoina olivat tutut sanat ja säveleet
saaneet vastakaikua hänen sydämessään, erit-
täinkin eräänä iltana, kuullessaan pikku Jen-
nyn hiljaa itsekseen laulavan:

„On Jeesus nimi ihanin.”
Silloin hän muisti, miten ihana se nimi

kerran oli hänellekin ollut, mutta se onnelli-
nen aika oli mennyt, synti, suru ja huolimat-
tomuus olivat himmentäneet ensi rakkauden.

Äidin ajatusten kulkiessa menneihin aikoi-
hin oli Jenny lopettanut laulunsa ja alkanut
toista, joka ihmeesti hyvin yhtyi äidin aja-
tuksiin ;

Ja ihmiset kaikkialla
Ne etsivät onneaan
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Ja huokaavat huolissansa,
Kun ei sitä löydy vaan.

Rouva Eerola tunsi liiankin hyvin katke-
ran tuskan, minkä tyhjyys, jota maailma ei
voi täyttää, tuottaa sydämelle. Naapurit
pitivät häntä ylpeänä, kun hän ei itse seurus-
tellut naapurien kanssa, eikä sallinut lasten-
sakaan tehdä sitä. Ystävällistä seurakunta-
sisartakaan hän ei päästänyt sisälle. Ker-
ran, hänen hiljaa kopauttaessa, tuli rouva
itse ovelle, mutta raotti sitä vaan hiukan ja
kieltäytyi ottamasta toisen ystävällisesti tar-
joamaa kirjaa.

„Kiitos vaan”, sanoi hän, ~mutta ei mie-
helläni eikä minulla ole aikaa lukemiseen.”

„Kenties pyhänä,” virkkoi vieras lempe-
ästi. „Silloin meidän kyllä sietää levätä.
Parasta on kun otatte kirjan mennessänne,
ettei tarvitse vaivautua hakemaan sitä.”

„Se ei ole vaivaksi, tulen kernaasti takai-
sin,” lausui vieras.

„Mutta minulle on oven avaaminen vai-
vaksi. Köyhälle on aika rahaa.”

„Anteeksi,” sanoi nainen ystävällisesti.
„En tahdo enää pidättää teitä. Sallikaa minun
jättää kirja tänne. En enää tarvitse sitä.”

„Kiitos, mutta emme mekään tarvitse sitä.”
Ja niin sanoen rouva sulki oven ja sulki ulos
sen, joka murheen päivinä olisi voinnut olla
hänelle apuna.



5

„Äiti,’ sanoi pikku Jenny, „miksi et otta-
nut kirjaa? Olisin, mielelläni katsonut kuvi .

siitä.”
„Lapsi raukka,” huokasi äiti, „toivon että

olisin ottanut sen sinun tähtesi.”

Toinen luku.

LASTEN YSTÄVÄ.

Se päivä oli Helenalle ja Jennylle onnelli-
nen päivä ■,jolloin Jumala johti heidän äitinsä
mieleen, että lapset pantaisi pyhäkouluun,
jotta he, hänen sanojensa mukaan saisivat
jotainuutta ajateltavaa japuhuttavaa. Siitä
lähtien eivät lapset enää olleet alakuloisia,
eikä yksinäisiä, sillä Jeesus oli heidän kans-
saan, he eivät puhuneet ja ajatelleet paljo
muusta kuin hänestä. „Ettekö ole huoman-
neet,” kysyy eräs kristitty kirjailija, ,„että
pikku lapset usein ymmärtävät jotain Jee-
suksesta, ennenkuin käsittävät mitään muu-
ta? Uskon Jumalan opettavan heitä. Muulla
tavoin en voi sitä selittää.”

Varmasti onkin niin. Siten Jumalan Henki
opetti näitäkin pienokaisia, ennenkun he itse
osasivat lukea hänestä. Hän avasi heidän
sydämensä ymmärtämään ja rakastamaan
taivaallisia totuuksia, jotka ovat „kätketyt
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viisailta jaymmärtäväisiltä ja ilmoitetut lap-
simielisille.”

Raamattu oli heidän ainoa kirjansa. Hele-
na opetteli juuri lukemaan, mutta Jenny ei
vielä tuntenut aakkosia. Hänellä oli harvi-
naisen hyvää muisti, jotta oppi ulkoa pitkät
palat raamattua japieniä lastenlauluja, kuul-
tuaan ne pari kertaa. Pienen Raamatun oli
pyhäkoulunopettaja lahjoittanut ja vaikka ei
Helenakaan kunnolla osannut lukea sitä,
rakastivat he sitä suuresti ja nimittivät sitä
aina Jumalan kirjaksi. Sen ihmeelliset ker-
tomukset, joiden sisältö on niin syvä ja kieli
yksinkertaista ja helppotajuista, täyttivät
heidän sydämensä ja muistinsa. Niin he
kokosivat odottamattoman suuren varaston
raamatullisia kertomuksia muistiinsa. Pikku
Jenny usein käytti raamatun ihanaa kieltä,
kirkkoa hän aina nimitti „Herran huoneeksi”
ja ihmetteli joskus, miksi eivät isä ja äiti
»menneet ylös kumartamaan hänen esikarta-
noissaan.”

Kuten raamattu oli heidän ainoa kirjansa
oli myöskin Herra Jeesus paitsi vanhempien
pienokaisten ainoa ystävä. Ja millainen
ystävä! Kaikkivaltias ja kuitenkin niin lem-
peä ja rakastava, kuollen katkeran kuoleman
heidän tähtensä ja elävä ijankaikkisesti tai-
vaassa rukoillen heidän puolestaan. Ystävä,
joka ei ainoastaan sallinut, vaan oikein pyysi



7

ja houkutteli heitä tulemaan luokseen, joka
vielä tänäin sanoo, opetuslapsilleen: Salli-
kaa lasten tulla minun tyköni, älkäätkä estä-
kö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan val-
takunta.”

Oli aivan kuin lapset olisivat kuulleet rak-
kaan Vapahtajan sanovan: „Helena ja pik-
ku Jenny, seuratkaa minua!” Ja sen he teki-
vätkin uskon kautta. Ja sen saa jokainen
pieni lapsi, joka uskoo Jeesukseen, tehdä.

Eräänä päivänä heidän talossaan asuva
pieni tyttö joutui auton alle ja kuoli pian sen
jälkeen sairashuoneella. Rouva Eerola alkoi
pelätä päästää pikku tyttöjään yksin ulos.

„Äidin ei tarvitse lainkaan peljätä meidän
puolestamme,” sanoi Jenny. '

„Niin se pieni tyttökin, jonka yli ajettiin,
varmaan ajatteli,” vastasi äiti.

„Anni raukka!” huudahti Helena kyynel-
silmin. „Mutta äidin ei sittekään tarvitse
pelätä sillä kerro äidille, miksi ei tarvitse,
Jenny.”

„Niin katsos, Helena ja minä aina pyy-
dämme Jeesusta varjelemaan meitä kadun yli
kulkiessa. Ennen aina pelkäsin, mutta en
enää.”

„Mutta miten kävi pikku Annin? ” kes-
keytti äiti.

„Kenties hän unohti rukoilla.” virkkoi lapsi
miettivänä. Tahi ehkä se oli Jumalan tahto.”
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»Siis ajetaan niidenkin yli, jotka rukoile-
vat, jos se on Jumalan tahto?” kysyi isä.

»Eiköhänkäynne niin,” sanoi lapsi epävar-
mana, mutta lisäksi sitte varmasti: »Jumala
tietää kuitenkin parhaiten kaikki!”

»Uskallanko vielä laskea tytöt ulos?” kysyi
äiti.

„Laske vaan, sunnuntaina ei oleniin suurta
liikettä, ja tuommoiset kerät juoksevat kyllä
pois tieltä.”

Kolmas luku

KARHU.

Matti Eerolan kotina oli suuri huone siihen
kuuluvine pienine komeroineen, jossa lapset
nukkuivat. Ikkunat sijaitsivat korkealla,
huone, näytti pimeältä ja synkältä, mutta oli
korkea ja tilava. Varsinkin iltasin pieni,
himmiä lamppu, jonka ääressä Matti vaimoi-
neen työskenteli, jätti huoneen nurkat var-
joon, eikä pieni tuli vanhanaikuisessa takas-
sakaan voinnut hälventää huoneen synk-
kyyttä.

Jotenkin syrjäisessä, pimeässä huoneen
nurkkauksessa istuivat joka ilta talon pikku
tyttöset painautuneina toisiaan vastaan ja
kuiskailivat, jotta eivät häiritsisi isää. Matti
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usein ihmetteli, mitä he oikeastaan puhuivat,
mutta heillä oli kaikessa tapauksessa loppu-
mattomasti puheaihetta, etenkin sen jälkeen
kun alkoivat käydä pyhäkoulua.

Olihan lasten elämä hyvinkin yksitoik-
koista, kun sai tunnin toisensa jälkeen istua
hämärässä saamatta leikkiä tai puhella ää-
neen. Kukaan ei puhutellut tai huvittanut
heitä. Muuta ääntä ei kuulunut kuin isän
kynän lakkaamaton rapina paperilla tahi äi-
din saksien napsahdus silloin tällöin. Äiti-
kin koki olla mahdollisimman hiljaa tietäen
miten pienikin ääni häiritsi miestä, jonka
hermot yötyö ja liika rasitus olivat aivan
pilanneet.

Silloin tällöin jokin posetiivin soittaja sei-
sahtui vanhan talon eteen soittamaan jonkun
surunvoittoisen sävelmän. Lapset kuuntelivat
mielellään, vaikka tietämättään joutuivat
surullisen tunnelman valtaan. Mutta isällä
oli tapana kiivaasti paiskata kynä käsistään
ja tyytymättömän näköisenä kävellä huo-
liessa, voimatta jatkaa työtään, ennenkun
posetiivin viimeinen sävel oli vaiennut.

Lasten kuiskeet eivät lainkaan tuntuneet
häiritsevän häntä. Niin hiljaisia ja rauhal-
lisia he olivat, että isä usein unohti heidän
olevan huoneessa. Mutta äiti ei koskaan
unohanut si+ ä, rakastava äiNraukka. Jumala
yksin mitkä surulliset ajatukset täytti-
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vät hänen mielensä noina pitkinä, pimeinä
aikoina. Ei hän puhunut Jumalan kanssa
suruistaan, joka tietysti olisi tuonut lohtua
mieleen, mutta Jumala tietää sydänten salai-
setkin ajatukset.

Päivä päivältä, yö yön jälkeen, viikosta
viikkoon, kuukaudesta toiseen oli aina vaan
samaa. Sama raskas ahertelu, sama kirjoit-
taminen, sivu sivulta, arkki arkilta. Ja äidil-
lä sama hienojen vaatteiden valmistaminen
rikkaiden lapsille. Samat pitkät, hiljaiset
illat suuressa, autiossa huoneessa. Sama suuri
puheaihe lapsilla, jota eivät väsyneet toisil-
leen kuiskaamasta. Sama ainainen taistelu
ilman rukousta vanhempain sydämessä.

Mainitsemamme ilta oli kuitenkin Hele-
nalle ja Jennylle merkillinen ilta. Tuli suu-
ressa takassa oli melkein palaneet loppuun
ja huone näytti oikein synkältä, kun rouva
Eerola nousi tulta kohentamaan. Lasten
iloksi kalpeat liekit taasen loimusivat hiil-
loksella. Äiti pesi kätensä, työnsi lampun
lähemmäksi miestään ja jatkoi taas työtään.

Seurasi pitkä äänettömyys. Tuli oli jo
palannut loppuun, kun rouva Eerola taas
nousi.

„Tuntuu kylmältä näin iltaisin suuressa,
korkeassa huoneessa," sanoi hän ja hieroi
kylmiä käsiään.

„Minun puolestani se ei haittaa."
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„Mutta lapset," sanoi äiti.
~Oi, unohdin heidät. Emmekö voi saada

lisää hiiliä, jos lupaamme maksaa lauan-
taina?"

..Muistathan että lupasimme edellisellä vii-
kolla, mutta miten kävi?”

„Syy ei ole meidän”, vastasi isä tyytymät-
tömällä äänellä. „Jos olisimme saanneet
maksun työstämme, olisimme maksanneet.
On synti ja häpeä pidättää toiselta raukalta
hyvin ansaittu palkka.”

„Kas niin, älä nyt muistele sitä,” sanoi
vaimo rohkaisten. ~Onhan meillä sitä enem-
män saatavaa, kuin herra Lyly palaa mat-
koiltaan. Enkö nyt saa korjata pois pape-
reitasi. Olethan hyvin väsynnyt.” Hän ei
koskaan muistanut omia kirveleviä silmiään
eikä väsynneitä sormiaan.

„Tee se” vastasi mies nojautuen tuolin sel-
käluutaa vasten. Lepuuttaessaan siinä väsyn-
nyttä päätään, katseli hän miten vaimo varo-
vasti kokosi paperit korjuuseen oman hienon
ompeluksensa kanssa.

pinuttakin on tänäin ollut kiire,” virkkoi
hän, varovasti kosketellen vaimon valmista-
maa hienoa valkoista pukua.

„0n kyllä. Mutta minun työni ei ole niin
rasittavaa. Voin ommellessani ajatella tuhan-
sia asioita. Tänäin tuumailin mahtaavatko
pienokaisemme suuriksi fultuaan saada raa-
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taa yhtä ankarasti kuin meidän on ollut pak-
ko tehdä.”

„Niin ehkäpä ja ennemminkin, lapsirau-
kat,” sanoi isä huokaillen. ~Mutta älkääm-
me surko etukäteen. Onhan kullakin päi-
vällä kyllin huolta ilmankin. Yhdentekevää
miten ankarasti saan työskennellä, kun vaan
siten voin estää karhun pääsemästä sisään.”

Samassa putosi hiili liedeltä, ja lapset, jot-
ka olivat istua kyyröttäneet nurkassaan, herä-
sivät samassa kun isä sanoi tahtovansa estää
karhua pääsemstä sisään.

„Helena," kuiskasi Jenny, kuulitko mitä
isä sanoi karhusta?"

„Kuulin," vastasi Helena vavisten kau-
husta.

„Halloo, lapset!" huusi isä samassa. Miksi
ette jo aikoja sitte ole vuoteessa?"

„Lapsiraukat!" sanoi äiti. „Näitkö miten
kalpeat he ovat ja miten kylmät heidän kä-
tensä ovat?"

„Kyllä he lämpiäävät kun pääsevät vuo-
teeseen. Tulkaapa tänne, pienokaiset ja sitte

nopeasti vuoteeseen! Mutta mikä nyt
hätänä Jenny?" lisäsi hän nähdessään levot-
toman ja pelokkaan ilmeen tyttärensä kas-
voilla.

„Isä,” hätäili tyttö hiipien lähelle häntä,
uskooko isä voivansa pitää sen ulkopuolella?”

„Pitää ulkopuolella, kenen?”
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„Karhun," kuiskasi lapsi.
Isä mietti hetkisen, ja veitikkaimainen

hymy levisi hänen kasvoilleen.
»Kuulitko mitä isä sanoi?,, kysyi hän.
„Kuulin. Heräsimme juuri silloin kun isä

sanoi äidille koettavansa estää karhun pääse-
mästä sisään. Oliko se todella oven takana?"

„Pelkään, ettei se ainakaan ollut kaukana,
koska kuulin sen mörisevän."

„Mutta nyt se kai on poissa sano, isä?"
„Niin, nyt se varmaan on poissa, mutta ei

kaukana."
Eikö karhu milloinkaan mene toisiin huo-

neisiin tässä talossa?" kysyi lapsi.
„Menee kyllä. Se hiipii aina ympäri ja

vaanii köyhiä".
„Etsien kenen se saisi niellä," toisti lapsi

hitaasti-ja juhlallisesti.
„Niin, se sana soveltuu hyvin, tyttöseni."
„Mutta uskooko isä voivansa estää sitä pää-

semästä sisään?"
„Toivon voivani. Koetan ainakin kaikin

voimin".
Isä ja äiti katsoivat toisiinsa surumieli-

sesti hymyillen isän puhuessa. He eivät aa-
vistaneet puhuessaan köyhyydestään, miten
syvän vaikutuksen isän puhe karhusta teki
lasten sydämiin ja miten he menivät levolle
pelosta vavisten, nähdäkseen unissaan tuon
kauhean karhun tulevan huoneeseen ja syö-
vän heidät kaikki, isän, äidin ja lapset.
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Neljäs luku

VARJOT LÄHESTYVÄT.

Muutamana päivänä tämän keskustelun
jälkeen oli isä eräänä iltana lopettanut työn-
sä tavallista aikasemmin. Pieni Jenny, joka
tavallisesti oli puhemiehenä, kun lapsilla
oli asia esitettävänä, tuli isän luo ja kysyi,
oliko hän koskaan nähnyt karhua.

„En ole," vastasi isä.
„Älä kiusaa lasta, Matti, kerro hänelle mitä

tarkoitit," pyysi äiti.
„Enhän minä häntä kiusaa, kiusaanko,

puluseni? Minusta teidän jo aikoja sitte olisi
pitänyt unohtaa koko karhu juttu."

„Haluaisimme mielellämme tietää minkä-
näköinen se on," sanoi lapsi.

„Älä anna sen asian rasittaa aivojasi, euk-
koseni. Aikanaan saat kyllä tietää minkänä-
köinen se on," tuumi isä.

Mutta lapsetpa eivät niin vähällä tyyty-
neet. „Kysymme opettajalta pyhäkoulussa
sunnuntaina," sanoi Helena. „Sinä Jenny
saat kysyä, muista se."

Sitte sunnuntaina lukemisen päätyttyä
meni Jenny opettajan luo pyytäen häntä hy-
väntahtoisesti kertomaan, minkänäköinen
karhu on.

Opettaja hymyili nähdessään tyttösten
pelokkaat ilmeet. Olihan se outo kysymys,
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mutta hän tiesi että Jenny oli tiedonhaluinen
lapsi, jonka kysymyksiin usein oli vaikea vas-
tata. Tämän kysymyksen laita oli toinen.
Olisi ollut onnellista, jos hän olisi kysynyt
miksi he välttämättä tahtoivat tietoja kar-
husta. Siten olisivat pienet raukat säästy-
neet paljolta levottomuudelta ja tuskalta.

»Karhu,” sanoi hän, „on pienen hevoisen
kokoinen, paksu, kömpelö eläin, jolla on rus-
kea tai musta takkuinen turkki. Sillä on suu-
ret hampaat ja se murisee kovin ollessaan
vihainen. Se asuu suurissa metsissä, mutta
tulee joskus, ollessaan hyvin nälkäinen, ihmis-
asunnoille. Talven se nukkuu pesässään,
mutta tulee sieltä keväällä kovin nälkiinty-
neenä ja silloin on vaarallista joutua tekimi-
siin sen kanssa.”

„Syökö karhu ihmisiäkin?” kysyi Jenny
yhä kasvavan kauhun vallassa.

„Syö kyllä ollessaan hyvin nälkäinen tahi
kun sitä on ärsytetty, muuten se tyytyy lam-
paisiin ja muihin pikkueläimiin. Se pitää
myös paljo marjoista ja hunajasta sekä syö
muurahaisia. Toiset karhut asuvat hyvin
pohjoisessa, jossa aina on jäätä ja lunta. Ne
ovat aivan valkoisia ja niitä kutustaan jää-
karhuiksi."

»Kerrotaanko Raamatussa mitään kar-
huista?" kysyi Helena kuiskaten.

»Kerrotaan kyllä. Minäpä kerron teille
Raamatusta kertomuksen karhusta. Oli ker-
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ran vanha, Eliisa niminen profeetta. Hän oli
kerran matkalla Betelin kaupunkiin. Silloin
tuli kaupungista parvi pikkupoikia, jotka
pilkkasivat häntä huutaen: »tule ylös, paljas-
pää!” Profeetta kääntyi ja nuhteli heitä
Herran nimeen. Heti tuli metsästä kaksi
karhua, jotka repivät kaksikymmentäkaksi
poikaa.”

»Lähettikö Jumala karhut syömään poi-
kia?" kysyi Jenny kalveten.

„Lähetti, Hän tahtoi rangaista noita paho-
ja poikia."

»Kerrotaanko Raamatussa muuta karhuis-
ta?"

»Kerrotaan miten David kerran paimenena
tappoi karhun ja leijonan, jotka ahdistivat
hänen laumaansa. Mutta nyt teidän on men-
tävä kotiin. Alkaa jo hämärtää ja äiti odot-
taa teitä varmaan. Hyvästi ja tervetuloa en-
si pyhänä."

Lapset kiittivät opettajaansa ja käsi kädes-
sä kiiruhtivat puolipimeitä katuja ja pimei-
tä portaita hetkeäkään seisahtamatta, kunnes
saapuivat kodin ovelle. Ovi temmattiin auki
ja lapset kiitivät huoneeseen. Siellä istuivat
isä ja äiti puolinukuksissa pienen takkaval-
kean edessä, joka sekin näytti nukahtaneen.

„Halloo!” huudahdi isä, »mitä ihmettä nyt
on tekeillä?” „Helena ja minä tässä vaan
olemme, isä kulta”, sanoi Jenny vapisevalla
äänellä.
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„Mutta miksi te noin rajusti hyökkäätte?
Luulin todella ensin että siellä oli karhu."

~Oi, Matti!" lausui äiti katsoen rukoile-
vasti mieheensä.

„No niin, puhuta siitä enää, vai kuinka,
pienoiset!"

Lapset yrittivät hymyillä lähetessään tulta
lämmitäkseen.

„Tulette tänäin tavallista myöhemmin",
huomautti äiti.

„Niin, viivyimme vähä puhelemassa neidin
kanssa."

„Mitä hän teistä tahtoi?"
„Me kysyimme häneltä jotain", vastasi He-

lena.
~Mitä sitte?" tiedusteli äiti.
Helena epäröi ja katsoi pikku siskoonsa.
„Kas niin, Jenny, anna meidän joutuin

kuulla tuo suuri salaisuus", sanoi isä vilk-
kaasti.

„Ei se ole mikään salaisuus. Helena ja
minä halusimme vain kuulla, minkä näköinen
karhu on."

„Jälleen karhu!" huudahdi isä huvitettuna.
„Jenny se tietysti kysyi! No, mitä neiti sa-
noi?"

„En muista kaikkea isä", sanoi lapsi vaka-
vana. „Hän kertoi että sillä on paksu turkki
ja suuret hampaat, että se toisinaan mörisee
kovasti ja että se asuu metsässä."
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' „Hän kertoi myös että on olemassa valkoi-
sia karhuja, joita sanotaan jääkarhuiksi", li-
säsi Helena.

„Ne mahtavat näyttää kunnianarvoisilta,
niitä minä haluaisin nähdä", sanoi isä nau-
raen.

„Mutta isää ei olisi naurattanut, jos olisi
kuullut kaiken, minkä neiti kertoi", sanoi He-
lena totisena.

. „Eikö olisi? No mitä hän sitte kertoi?"
„Hän sanoi että karhut syövät ihmisiäkin,

kun ovat hyvin nälissää tai kun niitä ärsyte-
tään. Ja hän kertoi —jase on Raamatussa
ja on oikein totta että kerran kaksi kar-
hua karkasi esiin metsästä ja söivät neljä-
kymmentäkaksi koulupoikaa. Mutta sinä
Jenny, muistat paremmin, kerro sinä."

„Ei, se oli niin peloittavaa. Mutta uskot-
ko isä todellakin sen tulevan?"

„Niin, kukapa tietää, kun pimeät päivät
tulevat, silloinhan se juuri hiipii saalista et-
simässä. Ja jos se kerran pääsee köyhän ko-
din kynnyksen yli, ei ole helppo päästä sen
kynsistä. Mutta mitä näen? kyyneleitä!"
huudahdi hän, kun pikku Jenny peitti kas-
vonsa molemmin käsin ja alkoi katkerasti
nyyhkiä. „Hän ei saa tulla sisään kynsimään
pikku tyttöjäni minun eläessäni sen lu-
paan. Me suljemme hänet ulos, älkää peljät-
kö, pikku puluseni."



19

Rouva Eerola ei virkkanut mitään, kiireh-
ti vain saamaan illallista pöytään.

Ei hän puhunut asiasta senkään jälkeen,
kun lapset olivat menneet levolle pieneen ko-
meroonsa. He istuivat lieden ääressä kumpi-
kin ajatuksiinsa vaipuneena. Eivät he aja-
telleetkaan lukea yhdessä, eivätkä muistaneet
että Herran päivä näin meni heiltä hukkaan.

Vihdoin kysyi rouva eikö mies aikonut jo
mennä levolle.

„Mitä hyötyä siitä olisi?" sanoi mies kär-
simättömänä. „lstun mukavasti tässä. Heti
levolle käytyäni alkaa yskä uudelleen."

„Minusta yskäsi on viime aikoina käynyt
pahemmaksi."

„En tiedä onko se pahempi mutta kyl-
lin paha se on. Se estää minua nukkumasta
ja tekee minut kykenemättömäksi työskente-
lemään päivin niin paljo kuin tahtoisin. En
välittäisi kivusta päässä jakyljessä, kun vain
ei käsi kävisi niin vapisevaksi. Odotan joka
päivä että he käyvät tyytymättömiksi kirjoi-
tuksiini, eivätkä enää anna minulle työtä.”

„Etkö yskäsi tähden haluaisi puhutella
lääkäriä?”

„Mielelläni sen tekisin, jos vain olisi ra-
haa, millä maksaisin hänet."

Monasti sinä yönä heräsivät lapset, nous-
ten levottomina istualleen vuoteessaan, kun
luulivat kuulevansa karhun marisevan oven
takana.
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Viides luku.

VANHA KIRJANPITÄJÄ.

Matti Eerolan pelko toteutuikin muutaman
päivän päästä, hänen tullessa aamulla kont-
tooriin jättämään kirjoituksiaan.

„Eerola," sanoi isäntä ankarasti, luulen
että alatte hutiloida. Käsialanne ei ole lähes-
kään niin kaunis ja selvä kuin ennen."

„Sen tiedän, mutta en voi sille mitään."
„Mutta teidän täytyy voida," keskeytti her-

ra Lyly. ~Muuten on minun hankittava toi-
nen teidän tilallenne. Te voitte kirjoittaa
paremmin jos koetatte."

„Kyllä koetan parastani, mutta käteni
vapisee."

„Vai niin, käsi vapisee, niinkö?" toisti nuo-
ri isäntä naurahtaen. „Sanotaan että se on
huono merkki, hyvä herra Eerola."

„Uskotte kenties minun juovan. Eipä
minun palkoillani olisi helppo hankkia väki-
juomia, vaikka mieli tekisikin."

„Jos olette tyytymätön palkkaanne,” kes-
keytti herra Lyly, „niin ilmoittakaa vain
minulle. On olemassa tusinoittain 'nuoria
miehiä, jotka ilomielin ryhtyisivät teidän työ-
hönne vähemmästäkin palkasta.”

„0n satoja,” lisäksi Matti katkerasti.
„Mutta minä en aio valittaa; kun miehellä on
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vaimo ja kaksi lasta elätettävänä, ei ole varaa
valittaa yhtä vähä kuin on varaa juodakaan.''

„No hyvä," sanoi herra Lyly ankarasti.
„Antakaa hänelle paperit," lisäsi hän kään-
tyen ensimäisen kirjanpitäjänsä puoleen.

Eerola lähti vaieten huoneesta, mutta he
kuulivat hänen kauan yskivän portaissa.

„Minusta Eerola raukka viime aikoina ei
ole näyttänyt terveeltä," lausui vanha kirjan-
pitäjä. „Minä puolestani uskon että hän
näkee nälkää ja on sairas kaiken lisäksi."
- „Ette siis usko hänen käyttävän väkijuo-
mia?"

„Varmasti ei." Uskon sitä vastoin että hän
kaipaisi vahvistavampaa ravintoa."

„No, miksikä hän ei sitte hanki sitä?"
„Oi, rakas nuori herrani, hänen ansiois-

taan ei ole paljoa neljän hengen elatukseksi.
Olen kauan ajatellut kysyä, ettekö haluaisi
jonkun verran nostaa hänen palkkaansa?
Eerola on nähnyt parempia päiviä. Ras-
kaampaa ja vaikeampaa kuin ylöspäin pääsy
on alaspäin meno. Uskon ettei hänellä ole
pitkälti elon päiviä, jälellä ja toivoisin että
hän olisi valmis tulevaa elämää varten se
on tärkeintä, Yrjö herra."

„Tehkää kuten haluatte,” sanoi herra Lyly
huolettomasti. „En pane hänen palkkansa
koroittamista vastaan, jos arvelette hänen
ansaitsevan sen.”
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„Enhän voi sanoa hänen ansaitsevan sitä,
Yrjö herra," sanoi tunnontarkka palvelija.
y,Hän ei kirjoita läheskään niin hyvin eikä
niin nopeasti kuin ennen. Mutta olen varma
että hän tarvitsee sen, ettekä tule koskaan
katumaan, että osoititte hänelle laupeutta."

„Teistä olisi tullut mainio kerjäläinen tois-
ten puolesta, ,vanha ystäväni," sanoi herra
Lyly nauraen. „Mutta itsellenne ette koskaan
pyydä mitään."

„En tarvitse mitään, ja siitä kiitän Juma-
laa. Hän antaa minulle kaikki tarpeeni." .

Pietari Martola oli viettänyt enimmän
osan elämäänsä siinä pimeässä kauppakont-
toorissa, missä nyt tapasimme hänet. Hän
oli tullut ja mennyt kaikkina aikoina ja kai-
kella säällä, aina ensimäisenä paikalla ja vii-
meisenä lähtemässä. Hän uhrasi todella par-
haat voimansa isännälleen ei silmäirtpalveli-
jana ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen pal-
velijana, tehden sydämestään Jumalan tah-
don. Ja hän sai jo tässä elämässä palkan
uskollisuudestaan, sillä Jumala oli taivutta-
nut vanhan herran Lylyn kuollessaan mää-
räämään hänelle vuotuisen eläkkeen.

Pietari Martola oli nyt itse vanha mies.
Hän olisi voinnut jättäätyönsä ja elää muka-
vata elämää, mutta hän oli tottunut työhön
ja uskoi kuten kaikki vanhat palvelijat, ettei
nuori isäntä suoriutuisi ilman häntä.”
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Hartolan työtoverit uskoivat että hän pit-
kän palvelusajan kuluessa oli koonnut sievoi-
sen summan. Ja hän olikin säästänyt, mutta
tallettanut varansa pankkiin, jota eivät tove-
rit tunteneet. Sen oven yläpuolella luettiin
sanat: „Joka vaivaista armahtaa se lainaa
Herralle, ja Hän on hänelle maksava hänen
hyvän työnsä.” Sanani. 19: 17. Jokakerran
kun Pietari Martola lähti viemään uutta
panosta pankkiinsa, kuuli hän uskossa äänen
lausuvan: „mitä olette tehneet yhdelle näistä
pienimmistä veljistänne, sen olette tehneet
minulle.” Matt. 25.40. Eikä ijäkäs ope-
tuslapsi halunnut muuta kuittia.

Hän oli aina onnellinen, aina valmis palve-
lemaan parhaimmalla tavalla maallista isän-
täänsä, mutta ei koskaan unohtanut, että
hänellä myöskin oli Herra taivaassa.

Moni harras liskon rukous nousi pimeästä,
ahtaasta konttoorista taivaaseen ja moni
armorikas vastaus laskeutui sieltä synkkään
huoneeseen. Siellä lausuttiin moni varoit-
tava sana, moni hyvä siemen kylvettiin, joka
aikanaan kasvoi ja kantoi hedelmää.

Kuunnelkaamme vanhaa miestä, joka ris-
tissä käsin pulpettinsa äärestä lähettää säh-
kösanoman taivaalliseen kaupunkiin:

„Rakkahin Herra Jeesus! Sinä tiedät
miten rakastan nuorta isäntääni. Sinäkin
rakastat häntä. Oi vedä hänet luoksesi otol-
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lisella ajalla, sinähän olet laupias ja tahdot
pelastaa. Rukoilen myös Matti Eerolarau-
kan puolesta. Sinun Henkesi opettakoon
minulle, mitä puhuisin, kun tänä iltana menen
häntä tapaamaan. Alan käydä vanhaksi.
Herra, senhän tiedät, eikä sanat enää tule
niin keveästi kuin ennen. Auta siis Herra!”

Kuudes luku.

KUNINKAAN LÄHETTI.

Vaikka Pietari Martola oli hyvin väsynyt,
halusi hän vielä samana iltana viedä Matti
Eerolalle ilosanoman palkankoroituksesta.

Ensikertalaisena sai hän etsiä kotvasen,
ennenkun löysi talon, ja Eerolan asunnon
talossa. •

„Jos etsitte herra Eerolaa,” huusi portaissa
seisova nuori tyttö, jonkarisaista pukua ohut,
kirjava iso huivi vain vaivoin peitti, „niin
hän äsken vaimonsa kanssa lähti kaupungille.
Kummapa kun ette kuulleet hänen yskivän?
Se kuuluu matkojen päähän.”

„Sääli, että hänen oli lähdettävä kosteaan
iltailmaan," sanoi vanhus.

Tyttö vastasi naurahtaen: „Köyhän ei kan-
nata olla niin arka. Ruukun on käytävä kai-
volla kunnes se särkyy."
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„Mutta kun se särkyy," sanoi Pietari vaka-
vana, „miten sitte käy?"

„No, sitte tulee kai kuolema tekemään
lopun kurjuudesta."

~Entäpä sitten, sitten?" jatkoi vanhus.
„Minä en vaan tiedä. Ei kannata ajatella

sitä."
„Mutta Raamattu sanoo: Joka uskoo Poi-

kaan, sillä on elämä, mutta joka ei ole kuuli-
ainen Pojalle, se ei ole näkevä elämää, vaan
Jumalan viha pysy hänen pääsään."

„Jumalan viha," toisti tyttö, „se kuuluu
hirveältä."

„Mutta siihen on olemassa lääke, sekin on
Raamatussa: Usko Herraan Jeesukseen niin
tulet autuaaksi."

„01ette kai pappi vai miten?"
„En ole," vastasi Pietari Martola hymyil-

len. „Mutta minulla on hyvä ja rakastava
Herra, enkä voi olla puhumatta hänestä kai-
kille, joita tapaan."

„Asuuko hän täällä lähettyvillä?"
„Hän on aina lähellä niitä, jotka häntä etsi-

vät."
„Ja mikä on hänen nimensä?"
„Herra Jeesus Kristus," vastasi vanhus

kunnioituksella nostaen lakkiaan, mainites-
saan tuon pyhän nimen."

„Teidän Herranneko lähetti teidät tänne
tänä iltana?” kysyi nuori nainen ilkkuen.
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„Niin, uskon että hän sen teki, nyt kun si-
nä, lapsiparka muistutat siitä, vaikken tien-
nyt sitä, vaan luulin kulkevani omilla asioil-
lani. Siten hän usein kuulee rukouksemme.
Totisesti, hänen tiensä eivät ole meidän tiem-
me, eikä hänen ajatuksensa meidän ajatuk-
siamme."

Tyttö ei näyttänyt ymmärtävän eikä välit-
tävän vanhuksen sanoista.

„Kukaan ei voi palvella kahta herraa," sa-
noi hän. „Niin, sanotaan tuossa kirjassa, jota
mainitsitte. Minäkin luin sitä vuosia taka-
perin, lapsena. Mutta nyt olen unohtanut
melkein kaiken. enkä välitäkään muistaa."

Viime sanoja lausuessaan hän kiireesti lii-
nansa nurkkauksella pyyhki silmiään ja juok-
si nopeasti leveitä portaita ylös ennenkun
Martola ennätti puhua mitään, mutta seisah-
tui hetkeksi näyttämään, missä Eerolat asui-
vat.

„Voitte kuulla heidän pikku tyttöjensä lau-
lavan,” sanoi hän, „jos kuuntelette oven taka-
na. Niin minä usein teen iltaisin ohi kulkies-
sani. Pikku raukat, siellä he nyt ovat lukko-
jen takana. Eerolat ovat kopeata väkeä,
mutta uskon että he tarvitsisivat ystävän,
hyvän ystävän, ihmispoloiset.”

Hän juoksi puhuessaan seuraavia portaita
ylös kadoten pimeyteen. Kun vanhus hetken
oli kuunnellut lasten laulua, meni hän hitain,
väsynein askelin kotiin päin.
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Ei kukaan, joka sinä iltana näki Pietari
Martolan väsynein, laahustavin askelin,
lakki silmillä kulkevan tietään kiirehtivässä
ihmisjoukossa, joka tuuppi ja sysi häntä,
voinnut uskoa häntä suuren kunninkaan
sanansaattajaksi.

Seistessään kylmissä portaissa kuuntele-
massa Helenan ja Jennyn laulua ei vanhus
huomannut että heidän hennot äänensä vapi-
sivat. Vaikka lapsiparat tiesivät oven ole-
van lukossa, ettei kukaan päässyt tekemään
heille pahaa, oli heistä yksin 010 kuitenkin
hyvin peloittavaa. Peloissaan alkoivat he
laulaa, kuten lapset usein sellaisissa tilain-
teissa tekevät. Alussa laulu oli hiljaista,
kunnes heidän oma äänensä ja laulun suloi-
set sanat rohkaisivat mieltä. Eivätkä he
lopettaneet ennenkun kaikki laulut olivat lau-
letut.

Jenny alkoi ensin: „Eikö jo olisi aika
isän ja äidin tulla kotiin?"

„Niin minustakin," tuumi Helena, „mutta
isän yskän tähden he eivät viivy kauemmin
kuin on välttämätöntä. Väsyttääkö sinua?"

„Ei väsytä, mutta toivoisin kuitenkin, että
he tulisivat. On ikävää olla yksin. En nyt
kuitenkaan enää niin paljon välitä siitä, sen
jälkeen kuin opettaja kertoi meille hyvästä
Paimenesta ja toisesta paimenesta, muistat-
han?"
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„Palkkapaimenesta," selitti sisko. .
„Sitähän minä juuri tarkoitinkin. Muis-

tatko mitä hän sanoi palkkapaimenesta: Kun
hän näkee suden tulevan, jättää hän lampaat
ja pakenee? Ja Jeesuksesta, hyvästä Pai-
menesta ja sinusta ja minusta, että saamme
olla hänen pieniä karitsoitaan? Uskon ettei
hän anna karhun päästä sisään syömään
meitä."

„Ehkäpä se jo on mennyt matkoihinsa,"'
tuumi sisko lohduttaen.

„Eipä vain, kuulin sen äänen illalla kun
tuuli ulvoi. Neiti sanoi sen useimmiten liik-
kuvan iltaisin, kun on pimeä. Uskon sen nyt
paraillaan hiipivän ulkona portaissa," lisäsi
hän kuiskaten.

„Kenties. Mutta tiedäpä, toisinaan uskon
ettei se olekaan oikea karhu."

~Kuulithan itse, mitä isä sanoi," intti
Jenny.

„Mutta hänhän nauroi puhuessaan ja niin
teki äitikin. Etkö muista?"

„Niin, äiti ei tahtonut että pelkäisimme.
Siksi hän myös pyysi, ettei isä enää puhuisi
siitä."

Helena näytti levottomalta ja ehdotti, että
he taas laulaisivat. Mutta Jenny ei enää voi-
nut laulaa. Hän ehdotti että he polvistuisivat
ja pyytäisivät hyvää Paimenta suojelemaan
heitä ja estämän karhua päsemästä sisään..
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Seitsemäs luku.

HYVIÄ UUTISIA.

Seuraavana päivänä, kun Matti Eerola tuli
konttooriin papereitaan noutamaan, tapasi
hän Hartolan yksin.

„01m illalla teitä hakemassa."
„Sitä en tiennyt."
„Eräs nuori nainen, jonka portaissa tapa-

sin, kertoi teidän menneen kaupungille."
„01i pakko lähteä, vaikka se olikin vaikeata

sumuisen ilman tähden. Ikävä oli että kävitte
suotta."

„Ei sillä väliä. Tulen toiste uudelleen."
„Totta puhuen ei meiltä liikene aikaa seu-

rusteluun."
„Mutta tottapa silloin tällöin otatte vas-

taan ystävän ?"

„Ei sillä väliä. Tulen toiste uudelleen.”

„Minulla ei ole ystäviä”, kuului suruinen
vastaus.

„Ettekö halua ottaa vastaan minua ystä-
vänä?” kysyi vanhus ystävällisesti hymyillen.
„01emmehan tunteneet toisemme monta
vuotta.”

Eerola tarttui hiukan väkinäisesti kurttui-
seen käteen, joka ystävällisesti ojennettiin
hänelle.

„Ette vielä kertoneet, mitä asiaa teillä il-
lalla oli?” sanoi hän.
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„Arvatkaa".
„He ovat eroittaneet minut kuten uhka-

sivat?"
„Päinvastoin, he ovat koroittaneet palk-

kanne."
Matti Eerola istuutui. Ei vain kädet, mut-

ta koko ruumis vapisi, suurten hikipisaroiden
kihotessa kalpealle otsalle.

„Anteeksi," lausui vanhus, „pelkään pidät-
täneeni teitä liika kauan."

„Ei ole väliä, kyllä pian taas reipastun.
Kiitän teitä. He siis kuitenkin pitävät työY
täni maksamisen arvoisena?"

Vanhus ei vastannut.
„01i kovin ystävällistä kun tulitte illalla

ilmoittamaan siitä."
„Siitä ei kannata puhua. Minun oli vain

vähän vaikea löytää kotiinne. En tiennyt tei-
dän asuvan niin suuressa ja komeassa ta-
lossa."

„Sanotaan sen muinoin olleen ruhtinasten
ja muiden ylhäisten asuntona."

„Sen uskon. Mutta asunnoista puhuessa
muistin ne monet asunnot,' jotka Vapahta-
jamme Herra Jeesus on valmistanut meille,
että mekin saamme olla hänen luonaan.”

~Minusta noiden asuntojen suhteen on sa-
ma vaikeus, josta mainitsitte, vaikeus löytää
tie ja sisäänkäytävä.”

„0n kulunut noin yhdeksäntoistasataa
vuotta siitä kuin Tuomas, yksi Vapahtajan
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opetuslapsista arveli kuten te. Ja Herra vas-
tasi hänelle: 'Minä olen tie, totuus ja elämä,
ei kukaan pääse Isän tykö muuten kuin mi-
nun kauttani.' Jeesus on tie. Ei ole eksymi-
sen vaaraa, kun vaan pysymme lähellä häntä.
Oi, rakas ystävä, mikä autuus, kun saa asua
noissa taivaallisissa asunnoissa ja olla aina
Herran kanssa!" '

Vanha mies vaikeni, hänen silmänsä täyt-
tyivät kyynelillä ja huulet vapisivat, kun hän
ajatteli Jeesuksen elämää ja sanomatonta
iloa kohdatessaan hänet kerran taivaassa.

„Mutta sinne ei kaikessa tapauksessa kaik-
ki pääse asumaan", sanoi Eerola.

„On heidän oma syynsä, joskerran seisovat
oven takana turhaan kolkuttamassa, jos ei-
vät tiedä, kenen puoleen kääntyä päästäkseen
sisään, tahi jos eivät ole pukeutuneet hää-
vaatteisiin. Jumalan pyhässä sanassa on mi-
tä selkeimmät ohjeet. „Anokaa, niin teille
annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkutta-
kaa, niin teille avataan." Muistakaa vain
rukoilla Jeesuksen tähden, ja kultaportit
avautuvat teillekin, siitä saatte olla varma."

Vanha mies puhui ihmeellisellä lämmöllä
iloisen sydämen yltäkylläisyydestä. Sairas
puhtaaksikirjoittaja vaikeni. Hetken päästä
Martola nousi ja alkoi napittaa nukkavierua
päällystakkiaan palatakseen kotiinsa.

„Kuulin teidän pikku tyttöstenne laulavan
illalla,” lausui hän.
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»Lapsiraukat, heidän elämänsä on todella
synkkää. Heidän äitinsä lähetti heidät pyhä-
kouluun, siellä he oppivat laulamaan. Hän
arveli, että siitä tulisi heille vähän haus-
kuutta."

„Toivon että he saavat siitä enemmänkin."
„No niin, ovathan he kilttiä lapsia."
„01isi hauska käydä heitä tervehtimässä."
„Voittehan tulla, jos teitä haluttaa," vas-

tasi Eerola jotenkin epäystävällisesti. Van-
hus ei näyttänyt huomaavan sitä, vaan kiitti
ja lupasi pian tulla. •

„Mutta teiltähän kenties saan tietää, kuka
se tyttö oli, jonka tapasin portaissa, ja jolta
sain tietää asuuntonne."

„Vaaleatukkainen ja kirjavahuivinenko?"
„Juuri hän."
„Oh, tuo raukka! pelkään etteivät hänen

asiansa ei ole oikealla tolalla."
„Hän näytti hyvin nuorelta, tyttö parka.

Eikö hänellä ole äitiä?"
„Sitä en tiedä. En ole koskaan puhellut

hänen kanssaan."
„Mikä hänen nimensä on?"
„Katri Kataja. Älkää hänestä välittäkö.

Hän on huono ihminen, eikä varmasti kos-
kaan muuksi muutu."

Se oli kovaa puhetta ja pian tuli aika, jol-
loin Eerola katui noita epäystävällisiä
sanoja.
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„Lapsiparka," sanoi vanhus säälien. „On
lohdullista tietää, ettei mikään ole mahdo-
tonta taivaan Herralle. Hyvää yötä. Pian
tulen tekemään tuttavuutta perheenne
kanssa."

Rouva Eronen katsoi huolestuneena mie-
heensä, tämän palatessa kotiin. Hän oli aina
levoton jos mies viipyi kaemmin kuin tar-
peellista oli.

».Syy on vanhan Martolan," selitti mies.
Hän on merkillinen mies ja hyvä puhumaan.
Mutta uskon että hän enemmän kuin moni
muu tarkoittaa täyttä totta puheillaan. Hän
sanoi joskus tulevansa meitä tervehtimään."

~Mitä se hyödyttää? En lainkaan välitä
vieraista."

„Sanoin sen hänelle, mutta hän tahtoi mie-
lellään nähdä lapsiamme. Hän oli täällä tava-
takseen meitä illalla jakuuli heidän laulavan
yksinäisyydessään. Mutta sinä et kysy, mitä

hänellä illalla oli."
Rouva Eerola katsoi mieheensä ja kyynel

tipahti hienolle ompelulle, kun hän kuuli iloi-
sen uutisen.

„Sääli, etteivät ennen huomanneet sitä
tehdä," sanoi hän syvästi huoaten.

»Olkaamme kiitollisia kun nyt tekivät sen."
„Mutta kumpikaan ei muistanut kiittää

Jumalaa, joka kuitenkin on kaiken hyvän
lahjan antaja.
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„Kun saamme rahat, käännymme heti lää-
kärin puoleen pahan yskäsi tähden."

„Rahojen käyttämisestä ennätämme päät-
tää, kun ne ovat käsissämme," sanoi mies
heikosti hymyillen. Hän alkoi kirjottaa, kor-
vataakseen hukatun ajan. Koko illan kuului
sitte lakkaamatta kynän kiireinen rapina
paperilla.

Kahdeksas luku.

KATRI KATAJA.

Kesti jonkun aikaa ennenkun Martola lähti
tekemään tuttavuutta Eerolan lasten kanssa.

Vanha mies oli ahkera työntekijä ihmiselä-
män suurella peltosaralla, jossa eloa on paljo
mutta työmiehiä vähän. Viime aikoina erit-
täin oli hän ollut ahkera aavistaessaan että
yö, tahi oikeammin aamun sarastus läheni
hänelle.

Eerolaa ei moneen päivään näkynyt kontto-
rissa ja vanhus muisti, miten sairaan ja kur-
jan näköinen hän viime käynnillään oli ollut.
Hän päätti siis lähteä tervehtimään köyhää
kirjuria.

„Ja tuota työttöraukkaa myös," ajatteli
hän. „Kenties Jumala minun kauttani antaa
hänelle jonkun hyvän sanan."



Nyt kävi niin merkillisesti, ja niinhän usein
tapahtuu, jos Herran omat vain panisivat
merkille sellaiset johdatukset, että Pietari
Martola, kääntyessään sille kadulle, jonka
varrella Eerolat asuivat, näki Katri Katajan
seisovan vanhan talon portilla. Siinä hän
seisoi kaasulyhdyn valaisemana kylmässä
tikkusateessa ja sumussa.

Tyttö säpsähti kun vanhus puhutteli häntä.
_

„Eikö ole kovin myöhä sinun, lapsikulta,
olla ulkona noin ohuissa pukimissa?"

„Aiotteko tervehtiä ystäväänne Eerolaa?"
keskeytti tyttö. „Tänäin varmasti tapaatte
hänet kotosalla. Kyllä kestää ennenkun hän
toiste menee ulos."

~Pelkäsin juuri,kun en moneen päivään ole
häntä nähnyt, että hän olisi huonompi."

„Ja kyllä hän vieläkin huononee ennenkun
, paranee." sanoi tyttö.

„Luuletteko hänen kuolevan?"
„Sitä en tiedä. En ole missään tekemisissä

heidän kanssaan, mutta näin hänen vaimonsa
tänäin istuvan itkemässä portaissa. Hän ei
kai hennoo näyttää suruaan miehelleen."

„Se on ymmärrettävää, vaimo parka! Te
säälitte häntä.”

„Siitä hän ei rahtuakaan välittäisi. Te
kenties voitte auttaa heitä sen mielelläni
suon heille.”

„Mutta sinä, rakas lapsi, enkö vöi tehdä
mitään sinun hyväksesi?” ! 1
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„Ei kiitos," vastasi hän ystävällisesti.
„Ette mitään".

„Kuuntele vielä hetkinen," sanoi mies astu-
en sisään portista. „Sinähän käyt aivan liko-
märäksi tuolla ulkona."

Tyttö nauroi: „Jos kastunkin, ei se tapah-
du ensimäistä kertaa." Mutta hän seurasi
kuitenkin suureen, himmeästi valaistuun
porttiholviin.

Vanhus jatkoi: „01en monasti viime tapaa-
misemme jälkeen tuuminnut, eikö rakkaalla
Vapahtajallamme, joka tahtoo että kaikki
tulisivat autuaiksi hänen yhteydessään, olisi
sanomaa tälle eksyneelle lapselle ja ehkä
minun kauttani haluaisi lähettää sen.”

„Teillä oli edelliselläkin kerralla sanoma
minulle. Se oli kauhea sana Jumalan
vihasta. Olen turhaan koettanut unohtaa sen
sanan. Se seuraa minua lakkaamatta. En
halua kuulla enempää."

„Lapsi raukka! Sääli ettet myös muista-
nut sitä turvapaikkaa Jumalan vihalta, josta
myös puhuin."

Seurasi hetken äänettömyys, jolla ajalla
huokaus: „Jumala armahda minua syn-
tistä,” ennätti nousta Jumalan istuimen eteen
ja kiireellinen vastaus: „minä tahdon”
ennätti laskeutua kirjavan huivin alla sykki-
vään, onnettomaan ihmissydämeen. Sitten
aikoi ukko taas puhua käyttäen Herransa
sanoja omiensa asemesta.
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„Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin
petämme itsemme, eikä totuus ole meissä.
Jos tunnustamme syntimme on hän uskolli-
nen ja vanhurskas, niin että antaa meille
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä.” „Se sana, on varma ja vas-
taanottamista kaikin puolin ansaitseva, että
Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä
pelastamaan, joista minä olen suurin.” Ja
jos, noista armolupauksista huolimatta, joku
pelokas syntinen ei uskaltasi tulla Jeesuksen
luo, lisää Vapahtajamme vielä; „Joka minun
tyköni tulee, sitä en heitä ulos.”

Tyttö oli Martolan puhuessa noita ihania
Jumalan sanoja istuutunut portaille kätkien
kasvonsa käsiinsä. Pietari seisoi ääneti
hänen vieressään hiljaa sydämessään rukoil-
len hänen puolestaan. Silloin tällöin kuului
ylhäältä Matti Eerolan kolea yskä, ja kohta
alkoivat pikku tytöt kirkkailla äänillään lau-
laa.

Äkkiä kuului portaissa askelia. Katri
nousi, pyyhki vaalean kiharaisen tukkansa
silmiltään ja katseli pelokkaana ympärilleen.

„Ette kai tänä iltana enää mene ulos?"
kysyi Martola hiljaa.

„Ei toki. En kai tämän jälkeen enää tule
käymään ulkona. Kiitos siitä, mitä pu-
huitte!"

Pietari Martola otti nimikorttinsa taskus-
taan antaen sen tytölle. „Tässä on osojt-
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teeni. Säilyttäkää kortti. Kun joskus tar-
vitsette ystävää, on se teille hyödyksi."

„Kyllä säilytän sen. Minulla ei ole niin
paljon ystäviä, että kannattaisi menettää ai-
noatakaan."

Samassa eräs vanhempi nainen ilmestyi
portaiden yläpäähän. Katri nyökkäsi hänelle
ja juoksi portaita ylös sanomatta vanhalle
ystävälleen edes hyvästi.

„Haluatteko jotain?" kysyi vaimo.
„Kiitos, en. Tiedän jo mitä halusin."
~Eerolaisten ystävä," mutisi vaimo. ,»Luu-

lin ettei niillä raukoilla ollut ketään ystä-
vää."

Yhdeksäs luku.

LOPPUUN KULUNUT KIRJOITUSKONE.

Astuessaan Eerolaisten huoneeseen tapasi
Martola perheenisän istumassa etukumarassa
vanhassa nojatuolissa takkavalkean luona.
Hän oli paljon muttunut noina harvoina päi-
vinä viime näkemästä.

„Iloitsen että vihdoin tulitte," sanoi hän
ojentaen vieraalleen pitkän, pahasti laihtu-
neen kätensä. „Pelkäsin jo ettette välittäisi
tulla, vaikka kutsuin teitä käymään."

„Ellen väärin muista kutsuin minä itseni,"
hymyili Martola. „Kaikessa tapauksessa olen
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nyt täällä. On ikävä nähdä teidät noin huo-
nona. Eikö olisi parempi, jos hän olisi kun-
nollisesti vuoteessa, rouva Eerola?" lausui
hän kääntyen vaimon puoleen, joka tavalli-
suuden mukaan istui ääneti työnsä ääressä.

„Toivoisin voivani saada hänet siihen, se
olisi varmaan parempi hänelle. Itse hän on
toista mieltä."

„Mitä hyötyä olisi vuoteeseen hautautumi-
sesta? Yskä olisi vain pahempi," sanoi sai-
ras kärsimättömästi. „Ja te tulitte todella-
kin kuulustamaan vointiani?"

„Pelkäsin asiain olevan huonosti, kun ei
teitä näkynyt."

„Mitä herra Lyly sanoi? Luuliko hän
minun taas juonneen liiaksi?"

„Ei hän sanonut mitään siitä."
„Hän ei sanonut mitään ei hän luulta-

vasti edes huomaa että olen poissa," jatkoi
Eerola katkerasti. „Muistatte kai vanhan
kirjoituskoneen siellä konttorissa."

„Kirjoituskoneen? Muistanhan sen."
„Mitä sille tehdään kun se särkyy eikä enää

voi työskennellä, kuten usein on käynyt?"
~Se korjuutetaan."
„Mutta kun se on aivan loppuun kulunut

eikä enää kannata korjausta, miten silloin
käy?"

„Silloin se myydään muutamasta kymme-
nestä markasta ja ostetaan uusi."
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~Niin, kun kirjoituskone voi palvella,
kun sitä voi korjata, on kaikki hyvin. Mutta
kun se on loppuun kulunut eikä enää voi pal-
vella, hankitaan toinen tilalle. Ettekö ym-
märrä mitä tarkoitan, vanha ystäväni?” jat-
koi hän huomatessaan Martolan hämmästy-
neen ja kysyvän ilmeen. „Katsokaas —te
olette sellainen kirjoituskone, samoin minä,
me olemme kumpikin melkein loppuun kulu-
neet ja kelvottomat, eikö totta?”
' „Puhuuko hän usein tuolla tavoin?" kysyi

vieras, kun sairas aivan näännyksissä nojasi
tuolinsa selkää vastaan.

„Toisinaan iltaisin. Se johtuu kai unetto-
muudesta. Hän ei nuku juuri koskaan."

„01etteko kysyneet neuvoa lääkäriltä?"
Vaimoraukka pudisti suruissaan päätään.
„Mitä puhutte?" huudahti sairas. „En

tarvitse lääkäriä. Paranen kohta, ainakin
niin paljon, että voin mennä konttoriin. Mut-
ta jos jos en vielä muutamaan päivään voi-
si sitä tehdä, pidätte kai huolta etteivät ottai-
si toista tilalleni? Pyytäkää, että odottaisivat
vielä vähän aikaa."

„Kyllä, kyllä, me odotamme kyllä teitä.
Mutta mitä se hyödyttää, jos ette hae apua,
että taas tulisitte kuntoon."

„Mutta jos olen kokonaan loppuun kulunut
ja kelvoton."

„Toivon ettei niin ole noiden tähden," sanoi
Martola katsoen vaimoon ja lapsukaisiin.
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„01isihan muuten parempi saada erota täältä,
ja olla Kristuksen kanssa."

„Teidän on hyvä puhua noin. Mutta mi-
nulle on toisin."

„Sen ymmärrän. Olette nuori, teillä on
vaimo ja lapset. Ettehän voi tuntea samaa
kuin vanha, yksinäinen, mies. Mutta minun
käy teitä sääli."

„Sen uskon. Olette aina ollut ystävällinen
minulle. Kunpa vaan voisin jälleen tulla ter-
veeksi ja päästä työhön."

„Antaisittehan tohtorin tutkia teitä, jos
lähetän hänet tänne?

„Annan kyllä. Mutta en voi maksaa hänelle
ainakaan pitkään aikaan," sanoi Eerola
suruisesti.

„Älkää siitä välittäkö. Tohtori on vanha
ystäväni ja odottaa kyllä mielellään."

„Kukapa tietää", huudahti sairas, jonka
kasvot kirkastuivat, „vaikka tohtori voisi
korjata minut, että kestän vielä muutaman
vuoden."

„Se ilahuttaisi suuresti herra Lylyä."
„Onko hän sanonut sen teille?"
„Ei, hän ei koskaan minun kuulteni ole

maininut teidän nimeänne. Herra Lyly on
nuori mies eikä koskaan ole tiennyt mitä huo-
let ja hätä on; mutta hänellä on hyvä sydän.
Uskon varmasti että hän kerran on kuuluva
Herran kansaan."

„Miksi uskotte niin käyvän?"
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„Siksi että Jumala kuulee rukoukset ja
vastaa niihin. Olen rukoillut Yrjö herrani
puolesta monta vuotta, aina siitä lähtien kun
hän oli pikku tyttöstenne ikäinen,” vastasi
vanhus kyynelsilmin.

„Minusta Jumala kaikessa tapauksessa
kauan on antanut teidän odottaa vastausta.
Teidän sijastanne olisin jo aikoja sitte lakan-
nut toivomasta."

„Hänen tiensä eivät ole meidän teitämme,"
vastasi vanhus sävyisästi, „eikä hänen aikan-
sa pidä yhtä meidän aikamme kanssa. »Her-
ra ei viivytä lupaustensa täyttämistä, niin-
kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemi-
senä." „Herran tapa on aina paras tapa ja
hänen aikansa paras aika."

„Rukoilkaa minunkin puolestani," sanoi
Eerola hetken vaitiolon jälkeen. „Tahdotte-
han joskus tehdä sen?"

„Tietysti tietysti tahdon."
„Pyytäkää silloin että pian paranisin."
„Tahi myös että joko te elätte tai kuolette,

te olisitte Herran oma."
„Nyt en sinuna enää puhuisi," keskeytti

vaimo. »Toivottavasti herra Martola suo
anteeksi."

„01ette aivan oikeassa. Minun on aika
lähteä, mutta sitä ennen haluaisin puhella
vähä pienokaistenne kanssa. Kuulin heidän
laulavan, kun viimeksi kävin täällä."

„Niin, Matti kuuntelee mielellään heidän
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lauluaan. Toisinaan he voivat laulaa hänet
uneenkin, kun ei mikään muu auta."

Helena ja Jenny perehtyivät pian uuteen
ystäväänsä. Helena istui hyvin lähellä, Jen-
ny vieraan polvella heidän hiljaa kuiskail-
lessa, jotta ei isä, joka vähän oli nukahtanut,
häiriintyisi.

Jenny kertoi vanhukselle ihmeellisestä kir-
jasta, josta opettaja oli lukennut heille. Siinä
puhuttiin Kristitty nimisestä miehestä, joka
jätti vaimonsa ja lapsensa lähteäkseen toivio-
retkelle kauas, kauas toiseen maahan. Tosin
hän ei oikein ymmästänyt kaikkea, eikä ollut
keitä kysyä, kun eivät olleet pyhäkoulussa
pitkään aikaan isän huonouden tähden.

Vanhus kertoi tuntevansa hyvin tuon kir-
jan. Hänkin oli lapsena lukenut sen. Sen
nimi on „Kristityn vaellus." Hänellä oli luul-
tavasti kirja vielä tallella. Hän lupasi tuoda
sen tullessaan seuraavalla kerralla niin sai-
sivat pitää sen niin kauan kun halusivat.
Kun kerrottiin kirjan olevan täynnä kuvia,
oli Jenny ilo täydellinen.

„Helena lukee minulle, kun en.itse vielä
osaa. Kylläpä siitä tulee hauskaa!"

„Mutta Helenanki pitää saada jotain," sa-
noi ystävällinen vanhus. „Sanopa tyttöseni,
mitä mieluimmin tahdoisit."

Lapsi mietti hetkisen.
~Tiedän jo," sanoi hän vilkkaasti. „Kaik-

kein mieluimmin haluaisin saada saapaat
isälle, sillä äiti arvelee isän huonouden johtu-



44

van siitä, että jalat ovat kastuneet. Hänen
saappaansa olivat vanhuuttaan niin huonot."

Pietari Martola kumartui suutelemaan pie-
niä, kalpeita kasvoja.

„Sinun pitää saada saappaat," sanoi hän,
„ja jotain muuta kaupantekiäisiksi, kun ajat-
telet sairasta isäraukkaasi. Sinä varmaan
myöskin rukoilet hänen puolestaan?"

„Me rukoilemme kumpikin joka päivä
hänen puolestaan," vastasi lapsi vakavana.

„Minäpä kerron, mitä me sanomme," kuis-
kasi Jenny ristien kätensä: „Rakas Herra
Jeesus, siunaa isää ja äitiä, tee isä terveeksi
äläkä päästä sisään karhua. Eikö se ole hyvä
rukous?"

„Se on oikein hyvä rukous." Mutta hyvin
kummallinen rukous se hänestä oli.

Samassa heräsi Eerola ankaraan yskän
puuskaan. Vieras kiiruhti lähtöään, ettei
sairas enää tulisi puhunneeksi.

„Tulette kai pian jälleen," pyysi sairas
innokkaasti.

„Jos Jumala suo," kuului vastaus.
Ulos mennessä hän ystävällisesti nyökkäsi

lapsille, jotka eivät enää saanneet häntä näh-
dä täällä ajassa.

Tuuli ulvoi' valitellen leveissä, pimeissä
porteissa, kun vanhus avasi oven. Jenny
kuiskasi sisarelleen että karhu varmaan ulvoi
siellä. Ja siltä todellakin kuului, kuin joukko
ulvovia petoja olisi kokoontunut portaisiin.
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Kymmenes luku.

IHMEELLINEN KIRJA.

Oli kulunut viikon päivät, jolla ajalla Matti
Eerola enimmäksen oli istunut nojatuolis-
saan, kun ei mikään mahti saanut häntä vuo-
teeseen. Hän ei omasta mielestään ollut huo-
nompi, mutta näkyi myös, ettei hän ollut
parempikaan. Vaimon mielestä hän oli kal-
peampi ja heikompi, mutta sitä ei sairas
myöntänyt. Mitään tohtoria ei vain kuulu-
nut, samoin ei kuulunut mitään vanhasta
kirj anpitäjästä.

„Hän on varmaan sairas," sanoi Eerola.
„Hän on samankaltainen kuin muutkin,"

ajatteli vaimo katkerasti. Vapisevat lapset
nurkassaan kuiskailivat keskenään varmasti
uskoen, että karhu oli syönyt vanhuksen
tuona myrskyisenä iltana, jolloin'hän kävi
heillä ja he kuulivat pelottavan ulvonnan por-
taissa, hänen lähtiessä heiltä.

„Hän on varmasti sairas, sen voin vakuut-
taa,” toisti Eerola kärsimättömänä. „Mar-
tolan kaltainen mies ei hylkää sairasta ystä-
vää hädän hetkenä. Hän olisi tullut, jos olisi
voinnut.”

„Mutta kaikessa tapauksessa olisi hän
lupauksensa mukaan voinnut lähettää tänne
lääkärin,” intti vaimo.



„Ei sillä ole väliä. Kentien siitä ei olisi
ollut mitään hyötyä. Tiedänhän että sinun
on vaikea istua aamusta iltaan ahkerassa
työssä minun ja lasten tähden. Mutta vielä
vaikeampi on minulle nähdä sinut työssä voi-
matta vähääkään auttaa. Usein toivon ole-
vani kuollut!"

„Oi, Matti, älä puhu noin! Rakas, älä puhu
noin," sanoi vaimo nyyhkien.

„Anna anteeksi. Toivon pian paraneväni
Jos Jumala suo, sanoisi ukko Martola."

Vaihtaakseen puheaihetta kysyi äiti Jen-
nyltä, minkä kirjan herra Martola oli luvan-
nut heille, josta he nyt lakkaamatta puhuivat.

„Se oli nimeltään Kristityn vaellus."
„Mistä siinä puhutaan?" kysyi isä.
„En ole vielä kuullut paljoa siitä, mutta se

on hauska kirja. Sen on kirjoittanut sellainen
mies, joka kulkee korjailemassa pannuja ja
kattiloita."

„Eihän Jenny!" huudahti sisar.
„Kyllä, neiti sanoi niin", vastasi Jenny hy-

vin päättävästi. Ja jos hän ei sitä kirjoitta-
nutkaan, niin hän uneksi sen sen tiedän
ja se on melkein samaa."

„No niin, älkää kiistelkö! Samantekevää,
oliko se kirjoitettu vai uneksittu”, sanoi isä.

„Siinä kerrotaan Kristitty-nimisestä mie-
hestä”, jatkoi Jenny, „joka aina luki ja ru-
koili ja huusi: „Mitä minun on tekeminen, et-
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tä pelastuisin?” Mutta kukaan ei ollut luke-
nut Raamattua niin paljoa, että olisi voinut
sanoa että hänen tulee uskoa Herraan Jee-
sukseen tullakseen autuaaksi. Vihdoin päätti
hän juosta pois, kauas pois. Ja kun hänen
vaimonsa ja kaikki lapsensa huusivat hänen
jälkeensä, että hän tulisi takaisin, pisti hän
sormet korviinsa ja juoksi sitä nopeammin”.

„Eipä se ollut tyhmä keksintö," sanoi isä.
„Muuten hän ei olisi hennonut jättää heitä."

„He eivät tainneet haluta tulla mukaan,"
tuumi Helena. „Mutta neiti kertoi, että vai-
mo tuli perässä lasten kanssa."

„Niin, niitä hän tietysti ei voinut jättää,
jos kerran rakasti niitä," sanoi isä.

„Jospa isä olisi nähnyt kuvan, jossa Kris-
titty tulee kantaen suurta pussia selässään!"
huudahti Jenny innokkaasti.

„Kuormaa!" huomautti sisar vakavissaan.
„Niinhän se olikin," jatkoi Jenny. „Ja neiti

sanoi, että kullakin meistä on kuormansa
kannettavana, ja että ne toisinaan ovat niin
raskaat, että tuskin jaksaa kantaa niitä.
Äidillä on usein raskas kuorma kannettava-
na, kun hän tuo työnsä, mutta en luule nei-
din tarkoittaneen sellaista kuormaa; sano
Helena?"

„Kenties se oli pussillinen huolia,” arveli
rouva Eerola iloiten, kun näki lasten puhei-
den huvittavan isää.
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„Ei," sanoi Jenny, „eivät ne huolia olleet.
Mutta Raamatussa sanotaan, mitä huolille 021
tehtävä, siellä sanotaan: „Heittäkää kaikki
murheenne Hänen päällensä, sillä hän pitää
teistä huolen." Uskon, että Raamatussa pu-
hutaan kaikesta. Ja neiti sanoi, että murhe
on sama kuin huoli, ja että Hän tarkoittaa
Jumalaa, eikö niin, Helena?"

„Juuri niin," sanoi Helena. „Mutta neiti
sanoi, että hänen syntinsä olivat sellainen
raskas kuorma."

„Hän oli varmaan hyvin häijy ihminen",
virkkoi äiti.

„En tiedä, mutta viimeisessä läksynä ol-
leessa lauseessa sanotaan, että kaikki ovat
syntisiä, eikä heillä ole mitään, millä kerska-
ta Jumalan edessä."

»Arvelen, että kuta enemmän ajattelemme
sitä kuormaa”, sanoi isä vakavana,, »sitä ras-
kaammaksi se mahtaa käydä, kunnes käy
niin raskaaksi, ettei kukaan ihminen jaksa
kantaa sitä”.

»Niin”, sanoi pikku Jenny, „neitikin sanoi
niin, mutta kenenkään ei tarvitse kantaa si-
tä, ellei itse tahdo. Sen saa jättää sinne, mis-
sä Kristittykin pääsi omastaan, ristin luo.
Oi Helena, muistatko sen kuvan? Mutta niin
pitkälle emme vielä ole päässeet. Ensin ker-
rottiin jostain portista, joka oli suljettu, ja
jonka yläpuolelle suurin kultakirjaimin oli
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kirjoitettu: »Kolkuttakaa, niin teille ava-
taan," ja hän tapasi tiellä miehen, joka oh-
jasi häntä portille."

„Juuri ne sanat vanha Martola lausui,"
virkkoi Eerola.

„Ei, isä, ei se ollut herra Martola," sanoi
Helena. „Hänen nimensä oli Evankelista. Ei-
pä ihme, ettei Jenny muista niin outoa ni-
meä."

„Ja avautuiko kultaportti, kun hän kol-
kutti?" kysyi isä. „Kirjassa ei sanota mitään
kullatusta portista," sanoivat lapset ihmeis-
sään.

„Mutta Pietari Martelahan puhui siitä."
„Silloiri tarkoitti hän varmaan jotain

kauempana, johon emme vielä ole päässeet,"
tuumi Helena. „Ehkäpä sitten, kun Kristitty
vihdoin saapui taivaalliseen kaupunkiin."

„Mutta siinä oli hyvin paljo välillä," kes-
keytti pikku Jenny. „Siinä oli myös jotain
siitä, miten hän putosi kuoppaan."

„Epätoivon suohon," oikaisi Helena.
„Eikö se sitte ollut kuoppa?" kysyi Jenny.
„Oi, sen minä tiedän! huudahti isä. Sii-

hen olen jo monesta pudonnut tänäin en
ollut kaukana siitä, vai miten, Maria?" jatkoi
hän katsoen vaimoonsa.

Lapset näyttivät hyvin hämmästyneiltä.
„Paras lienee jättää tämän merkillisen

kertomuksen loppu huomiseksi," sanoi äiti
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kooten työnsä. „Isä on hyvin väsynyt. Mutta
nyt voitte hieman laulaa hänelle, niin hän
ehkä nukkuu, ja se olisi hyvä. Minä lähden
nyt kuormineni, mutta palajan pian."

Puhuessaan hän nosti suuren mytyn käsi-
varrelleen, nyökkäsi lapsille ja lähti ulos,
hymyhuulilla, mutta sydän oli alakuloinen ja
raskas.

Koko päivän oli hän istunut kumartuneena
työssä, syömättä muuta kuin hieman leipää
ja maitoa. Eipä ihme että hän oli väsynyt ja
alakuloinen.

Isä sulki silmänsä ja nojautuen taaksepäin
tuolissaan kuunteli lasten laulua. Ei lainkaan
haluttanut nukkua. Erityisesti yksi lasten
lauluista kiinnosti hänen huomionsa, sitä hän
ei luullut ennen kuulleensa. Mutta kenties
hän ei ennen ollut sitä tarkannut kuten nyt.

Suloinen ajatus, jot' usein mietin mä;
Kas kotimaata lähestyn mä päivä päivältä.
Matkalla kotiin, matkalla vaan.
Lähemmäs tänään oon saapunut, kuin en-

nen milloinkaan.
Lähemmäs lähenen, Isäni huonetta.
Ja taivaan asuinsijoja. Korkeimman

istuinta.
Matkalla kotiin, matkalla vaan.
Lähemmäs tänäin oon saapunut, kuin en-

nen milloikaan.
Lähestyn hetkeä kun Herran nähdä saan.
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Ei synti, risti, ahdistus, rasita konsanaan.
Matkalla kotiin, matkalla vaan.
Lähemmäs tänäin oon saapunut, kuin en-

nen milloinkaan.
„Monista asuinsijoistahan Martola puhui

eräänä päivänä," tuumi. Eerola. „Hän
sanoi että Vapahtajamme, Jeesus oli mennyt
pois valmistamaan hänelle sijaa, ja että
hänen ei tarvinnut muuta kuin kolkuttaa ja
mainita Herransa nimen, niin hän pääsi
sisään. Mutta hän puhui myöskin häävaat-
teista, mitä hän mahtoi niillä tarkoittaa?
Minkähäntähden tänä iltana niin usein ajat-
telen tuota vanhaa miestä?"

Yhdestoista luku.

PILVISIÄ JA PIMEITÄ PÄIVIÄ

Kun rouva Eerola hetken päästä palasi,,
kertoi hän miehelleen, että lääkäri seuraava-
na päivänä tulee tutkimaan hänen rintaansa.

„Mistä sen tiedät? Tapasitko Martolan?"
kysyi mies innokkaasti.

„Se on rouva Kontion tuttava lääkäri, jon-
ka hän lähettää tänne."

„Miten hän tiesi minun sairastavan?"
„Minun oli pakko kertoa siitä. Työni olisi

pitänyt olla valmiina ja aikoja sitte ja rouva
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halusi tietää, miksikä en lupaukseni mukaan
tuonnut sitä ennemmin. Hän kyseli yhtä
toista taudistasi, eikä aikonut antaa-minulle
työtä kotiin. Hän pelkäsi että tauti on tart-
tuvaa ja lupasi huomenna hyvissä ajoin lähet-
tää tänne lääkärin, saadakseen varmuutta,
ettei ole mitään vaaraa. Kaikessa tapauk-
sessa olen iloinen hänen tulostaan. Hän
määrää kenties jotain, joka lievittää yskäsi ja
tekee sinulle hyvää."

„No sitä asiata nyt ei voi muuttaa, mutta
olisin mieluimmin odottanut sitä lääkäriä,
jonka vanha Martola lupasi lähettää."

„Odottaminen on turhaa, Matti," sanoi vai-
mo hiljaa. ~Et enää koskaan saa nähdä ukko
Martolaa etkä hänen lääkäriään."

~Mistä sen tiedät?"
„Pistäyin kotimatkalla konttorissa. Tiesin

kyllä, etfei kukaan herroista ollut siellä,
mutta ajattelin saavani vahtimestarilta
jotain tietoja ukosta."

„No mitä hän sanoi?"
Oi, Matti, tuskin voin kertoa sitä sinulle.

Muistatko, että hänen täällä käydessä oli
pimeä, myrskyinen ilta. Portinvartian
sanain mukaan vanhus juuri samana iltana
kaatui ja loukkasi pahoin varsinki selkänsä
ja päänsä. Kukaan ei oikein tiennyt miten se
kävi. Poliisi vei vanhuksen sairaalaan, sillä
kukaan ei tiennyt kuka hän oli ja missä hän
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asui. Hänen taskuistaan löytyi vain pieni
Raamattu. Sairaalassa hän sai olla kunne»
herra Lyly, joka oli levoton hänen poissaolos-
taan, löysi hänet. Siitä lähtien on herra Lyly
melkein lakkaamatta ollut hänen luonaan.
Mutta sairas ei tunne häntä eikä ketään muu-
takaan. Kuuluu olevan niin kaunista, kertoi
portinvartia, kuulla hänen puhuvan jarukoi-
levan, moni sairaista ei voi olla itkemättä
kun hän alkaa. Eilen hän huononi huonone-
mistaan, portinvartia luuli että kaikki nyt
on lopussa."

Eerola kätki kasvonsa käsiinsä sanakaan
sanomatta.

„Helena, kuiskali Jenny, luuletko karhun
peloittaneen häntä, niin että hän kaatui ja
loukkaantui?"

„En tiedä, mutta saattoihan niin käydä."
„Ukko raukka!" jatkoi rouva. „Emme me

sinä iltana aavistaneet, ettemme koskaan sai-
si häntä nähdä. Oli kovin kiltisti tehty, että
hän tuli meille. Pahoittelen etten ollut ystä-
vällisempi hänelle. Tiesin että tämä pahoit-
taisi mieltäsi. Näyttää siltä että saimme
ystävän vain heti kadottaakseemme hänet!

„Oma syyni ettei hän tullut ennemmin,”
lausui mies suruisesti. „Mutta, joka tapauk-
sessa ei meidän tarvitse olla pahoillaan hänen
tähtensä. Kuulithan, mitä hän sanoi, että on
paljoa parempi erota täältä ja olla Kristuk-
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sen kanssa, ja siellä hän kai nyt on. Hän
kertoi jo aikoja sitte minulle, että hänen Her-
ransa oli mennyt edeltäpäin valmistamaan
hänelle sijaan, mutta ei hän kai ajatellut niin
pian pääsevänsä sinne. Erota täältä ja olla
Kristuksen kanssa, se oli varmaan parasta
hänelle. Mutta miten käy niiden, jotka kuo-
levat ilman Kristusta? Älä säikähdä, Maria,
tiedän kyllä mitä puhun ja mitä ajattelen.
Toivon vain että ennemmin olisin sitä aja-
tellut."

„01en minäkin pahoillani hänen tähtensä,"
Toivon vain, että ennemmin olisin sitä aja-
tellut ja surrut sitä, emmehän sillä voi häntä
hyödyttää. Kuten sanoit oli tämä kyllä
parasta hänelle.

„Ijäksi Herran luona," toisti mies hiljaa.
„Miten hänen kasvonsa loistivat siitä puhues-
saan. Eikö jossain sinun lauluistasi, Jenny,
puhuta siitä?"

„Kyllä, mutta en voi laulaa enää tänä ilta-
na. Olen niin käheä."

„Lapsiparka!" sanoi äiti, joka näki miten
lähellä kyyneleet olivat. „Ei kukaan meistä
tänä iltana taida olla halukas laulamaan.

Hän vei lapset heidän komeroonsa, riisui
heidät ja peitti heidät hyvin vuoteeseen, antoi
heidän rukoilla iltarukouksensa, suuteli pie-
noisia ja kehoitti heitä pian nukkumaan.

„En ymmärrä, mistä syystä he tänäin vapi-
sivat,” tuumi hän. Kunpa eivät hekin sai-
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rastuisi. Hän ei aavistanut että syynä oli
pelko, eikä lapsetkaan sanoneet mitään kar-
husta.

Hetken päästä kuiskasi Helena: ~Nukutko
Jenny?"

„En, en voi nukkua, ajattelen vain."
„Niin, minäkin ajattelen. Mutta ei se kui-

tenkaan mahtanut olla karhu. Ainakaan
karhu ei purrut häntä kuoliaaksi, sillä silloin
hän ei olisi sairaalassa."

„Sitä en ajatellut. Mutta etkö muista että
kuulimme sen olevan oven takana sinä iltana,
jolloin setä Martola oli täällä?"

„Ehkäpä se oli tUuli. Tänäänkin tuulee
kovasti. Kuuntele, niin kuulet miten ikunat
ja ovet helisevät."

Jenny vastasi ettei hän uskalla kuunnella.
Sisarensa sanain rauhoittamana hän painoi
pikku päänsä tyynyyn, vaipuen pian syvään
uneen.

Seuraavana päivänä tuli tohtcri Herva.
Eerola oli silloin huonompi ja tohtori huo-
masi heti miten hänen laitansa oli.

„Ei mitään tarttuvaa toivottavasti?" kysyi
sairas pilkallisesti hymyillen.

„Ei, ei," vastasi tohtori pudistaen päätään.
~Olette kai hyvä ja kerrotte sen rouva

Kontiolle?"
„Kyllä kerron. Luultavasti ette kysy neu-

voa toiselta lääkäriltä?”
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»Emme. Mitä se hyödyttäisi?”
„01ette oikeassa ei siitä suurta hyötyä

olisi. Eniten tarvitsette ravitsevaa ruokaa.
Lääkkeitä keittiöstä, rouva Eerola. Kuta
enemmän saatte häntä syömään, sitä
parempi."

Hän ei aavistanut miten syvää kärsimystä
hänen sanansa tuottivat köyhälle vaimolle.

„Lähetän hänelle jotain, joka lievittää
yskää. Muuta en tiedä nykyään voitavan
tehdä."

Rouva Eerola seurasi häntä porstuaan.
~Onko hän kovin sairas?" kysyi hän.
„On, hyvin sairas. • Mutta tätä on var-

maan kestänyt jo kauemmin?"
~Hän on kauan ollut heikko ja nyt käy hän

joka päivä yhä voimattomammaksi ja kur-
jemmaksi."

„Teidän tulee koettaa ylläpitää hänen voi-
miaan. Voimakasta ruokaa niin paljon kuin
hän haluaa. Muistakaa se."

„Kyllä muistan."
Hän näytti haluavan kysyä vielä jotain

mutta ei rohjennut. Sillä aikaa kiiruhti toh-
tori portaita alas, hyppäsi ajoneuvoihinsa ja
kiirusti pois.

Rouva Eerola peitti kasvonsa esiliinallaan
noustessaan portaita, eikä sentähden huo-
mannut ylempänä portaissa seisovaa nuorta,
kalpeata, vakavan näköistä keltatukkaista
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tyttöä, joka nojasi kaiteeseen ja myös näytti
itkeneen.

Tohtori Hervan saapuessa rouva Kontion
luo kertoi hän että Eerola oli kuolemaisil-
laan lentävään keuhkotautiin.

„Näyttääkö koti hyvin köyhältä? Hän pyy-
tää aina palkkansa ennen työn päättymistä."

„Eipä siellä niinkään köyhältä näyttänyt.
Heidän huoneensa oli aika suuri, siinä oli
kaunis, kuvanveistoksilla koristettu takka.
Huonekalut olivat kyllä puutteelliset. Vaimo
oli siististi puettu ja kaikki oli puhdasta ja
siistiä."

„Ja te luulette ettei mies enää elä kauan?"
kysyi rouva.

„Korkeintain muutamia päiviä," kuului
vastaus.

Kahdestoista luku.

YHÄ LÄHEMPÄNÄ KOTIA.

Viikko viikolta kului ja Pietari Martola eli
yhä. Lääkärin luvalla oli hänet siiretty sai-
raalasta oman kotiinsa, missä herra Lyly van-
han, uskollisen palvelijataren avustamana
hoiteli häntä hellästi ja uupumatta.

Moni sairaalan potilaista itki, kun hänet
vietiin sieltä. Tietämättään oli hän sielläkin
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julistanut Mestarinsa sanomaa, jonka muisto
säilyi sydämissä vielä silloinkin, kun niitä
lausuvat huulet jo aikoja sitten olivat vaien-
neet.

Vanhus puhui hyvin vähä kotiin tultuaan.
Tuskia ei näkynyt olevan, mutta voimat vähe-
nivät päivä päivältä. Hänen rakkaudenpal-
veluksensa oli päättynyt, hän vain odotti
Mestarinsa kutsua: „Sinä hyvä ja uskolli-
nen palvelija käy Herrasi iloon!”

Herra Lyly oli melkein lakkaamatta hänen
luonaan. Ja niin tapahtui'Jumalan armosta,
että hiljaisessa sairashuoneessa, jossa nuori
mies uskollisesti istui vanhuksen vuoteen
ääressä ,ristissä käsin ja Raamattu edessään,
hiljainen tuuli puhalsi se tuuli, josta sano-
taan, että et tiedä mistä se tulee ja minne se
menee.” Pyhä Henki sai aikaan suuren ja
ihmeellisen muutoksen, josta enkelit Juma-
lan kasvoin edessä riemuitsivat.

Vanhuksen uskolliset esirukoukset olivat
viimeenkiri kuullut. Jospa hän olisi tiennyt!
Suloinen hymy kalpeilla kasvoilla pani miltei
uskomaan, että hän tiesi sen.

Kun herra Lyly eräänä iltana hetken pois-
saolon jälkeen palasi sairaan luo, näki hän
tuntemattoman, kauniin nuoren tytön katke-
rasti itkevän porstuvassa. Hänellä oli kädes-
sään ukon antama nimikortti ja hän oli tul-
lut, koska vastikään oli kuullut hänen sairau-
destaan.
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Herra Lylyn ystävällinen kohtelu sai hänet
kertomaan surullisen tarinansa. Hän ei olisi
uskaltanut tulla, vaikka sairas oli käskenyt
tulemaan; mutta eräs vanhuksen ystävä, joka
asui samassa talossa missä tyttökin, oli hyvin
sairas ja suuressa hädässä. Tyttö oli tuon
ystävän tähden tahtonut tavata vanhusta,
mutta ei saannut.

Herra Lyly kysyi Hartolan ystävän nimeä,
mutta oli liiaksi ajatuksiinsa vaipunut muis-
taakseen kuka Matti Eerola oli.

„Voitte sanoa herra Eerolalle että hänen
ystävänsä on pahoin loukkaantunut, eikä luul-
tavasti koskaan parane, voimat vähenevät
yhä. Mutta kun vaan on tilaisuutta siihen,
tulen itse häntä tapaamaan.”

„Sitä en voi hänelle sanoa. En ole koskaan
puhutellut häntä. Hän ei tiedä mitään tänne
tulostani. Mutta ettehän viivy kauan
ennenkun tulette. Hän on kovin heikko ja
huono.”

„Tulen niin pian kuin voin,” sanoi herra
Lyly kirjoittaen osoitteen Hartolan korttiin.
„Enkö voi tehdä mitään muuta hyväksenne?”

„Ei kiitos. Tahtoisin vain jos mahdollista
kovin kernaasti nähdä hänet. Haluaisin
sanoa hänelle että se, mitä hän tuona iltana
puhui Jeesuksen rakkaudesta syntisiin, suu-
rimpiinkin, on totta ja ettei hän heitä ulos
ketään. Jospa saisin sanoa sen hänelle ja
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kiittää häntä. Se iiahuttaisi häntä var-
maan.”

„01isi turha mennä hänen luokseen,” sanoi
herra Lyly suruisesti. „Hän ei tuntisi teitä.
Hän ei tunne ketään. Mutta hän on tunteva
kaikki kerran silloin kun „vanhurskaat lois-
tavat kuin taivaan avaruuden loistot, ja ne,
jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin-
kuin tähdet ijankaikkisesta ijankaikkiseen.”

Satoi rankasti, kun herra Lyly avasi portin
päästääkseen Katri Katajan kadulle.

~Miten nyt käy?” kysyi hän silmäillen
hänen ohutta pukuaan. „Tehän kastutte läpi-
märäksi.”

„Siitä en välitä. Olen siihen tottunut."
„Ettekö voi ajaa ainakin osan matkaa—-

raitiovaunussa ?"

~Voisin kyllä," sanoi tyttö nauraen, jos
minulla olisi varaa siihen. Ei, ei sitä en tar-
koittanut," sanoi hän punastuen, kun herra
Lyly laski kultarahan hänen käteensä. „01en
pahoillani, että puhuin ajattelemattomasti ja
kuitenkin, jos voitte olla ilman tätä rahaa
olen hyvin iloinen ja kiitollinen."

„Ota se, tuolla sisällä makaavan tähden,”
sanoi herra Lyly ystävällisesti.

„Hänen tähtensä”, sanoi Katri hiljaa.
~Omasta puolestani en ottaisi sitä. Ansaitsen
nyt itse elatukseni, niukan kyllä, mutta minul-
le se riittää. Miten säästeliäs olenkin, ei jää
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mitään tähteeksi, ja nyt tarvitsen kipeästi
rahaa.”

Vanha portinvartija puisteli päätään kat-
sellessaan miten nuori, solakka olento kiireel-
lisin askelin riensi pitkin kylmää, märkää
katua. Hän sulki portin ja meni takaisin
konttooriin.

„Ei hän aja, siitä voisin lyödä vetoa," muti-
si hän. „Ne rahat menivät kerrassaan huk-
kaan."

„Eivät menneet, jos tuottivat tytölle iloa."
„01isi ollut parempi antaa hänelle kunnolli-

nen isohuivi tuon riekaleen asemesta, jota
lian käytti. Mutta tietysti hän pian olisi
menettänyt senkin."

„Uskon, ettei tytön laita ole niin huono
kuin te, vanha Tuomas, näytte arvelevan."

„Hyvä olisi. Mutta hupaista olisi nähdä
minne hän rahoineen kiiruhti."

„Kenties oli hyvä, ettei vanha vahtimestari
nähnyt miten Katri Kataja, ostettuaan vähä
teetä, sokeria, jauhoja ja muuta, astui hedel-
mä- ja kukkakauppaan, valitsi yhden par-
haimmista viinirypäletertuista, maksoi sen
tinkimättä ja sai sen valkoiseen pussiin.

Hedelmäin myyjätärkin katseli häntä ute-
liaana ja ihmetellen, tutkittuaan ensin tar-
koin tytön antamaa hopearahaa.

»Viinirypäleet ovat kalliita nykyään,”
sanoi hän.
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„Niinkö ovat? Mutta sittepähän ovat kau-
niita, sanoi tyttö ihaillen nostaen terttua.

„Lapsiparka!" huudahti rouva tytön men-
tyä. „Tuskin hennohdin ottaa hänen rahansa.
Hän olisi varmaan ennemmin tarvinnut kun-
nollisen ruokaveron."

»Mitä se meihin koskee,” sanoi mies pis-
täen rahan laatikkoon. »Jos hän oli ruuan
tarpeessa, mahtoi hankkia sitä eikä ostaa kal-
liita rypäleitä, joita vain rikkaat syövät.”

Herra Lyly muisti kyllä lupauksensa, mut-
ta oli onnettomuudeksi kadottanut nimikor-
tin, missä osoite oli. Pitkän, turhan etsiske-
lyn jälkeen hänen täytyi luopua toiveistaan
sairaan kirjurinsa asunnon löytämiseksi.

Ihme kyllä viipyi Pietari Martola päivästä,
päivään täällä alhaalla. Sairaalan lääkärit,
jotka yhä kävivät häntä katsomassa kotona-
kin, tuumailivat keskenään että kuolema
varmaan oli unohtanut vanhan miehen.
Mutta tulihan hän vihdoin, viikatemies, erää-
nä sumuisena aamuna, juuri päivän saras-
taessa. Tajunnan välähdys säteili hetkisen
vanhuksen himmeissä silmissä. Hän ojensi
kätensä ikäänkuin olisi koetellut tietä pimeäs-
sä huoneessa, ja kysyi heikolla äänellä »nuor-
ta Yrjö herraa” ikäänkuin tietoisena siitä että
hän koko ajan oli ollut läsnä.

Kukaan ei tiennyt, mitä noiden kahden
välillä tapahtui tuona juhlallisena lyhyenä.
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hetkenä. Hetken päästä alkoi taas tavallinen
liike talossa; mutta vanha kirjanpitäjä oli
käynnyt ikuiseen lepoon siihen sabatti
lepoon, joka on Jumalan kansalla odotetta-
vissa.

Kolmastoista luku.

LEHTI KÄÄNTYY.

Rouva Eerola oli seurannut tohtori Hervan
neuvoja, antanut miehelleen „lääkkeitä keit-
tiöstä." Oli ihmeellistä nähdä, miten voimak-
kaan, ravitsevan lihakeiton ja muitakin vah-
vistavia ruoka-aineita hän loitsi esiin van-
hasta mahonkikaapista, jonka vanhemmil-
taan oli perinnyt. Sitä oli viime aikoina
hyvin vähä käytetty, kun ei ollut, mitä panna
siihen. Myytynä sitä tuskin kaivattiin,
paitsi että suuri huone näytti vielä tyhjeni-
mältä ja autiommalta, varsinki kun toisiakin
huonekaluja meni samaa tietä, jotta tohtorin
määräystä voisi seurata. Pahinta oli että
sairas huolimatta vaimonsa ponnistuksista
vain kävi heikommaksi.

Rouva Eerolan ollessa keittiötoimissa, ei
hän lupaamaansa aikaan voinut valmistaa
rouva Kontion töitä. Hän ei siis tiennyt,
mikä raskas koettelemus odotti, kun heidän
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ainoa tulolähteensä otettaisi heiltä. Viisas
ja rakastavainen käsi kätkee meiltä huomis-
päivän tapahtumat. „Riittää kullekin päi-
välle oma vaivansa."

Vaikka rouva Eerola olikin hyvin väsynyt,
hiipi toivon kipinä hänen sydämeensä työn
ääressä istuessa, kuullessaan voimakkaan
lihakeiton porisevan liedellä ja nähdessään
miehensä, joka iltaisin virkistyi, iloisesti jut-
televan lastensa kanssa.

„Kukapa tietää,” tuumi rakastava vaimo-
raukka vaikka vielä saisimme pitää hänet.
Samantekevää miten köyhiä olemme ja miten
tarkkaan saamme myydä tai pantata tava-
ramme hankkiaksemme hänelle ruokaa, kun
hän vain paranee ja jää luoksemme.”

Lapset puhelivat taas „ihmeellisesti kir-
jasta," kuten Jenny kutsui sitä.

„Mutta sinäpä et ole koskaan kertonul,
minulle, miten Kristitty pääsi raskaasta
kuormastaan?" sanoi isä.

„Sepä juuri onkin kaikkein kauneinta ja
hauskinta,” huudahti Jenny ilosta sätelevin
silmin. En muista sitä aivan kirjan mukaan,
mutta muistan että kuorma oli hyvin raskas,
ja hänen oli vaikea kantaa sitä mäkeä ylös,
kunnes tuli ristille.”

„Uskon kyllä,” sanoi isä, että oli vaikeata
ja raskasta kantaa syntikuorma ristille, var-
sinkin jos hän ei oikein tiennyt tietä.”
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„Ei suinkaan Kristitty oikein tuntenut-
kaan tietä, sanoi Helena, „koska hän eksyi
monta kertaa. Mutta lopulta hän kuitenkin
pääsi onnellisesti perille."

„Niin," keskeytti Jenny innokkaasti, „nyt
muistan kaikki. Hän oli tuskin päässyt ris-
tin luo ennenkun raskas kuorma äkkiä putosi
hänen selästään, eikä hän sitte kpskaan enää
nähnyt sitä. Silloin Kristitty tuli hyvin iloi-
seksi ja sanoi: ,',Hän on antanut minulle
rauhan työnsä kautta ja elämän kuolemansa
kautta." Sitten seisoi hän hetken ihmetellen.
oliko raskas kuorma todellakin poissa. Hän
katsoi katsomistaan kunnes kyynelvirta valui
poskille; aivan niin siinä sanottiin, eikö niin,
Helena? Ja neiti sanoi sen merkitsevän että
hän itki ääneen mutta miksi isäkin nyt
itkee? Isä kulta, miksi itket?" Ja hän
hyväili pikku kädellään isän poskea.

Äiti pani pois työnsä.
„01et väsynyt, Matti. Pelkäsinkin jo etfet

jaksaisi kuunnella lasten juttuja."
„0i ei, ei se siitä johdu. Kuuntelen heitä

mielelläni, eikä se tee minulle pahaa. Olen
kaikessa tapauksessa tänäin tavallista vir-
keämpi."

./Todellako? Oi, miten siitä iloitsen! Us-
kon todella että tuo hyvä lihakeitto on tervey-
deksi sinulle."

~Sitä sen ainakin tulisi olla, kun ajattelee
mitä se meille maksaa."
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„Älä sitä ajattele. Kunpa vain pian para-
nisit. Mutta eikö lasten puhe todellakaan
väsytä sinua?"

„Sanoinhan jo ettei se väsytä, päinvastoin.
Kuuntelen heitä mielelläni. No, Jenny, mihin
jäimme?"

~Ristin luo, isä."
„Ja tuskin voisimme olla paremmassa pai-

kassa, vai mitä arvelet?" sanoi isä huoaten.
„Niin kristittykin arveli", sanoi pikku

Jenny. „Hänen seistessä siinä itkien katse-
lemassa ristiä tuli kolme loistavaa miestä hä-
nen luokseen tervehtien häntä."

„Enkeliä ne olivat", oikaisi Helena. Kir-
jassa oli kuva tästä ja kaikilla heillä oli sii-
vet."

„Jospa et alituiseen keskeyttäisi minua",
sanoi Jenny kärsimättömästi. „Nyt unoh-
din missä olimme." Niin, ensin sanoi-
vat he kaikki hänelle: „Rauha olkoon sinul-
le !" Sitte sanoi ensimäinen: „syntisi anne-
taan sinulle anteeksi." Toinen riisui häneltä
risaiset vaatteet ja puki hänet miten oli?

en muista, miksi niitä vaatteita kutsuttiin,
jotka hän sai."

„ Häävaatteetko?" kysyi isä vilkkaasti.
~Muistan ukko Martolan sanoneen kerran,
ettei taivaaseen pääse kukaan ilman häävaat-
teita."

„Niinpä se taisi olla", myönsi lapsi.
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~Ja kolmas enkeli painoi merkin hänen ot-
saansa, antoi hänelle kirjoituksen, jossa oli
sinetti, käskien hänen usein lukea sitä mat-
kallaan ja sitte näyttämään sitä taivaan kau-
pungin portilla. Sitten he menivät .pois.
Mutta kristitty hyppäsi ilosta ja jatkoi sitte
laulaen matkaansa."

~Eipä ihme, että hän lauloi ja oli iloinen,
kun oli päässyt kauheasta syntikuormastaan.
Ne olivat kauniita sanoja, Jenny pieni, nuo
sanat: „Syntisi annetaan sinulle anteeksi."

„Ne ovat Jumalan kirjassa, isä. Jeesus on
ne sanonut."

„Tiedätkö, missä kohdin Jumalan kirjassa,
ne löytyvät?"

„Minäpä tiedän", huusi Helena riemuiten,
juoksi hakemassa pikku Raamattunsa ja al-
koi lukea, kankeasti tosin, välillä seisahtaen,
liikuttavaa kertomusta halvatusta raukasta,
joka kansanpaljouden tähden ei voinut pääs-
tä Jeesuksen luo, vaan jonka hänen ystävän-
sä laskivat vuoteessaan alas Jeesuksen eteen
kattoon tekemänsä aukon kautta. „Kun Jee-
sus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatul-
le: Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.

Mutta siellä istui muutamia kirjanoppinei-
ta ja he ajattelivat sydämessään: Kuinka tä-
mä näin puhuu. Hän pilkkaa. Kuka voi an-
taa syntejä anteeksi muu kuin Jumala yksin?

Ja heti Jeesus tunsi hengessään, että he
niin ajattelivat ja sanoi heille: Miksi ajatte-
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lette sellaista sydämessänne? Kumpi on hel-
pompi, sanoako halvatulle: sinun syntisi an-
netaan anteeksi, tai sanoa: Nouse, ota vuo-
teesi ja kävele.

Mutta tietääksenne että ihmisen pojalla on
valta maan päällä antaa syntejä anteeksi niin

hän sanoi halvatulle: minä sanon sinulle:
nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi!

Silloin tämä nousi, otti kohta vuoteensa ja
meni ulos kaikkein nähden, niin että kaikki
hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen:
Tämmöistä emme koskaan ole nähneet." Mk.
2:2—12.

Rouva Eerola raukka kumartui ja suuret
kyyneleet putoilivat työhön, kun hän ajatteli
että ihmeiden aika oli mennyt.

„Isä", sanoi Jenny hetken vaitiolon jäl-
keen : „onko isäkin halvattu, kuten se mies-
parka, josta Helena luki?"

„Ei, lapseni, isällä on toinen tauti. Hal-
pautuminen on vielä vaikeampaa, sillä silloin
ei lainkaan voi liikkua."

„Mutta isä on kuitenkin hyvin sairas. Eikä
Jumala voi parantaa isää, kuten hän paransi
halvatun?"

„Sen hän varmaan voisi," sanoi isä mietti-
vänä, „mutta uskon melkein etten välittäisi
niin paljon paranemisesta, kun vain saisin
kuulla hänen sanovan nuo suloiset sanat:
syntisi annetaan sinulle anteeksi."
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„Eikö Helena lukenut hyvin?"
„Hyvin kyllä. Mutta haluaisin kuulla

enemmän Kristitystä ja mitä hän teki pääs-
tyään kuormastaan."

„En tiedä, mitä sitte seuraa. Olimme poissa
monta kertaa. En lainkaan tiedä miten Kris-
titylle kävi ennenkun hän tuli hyvin pime-
ään ja peloittavaan paikkaan nimeltä „Kuo-
leman varjon laakso."

Lapsi ei saanut jatkaa kun äiti määräsi
että heidän heti oli mentävä levolle.

„He varmaan sitä ennen halusta ottaisivat
tilkan lämmintä lihakeittoa," sanoi isä.

Tyttöset pudistivat totisina pikku päitään,
vaikka vesi herahtikin suuhun, ajatellessa
miltä tuo herkku maistuisi. Mutta lapsirau-
kat tiesivät että lihakeitto oli tarkoitettu vain
sairaalle, jotta hän paranisi.

Äiti täytti hymyillen heidän pienet kuppo-
sensa. „Keitämme uutta huomenna. Olen
jo melkein lopettanut työni. Seuraava tilaus
toivottavasti valmistuu nopeammin, kun isä
paranee."

Lasten mentyä levolle sanoi Eerola : „01en
ajatellut paljo viime aikoina istuessani tässä
jouten. Kenties olen juuri sitä varten jou-
tunut syrjään. Toivoisin voivani alkaa elä-
mäni uudelleen, mutta aivan toisin.”

„Mutta sepä ei käy päinsä. Ja onhan
meillä ollut koettelemuksia javaikeuksia niin
paljo, ettei haluttaisi uudelleen kestää niitä.”'
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„Mutta kaikki olisi voinnut olla keveäm-
pää ja valoisampaa, jos olisimme oppineet
laskemaan kuormamme ristin juurelle. Muis-
tathan, mitä pienoisemme kerran sanoivat,
että heittäisimme murheemme Herran päälle,
sillä hän pitää huolen meistä."

„Oi, Matti, älä puhu noin. Silloin tuntuu
aina että pian menetän sinut. Ja olethan
tänä iltana mielestäsi paljoa parempi."

„01en parempi Jumalan kiitos! Mutta
minun on nyt kerran saatava puhua en voi
salata itseltäni ja sinunkin, rakas vaimoni,
tulee se tietää, tunnen syvästi olevani suuri
syntinen. Tiesin kerran totuuden, mutta hyl-
käsin sen, mennen pois Jumalasta elämän
hyörinään. Unohdin Jumalan ja hänkin
näytti unohtaneen minut. Ei mikään, mitä
yritin, onnistunut. Eikä muuta voinnut odot-
takaan. Alamäkeä kuletaan nopeasti. Pahinta
oli että vedin vaimoni ja lapseni hätään ja
huoliin. Kävi aina huonommasti minulle ja
tässä nyt makaan taakkana enkä tukena, syö-
den teidät kodistanne.”

Hän vaikeni hetkisen pyyhkien hikeä otsal-
taan, jatkaen sitte heikolla äänellä.

~Jos paranen, Maria" —.

„Oi, älä sano jos. En kestä sitä, en kestä."
„No hyvä, kun paranen. Jos Jumala suo,

aijon kääntää lehteä ja alkaa —."

Äkkiä tuli hiljaisuus. Eerola nojautui
taaksepäin tuolissaan ja pyörtyi. Vaimo
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syöksyi pystyyn ja enemmän raahasi kuin
kantoi hänet vuoteeseen, josta hän ei enää
noussut.

Eerola raukka, ei ollut enää mitään kään-
nettävää lehteä, hän oli tullut elämänsä kir-
jan viime sivulle. Mutta se ei vielä ollut lo-
pussa. Hetken päästä hän heräsi tainnuk-
sista, koettaen hymyillä rauhoittaakseen it-
kevää vaimoaan, joka ei kuitenkaan sallinut
hänen puhua. Pian hän vaipui levottomaan,
kuumeiseen uneen.

Vaimo istui kaiken yötä vuoteen ääressä
tarkaten jokaista sairaan liikettä. Samalla
halusi hän lopettaa hienon työnsä, josta jo
ennakolta oli saanut maksun. Hän toivoi
rouva Kontiolta .taasen etukäteen saavansa
rahaa uudesta työstä.

Neljästoista luku.

KAARNEET.

Vastahakoisesti jätti rouva Eerola seuraa-
vana päivänä miehensä, vaikka sairas iloi-
sesti vakuutti olevansa parempi. Pakosta oli
kuitenkin lähdettävä palauttamaan työ, joka
jo oli viipynyt liika kauan. Sitäpaitsi talou-
dessa kipeästi tarvittiin ne rahat, joita hän
toivoi saavansa etukäteen uudesta työstä.
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Ennen lähtöään hän antoi Helenalle monet
ohjeet sairaan suhteen, ja lupasi tulla pian
takaisin.

„Älä pelkää, Maria", sanoi sairas reippaas-
ti. „Pikku tyttäreni kyllä hoitelevat isäänsä
hyvin. Ei sinun tarvitse kiirehtiä."

Kaikesta huolimatta lähti Maria raskain
sydämin. Mutta sydän oli vielä raskaampi
kun hän palasi, ja ennenkun kotiväki edes
odottikaan, kalpeana, väsyneenä ja tyhjin
käsin. Hän vaipui tuolille, peitti kasvonsa
esiliinaan ja ratkesi ääneen itkemään.

Lapset seisoivat hetken ääneti katsellen
äitiä, arvellen hänen hukanneen työnsä. Vih-
doin, kun eivät tienneet millä lohduttaa, rat-
kesivat hekin itkuun.

Lasten itku ja sairaan miehen läsnäolo sai-
vat äidin pyyhkimään kyyneleensä. Tietäen
että epätietoisuus on vaikeinta kestää, ker-
toi hän miehelleen että rouva Kontio oli kiel-
täytynyt antamasta hänelle uutta työtä.

„Jos ymmärrän asian oikein", sanoi mies,
..kieltäytyi hän vain ajaksi. Rouva antaa
sinulle kyllä työtä kun "

„Kun sinä paranet", keskeytti Maria äk-
kiä. „Ehkäpä hän tarkoitti sitä. Mutta mi-
ten voit saada voimia ja parantua, jos sinul-
la ei ole syömistä puhumattakaan runsaas-
ta ja ravitsevasta ruuasta, jota tohtori mää-
räsi. Mikä meidät, köyhät raukat, nyt perii,
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kun tuo kovasydäminen nainen miltei on ot-
tanut leivän suustamme!"

„No, se ei tapahdu pitkäksi aikaa", sanoi
Eerola iloisella ja toivehikkaalla äänellä.
„Sitä ainakin voimme toivoa. Juuri ennen
kotiintuloasi lauloivat lapset minulle laulun
„Luota Jumalaan."

~Minkä lauseen sinä, Jenny, juuri opit?"
„Sillä hän haavoittaa ja parantaa, hän lyö

ja hänen kätensä tekee terveeksi", vastasi
lapsi vielä hiljaa nyyhkien.

„Kuudesta murheesta hän sinut vapahtaa
ja.seitsemännessä ei mikään paha sinua koh-
taa." jatkoi sisar.

„Niin, niin se on. Meillä on vain syytä
kiittää kaikesta. Onhan meillä paljon pa-
remmin kuin olemme ansainneet", sanoi isä.

„Tarvitaan todellakin luja usko voidakseen
nähdä jonkun valopilkun nykyisen pimeyden
takaa", vastasi vaimo.

„Minusta tuntuu," sanoi mies, ~ikäänkuin
Jumala antaisi meille uskoa sen mukaan kun
sitä tarvitsemme. Koettakaapa lapset lau-
laa äidille pari säkeistöä tuonnoisesta laulus-
tanne. Ehkäpä se ilahuttaa häntä, kuten
tuonaan minua."

Pienet lapsenäänet alkoivat selvästi ja juh-
lallisesti isän pyytämän laulun, mutta surul-
liselta ja alakuloiselta äänet suuressa, autios-
sa huoneessa kuuluivat;
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Luota Jumalaan!
Jos teitänsä et ymmärrä
Kuitenkin häneen turvaa sä.
Hän viepi sinut voittohon,
Hän luonas on.

Luota Jumalaan!
Jos taivas peittyy pilvihin,
Niin usko näkemättäkin!
Kuin synkkä yösi olkohon,
Hän luonas on.

„Niin, tuo on kyllä hyvää, mutta emmehän
ole pyhimyksiä, vaikka toivoisinkin meidän
olevan!"

„Sitä minäkin toivoisin. Mutta kuulkaam-
me edelleen:

Luota Jumalaan!
Hän loppuun asti auttavi.
Ja päässä elonretkesi.
Kun täytyy käydä kuolohon.
Hän luonas on.

Luota Jumalaan!
Ei heitä hän sua kuolemaan
Vaan elämään vie lapsenaan,
Ja päästyäsi lepohon.
Hän luonas on.

Rouva Eerola huomasi, miten hänen mie-
hensä silmät loistivat ja posket punottivat,
mutta hän ei sanonut mitään.
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Päivä sujui sitte kuten tavallisesti. Niukka
ja kehno päivällinen valmistettiin ja syötiin,
jonka jälkeen äiti, joka ei osannut olla jou-
ten, istuutui työhön. Hän oli ottanut esille
miehensä vanhat vaatteet tarkastettavaksi ja
korjattavaksi, ikäänkuin täten vakuuttaak-
seen itselleen, että mies vielä paranee.

Iltapuoleen kävi sairas levottomaksi ja
kuumeiseksi, mutta halusi kuitenkin yhtämit-
taa puhella.

~Mitä sanoisit," kysyi hän, „jos joksikin
aikaa lähtisin toivioretkelle?"

„Että se kyllä olisi hyvä, jos vain minä ja
lapset pääsisimme mukaan.”

„Sinun on heidän kanssaan tultava jälessä.
Maria. Oi, pieni Jennykin tietää tien. Jeesus
on tie, totuus ja elämä. Vanha Martola sanoi
sen minulle vähää ennen kuolemaansa. Mei-
dän ei tarvitse peljätä eksyvämme oikealta
tieltä, sanoi hän, jos vain pysymme lähellä
Jeesusta. Ei mikään voi olla selvempää kuin
hänen antamansa ohjeet. Muistan ne kaikki
hyvin. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin
kolkuttaa Jeesuksen nimeen, Jeesuksen
nimeen pyytää päästä sisälle, niin kultapor-
tit heti aukiaavat meille. Rakas vaimoni,
taivaallisissa asunnoissa ei tarvitse maksaa
vuokraa, siellä ei ole kuolemaa, ei surua, ei
itkua, eikä mitään kipua ja tuskaa. Luepa,
Helena, mitä Raamatun lopussa kerrotaan



76

taivaallisesta Jerusalemista ja sen ihanuudes-
ta. Tai kenties äiti lukee siitä minulle. En
oikein malttaisi odottaa kunnes olet tavaillut
kokoon sanat. Lue Maria!"

Rouva Eerola otti Raamatun ja luki par-
haimpansa mukaan, mutta usein itku tuke-
hutti äänen. Hän ei ollut pitkiin aikoihin
avannut pyhää kirjaa. Nyt hän päätti alkaa
sen lukemista. Ja jos Jumala säästäisi hänen
miehensä, lukisivat he joka päivä yhdessä ja
alkaisivat, kuten mies oli sanonnut, kokonaan
uutta elämää.

Eerola raukka, henki on altis, mutta liha
heikko. Vaimon vielä lukiessa hänelle tai-
vaan sanomattomasta ihanuudesta, vaipui
hän suloiseen uneen, uneksien jo olevansa
siellä.

Hetken päästä sulki Maria kirjan ja alkoi
taas korjailla ja parsia sydäntä särkevällä
huolellisuudella, lasten kuiskaillessa nurkas-
saan kuten tavallista.

Äkkiä kuului ovelle koputus, niin hiljainen
ja varovainen, että se oli uudistettava, ennen-
kun rouva Eerola nousi avaamaan. Ulko-
puolella ei näkynyt ketään; pieni harmaa
käärö ja valkoinen paperipussi vain ylim-
mällä portaalla. Rouva tarkastaa niitä ja
näkee oman nimensä tottumattoman käden
kirjoittamana. Pimeissä portaissa ei näky-
nyt ketään. Jos hän olisi katsonnut ylös-
päin ullakon portaisiin, olisi hän siellä ehkä
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nähnyt kalpean, keltakiharaisen tytönpään,
jonka suurissa silmissä oli surullinen ilme.

Kun rouva Eerola oli palannut huoneeseen
ja sulkenut oven, juoksi tyttö hiljaa alas por-
taita, hiipi oven taaja kuunteli hetken lasten
iloisia huudahduksia, kun äiti varovasti avasi
pussin ja otti esiin suuren viinirypäletertun.

„Oi, äiti! äiti!” huusi Jenny käsiään pau-
kutellen. „Oi, miten ne ovat kauniita! Mitä
marjoja ne ovat?”

„Ja katsokaa," säesti Helena uteliaana tir-
kistellen kääröön, katsokaa, täällä on teetä
ja sokeria ja riisiryynejä ja jauhoja ja vaikka
mitä."

Äiti ei vastanut mitään lasten kysymyksiin
ja huudahduksiin. Hän näki miten haluk-
kaasti sairas alkoi syödä kauniita rypäleitä
ja itki hiljaa ilosta. Miten raikas mehu vir-
kisti hänen kuumeisia huuliaan! Mutta het-
ken päästä muisti hän lapset, jotka eivät kos-
kaan olleet nähneet eikä maistaneet rypäleitä.
Hän ei kuitenkaan saannut heitä nauttimaan
muuta kuin pari marjaa kumpikin, toiset
annettiin äidille, joka taas säästi ne sairaan
syödä myöhemmin illalla.

„Mutta kuka ne toi?" ihmetteli äiti tarka-
ten paperipussin kirjoitusta. „Jos ukko
Martola eläisi, voisi ajatella häntä. Nyt en
tiedä ketään ajatella."

»Mahtaakohan se olla rouva Kontio?"
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arveli sairas, jota uni ja ihanat rypäleet oli-
vat virkistäneet.

Vaimo pudisti päätään.
„Oi, minäpä tiedän minä tiedän kuka

toi pussin ja käärön," huudahti vihdoin
Jenny.

„No kuka?" kysyivät yhfaikaa isä, äiti ja
Helena.

„Uskon että kaarneet tekivät sen. Etkö
muista, Helena, että Jumala kerran lähetti
kaksi kaarnetta viemään ruokaa Elia profe-
talle, kun hän oli korvessa. Ja nyt hän lähetti
ne tuomaan ruokaa meille mutta ei sanota
niiden tuonneen viinirypäleitä, lihaa ja leipää
vain."

„Jumala voi lähettää mitä hän tahtoo,"
sanoi Helena. „Etkö sinäkin, Jenny, usko
sitä."

„Kyllä Jumala voi, sillä neiti on sanonut
että hän on kaikkivaltias ja se merkitsee että
hän voi tehdä kaiken, mitä tahtoo. Hän kyllä
tahtoi, että isä saisi rypäleitä ja lähetti ne."

~01en kyllä kuullut tuon kertomuksen aiko-
ja sitten mutta en muista sitä," sanoi isä.
„Kerropa nyt, Jenny pieni, miten sen profe-
tan laita oli."

„Ei se ole mikään kertomus, isä. Siitä
puhutaan Jumalan kirjassa ja kaikki siinä on
täyttä totta."

Ja nyt alkoi lapsi tavallisella koruttomalla
tavallaan kertoa liikuttavaa kertomusta Eli-
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aasta, jonka Jumala käski kätkeytyä Keritin
puron luo. Hän meni sinne ja Jumala lähetti
kaarneet illoin aamuin tuomaan hänelle lihaa
ja leipää ja hän joi purosta.

Sitte hän perusteellisesti ja vilkkaasti ker-
toi, miten Jumala käski profeettaa mene-
mään Sarpattiin jota nimeä hän ei muis-
tanut, vaan kysyi siskoltaan. Siellä Jumala
oli käskenyt lesken elättää profeettaa. Siellä
lesken kodissa kävi kuten Herra oli sanonut,
jauhot vakassa ja öljy astiassa riittivät.

„Niin," sanoi isä kun kertomus päättyi
„Jenny on oikeassa. Kenties kaarneet ovat
tuonneet kaiken hyvän ovemme taakse. Oi,
Maria, sinun oli aamulla vaikea uskoa, että
Jumala voisi auttaa meitä. Nyt näet, miten
armollinen ja rakastava hän meille on. Toiste
kenties helpommin voit uskoa pimeinä päi-
vinä."

„Toivon voivani," sanoi vaimo kyynelsil-
min. „Ainakin ymmärrän että pitäisi voida,
uskoa."

Viidestoista luku.

KARHU TULEE SISÄÄN MUTTA AJE-
TAAN KOHTA TAAS ULOS.

Eräs iäkäs Kristuksen palvelija sanoi aina
kotoa lähtiessä pyytävänsä Jumalaa johta-
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maan häntä oikeata tietä ja näyttämään mitä
tietä oli käytävä. „Emme voi kuvitella miten
paljo riippuu siitä, käännymmekö oikealle tai
vasemmalle," sanoi hän. „Tarvitsemme niin
kipeästi Herran käden johdatusta."

Samoin kävi nuorelle herra Lylylle päi-
vänä, josta nyt kerromme. Sen sijaan että
olisi kulkenut tavallista tietä konttoorista ko-
tiin, kääntyi hän melkein huomaamatta toisel-
le, vähemmän kuljetulle kadulle. Kuljettuaan
sitä muutaman askeleen hän äkkiä seisoi kas-
vokkain Katri Katajan kanssa. Vaikkakin
vain kerran olivat kohdanneet toisensa, tun-
si kumpikin heti toisen.

„Kas, Katri!" huudahti Lyly. „01en kauan
odottanut saavani nähdä sinut ja puhua kans-
sasi."

„Minä myöskin, herra Lyly olen iloinen,
kun vihdoin tapasin teidät."

„Miten Matti Eerola voi? Luultavasti hän
ei ole parempi, koskapa häntä ei ole näkynyt
konttorissa."

„Hän ei kyllä koskaan parane. Olen
jokapäivä toivonut ja odottanut, että lupauk-
senne mukaan tulisitte häntä tervehtimään."

„01isin tullutkin, ellen pahaksi onneksi
olisi kadottanut korttia, jolle osoite
oli merkitty, enkä sitte mitenkään saannut
selvää hänen asunnostaan. Olet kai kuullut,
ettei ukko Martola enää ole täällä maan
päällä?”
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~01en kuullut. Hänen vanha siivoojansa
kertoi sen."

~Mikset häneltä kysynyt osoitettani?"
„Kysyin kyllä, mutta hän ei sitä ilmoita

tanut. Hän ei uskonut sanaakaan puhees-
tani. Mutta sitä en ihmettele. Ansaitsen kai,
ettei minua uskota."

„Mutta hän uskoi sinuun, Katri, hän puhui
usein ystävällisesti sinusta viime sairautensa
aikana. Mutta siitä saamme toiste puhua.
Minulla on lahja häneltä sinulle. Tule kans-
sani niin saat sen samalla.”

„Minulle!” huudahti tyttö, „ajatteliko hän
todella minua? Voinhan hakea sen toiste.
Mutta Eerolat olivat myös hänen ystäviään.
Jos voisitte auttaa heitä, se olisi siunattu
teko. He ovat myynneet kaiken, mitä myydä
voi kodistaan ja pienet lapsiraukat ovat kal-
peat nälästä.”

Herra Lylyllä oli juuri sinä päivänä kova
kiire. Mutta hän lupasi koettaa vapautua
klo 5 iltapäivällä. Silloin Katrin tuli koh-
data häntä konttoorissa johtaakseen häntä
Eerolan kotiin.

~Onko varma että tulette?" kysyi tyttö le-
vottomana.

„On, jos se suinkin on mahdollista."
Ja hän tuli todellakin sovittuun aikaan.

Mutta Katri oli siellä jo sitä ennen. Hän
ennätti siis kunnolla ihailla sitä pehmeätä
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isohuivia, jonkaMartola oli hänelle hankkinut
ja jonka hän nyt asetti oman ohuen, kirjavan
isohuivinsa päälle. Sitte hän nuoren kaup-
piaan seurassa lähti sairaan kirjurin kotiin.

Kiiruhtakaamme sinne ennen heitä. Kaik-
ki, mitä ikinä myydä voi, oli myyty, paitsi
vuode, missä sairas makasi. Talonisäntä
odotti vain hänen kuolemaansa häätääkseen
köyhän lesken lapsineen kadulle.

Kaarneet eivät enää tuonneet rypäleitä
eikä muuta hyvää. Vain kerran olivat ne
panneet leivän oven taa ja toisen kerran pie-
nen ruukullisen maitoa. Muutama hiili paloi
takassa. Viimeinen ateria oli pöydällä, ei
ollut muuta jälellä kuin Sarpatin lesken
tavoin syödä ja sitte kuolla. Jauho vakka-
sessa ja öljy astiassa olivat loppuneet. Mutta
sillä aikaa lisääntyi, vaikkakin heikosti ja
miltei huomaamatta, väsynneen äidin usko.
Lapset olivat viime näkemämme jälkeen laih-
tuneet ja kalvenneet, mutta eivät koskaan
valittaneet.

„Nyt on karhu vihdoinkin tullut sisään,
Jenny pieni," sanoi kuoleva isä vuoteen
ääressä seisovalle nuoremmalle tyttärelleen.

Lapsiparka oli viime aikojen monissa vai-
keuksissa miltei unohtanut vanhan viholli-
sensa. Nyt joutui hän äkkiä taas suuren
kauhun valtaan. Koko pieni ruumis vapisi
pelosta, kun hän hätääntyneenä katseli ym-
pärilleen autiossa huoneessa.
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~Uskon ettei se vielä ole oikein sisällä,"
kuiskasi lapsi. »Silloinhan näkisimme sen.
Oi, äiti! miten voisimme pidättää se ulkona?"

„01en koettanut kaikin tavoin," vastasi
äiti. „Nyt en enää tiedä, mitä tehdä."

»Rukoilkaamme Jumalaa äiti, että hän aut-
taisi meitä, kuten hän auttoi Davidia leijo-
nan ja karhun kynsistä."

Rouva Eerola polvistui, mutta sanaakaan
ei kuulunut. Hän oli unohtanut rukoilemi-
sen, oli sairas ja levoton, kuten unessa. Hele-
nakin oli vaiti, hän ei rohjennut lausua sydä-
mensä ajatuksia. Vihdoin risti pikku Jenny
kätensä ja pyysi: „Rakas Herra Jeesus, var-
jele meitä ja aja pois karhu oven takaa. Älä
salli sen tulla sisään nielemään meitä. Ja
oi, rakas Herra Jeesus paranna isä ja anna
meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen
leipämme."

Tuskin oli pikku Jenny vaiennut, ennen-
kun ovella kuului koputus, joka sai heidät
kaikki säpsähtämään ja pelokkaina katso-
maan toisiinsa, vaikka olisi luullut heidän tie-
tävän, etteivät karhut milloinkaan koputa
ovia. Herra Lyly astui huoneeseen Katri
Katajan seuraamana. Tyttö kantoi suurta,
ruokavaroilla täytettyä koria. Jätettyään sen
käsistään aikoi hän poistua, mutta herra
Lyly pysi häntä jäämään avuksi rouva Eero-
lalle, jonka köyhyys ja murheet nähtävästi
olivat aivan uuvuttaneet.
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Ennen iltaa oli huone jo aivan toisenlainen.
Maaten vuoteessaan sairas silmillään seurasi
tytön hommia. Kuultuaan, miten hän oli
ollut aseena avun saantiin hädän hetkellä,
katui hän tytöstä lausumiaan kovia sanoja.

Herra Yrjö Lylykin hän oli ankarasti
arvostellut ja muisti nyt mitä vanhus oli siitä
sanonut. Ja nyt hän sai kokea joka puolelta
laupeutta ja rakkautta ja anteeksiantoa kai-
kesta

Herra Lyly oli jo saanut selville suunnitel-
man, miten rouva Eerola, saatuaan aluksi
vähän apua, voisi elättää perheensä, ettei
Eerolalle enää jäisi mitään maallista huolta.
Olihan hän jo laskenutkin kuormansa Kris-
tuksen ristin juurella ja siten saavuttanut
rauhan, rauhan Jumalan kanssa, rauhan
Jeesuksessa.

Samana yönä aamun valjetessa tuli sanan-
saattaja taivaallisesta kaupungista. Matti
Eerola ja hän lähtivät yhdessä, jättäen
Marian ja lapset aikanaan seuraamaan
häntä.

Tähän voimme lisätä että Matti Eerolan
kuljettua virran yli alkoivat hänen vaimonsa
mielessä liikkua ihmeelliset ajatukset. Ne
eivät yöllä eikä päivällä suonneet hänelle
lepoa. Huuto: „Jumala, armahda minua
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syntistä!" tuli kuulluksi. Ja niin hän las-
tensa seurassa päättävästi aloitti toivioret-
kensä taivaallista kaupunkia kohti.

Rouva Eerolan pynnöstä jäi Katri aluksi
heille. Herra Lyly kirjoitti tytön maalla ole-
valle sukulaiselle, pyytäen häntä armahta-
maan tyttöä ottamalla hänet luokseen. Kir-
jeellä oli niin hyvät seuraukset että hyväsy-
minen sukulainen itse tuli kaupunkiin, antoi
anteeksi kaiken entisen ja ilolla otti Katrin
mukaansa hauskaan maalaiskotiinsa.

Vielä tahdomme lisätä kertomukseemme
ilahuttavan piirteen.

Tietysti suri Maria kauan ja syvästi
rakasta miestään. Pienet tytötkin usein kes-
kenään puhelivat isästään, joka oli niin hyvä
heille „vaikka olikin sairas ja pelkäsi kar-
hua." Mutta vaikka tuo muisto olikin surul-
linen, kävivät he taas iloisiksi kun muistivat
taivaallisen kaupungin kultaportteineen,
josta he varmasti uskoivat isän astuneen
sisälle. „Ja siellä ei ole mitään karhua oven
takana?" sanoivat he toisilleen ja murheelli-
selle äidille.

Pian oppivat Helena ja Jenny ymmärtä-
mään että kun ihmiset puhuivat karhusta
oven takana," tarkoitettiin köyhyyttä ja
hätää.

„Jumala se pidätti karhun ulkona," sanoi



86

Jenny eräänä päivänä. „Sillä ellei Jumala
olisi lähettänyt ensin setä Martolaa ja sitte
Katria ja herra Lylyä, emme olisi voinneet
sulkea sitä oven taa, sanehan äiti? Ja hän
myöskin opetti minua pyytämään häneltä
apua. Ja minä tahdon rakastaa häntä kai-
ken elinaikani ja niin tulee sinunkin, Helena,
tehdä, ja äidin.” Ja he rakastivatkin häntä
kaiken elinaikansa.

Karhu ei koskaan enää tullut heidän oven-
sa taa, ei edes lähelle sitä. Rouva Eerola
sai tosin olla hyvm ahkerassa työssä ja niin
saivat tytötkin tehdä vanhemmiksi tultuaan.
Mutta sen he tekivät iloisin, reippain mielin
ja "kun heillä Yrjö herrassa oli uskollinen
ystävä, joka hankki sopivaa työtä, tulivat he
hyvin toimeen.

Helenan tärkein tehtävä oli levittää päivä-
paistetta kotiin ja auttaa äitiä ompelutyössä.
Myöhemmin hänet kutsuttiin levittämään
päivänpaistetta toiseen kotiin, mutta silloin
äiti ei enää tarvinnut häntä.

Jennyn tehtävänä oli opettaa toisille pikku
tytöille mitä itse oli saanut oppia ensin pyhä-
koulussa ja sitte muilta opettajilta. Hän oli
taitava opettaja, joka ilolla hoiti tehtävänsä.
Hän olikin pienten oppilastensa rakastama.

Pistäytykäämme lopuksi hauskassa maa-
laiskodissa, jossa tapaamme rouva Eerolan
tyttärineen. Se on pieni, soma tupa, jonka
kuistikkeen ympärillä ruusut kukkivat tänä
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lämpimänä heinäkuun päivänä. Rouva
Eerola on jo vanha ja raihnainen, mutta
hänen miellyttäviä kasvojaan katselee mielel-
lään. Hän kulkee juuri kastelemassa pieniä
kukkamaitaan, kun kaukaa alkaa kuulua
hänelle tuttuja ääniä. Hän panee pois vesi-
kannun mennen veräjää kohti, jossa hänen
vanhempi tyttärensä sulkee hänet syliinsä.
Helena, nyt itse herttaisena rouvana, on tul-
lut vanhaa äitiään tervehtimään. Toinen
henkilö hänen vieressään sanoa iloisesti.

„Näethän, äiti pieni, että pidin sanani ja
taas toin sinulle päivänpaistetta."

„Ja Jenny tulee kohta," sanoo Helena rou-
va. „Emme tahtoneet tulla ilman häntä?

~Ja nyt toivon," sanoo nuori mies, joka
hyvin muistuttaa Pietari Martolaa ja todella
onkin hänen veljensä poika, „että ainakin
tänäin voimme pitää karhun oven takana."
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