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'Tahtoisin niin mielelläni nähdä
jouluknusen palamassa.”

I

Oli 24;s päivä joulukuuta. Tornikellosta kuului
neljä kumeata lyöntiä ja lyhyt talvipäivä muuttui vä-
hitellen illaksi, tuoksi ihanaksi, ikävöidyksi joulu-
aatoksi. Pienessä, ahtaassa huoneessa, jossa eräs
köyhä leski asui, oli jo aivan pimeä, sillä se talo oli
kapean kadun varrella ja vastapäätä oli korkea teh-
taanpiippu, jonka paksu kivihiilensavu kietoi mustaan
peitteesen kaikki läheiset talot. Rouva Riekki istui
ompelemassa koneensa ääressä. Hän näytti väsyneeltä
ja kärsiväiseltä. Usein vaipui pää kättä vasten, mutta
toisessa tuokiossa hän jälleen ryhtyi työhönsä, niin
että koneen pyörä huristen kulki. Vihdoin lanka kat-
kesi ja rouva Riekki vaipui väsyneenä +uolin selkä-
nojaa vasten huoahtaen: „En jaksa enää.“

„Äitikulta, enkö saa viedä kotiin noita paitoja,“
sanoi kahdeksanvuotias Loviisa. „Kohta on aivan pi-
meä ja meidän pitäisi ostaa leipää illalliseksi. 41

„En voi saada niitä valmiiksi tänä iltana, en
jaksa,“ vastasi äiti ja kuumat kyyneleet virtasivat pit-
kin hänen kalpeita poskiaan.

Vähän aikaa olivat kaikki äänettöminä, vihdoin
virkkoi kuusivuotias Paavo: „voi, äiti, tänään on joulu-
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aatto. Kaikki muut lapset saavat niin paljo lahjoja,
mutta emmekö me saa mitään?"

Paavon mieleen muistui kaikki ne viheriät, tuok-
suavat joulukuuset, joita hän oli viime päivinä nähnyt
torilla ja kaduilla. Hän oli seisonut kylmästä väristen,
kädet taskussa katselemassa miten hienosti puetut po-
jat ja tytöt olivat tulleet torille vanhempainsa kanssa,
olivat ostaneet kuusen ja sitte riemuiten rientäneet ko-
tiinsa. Ja se kuusi sitte koristettiin omenoilla, makei-
silla ja kaikenlaisilla kaunistuksilla, ja kynttilöitä kiin-
nitettiin oksiin sytytettäviksi joulu-aattona. Voi, miten
kuusi mahtoi silloin olla kaunis! Ennen, kun isä vielä
eli, oli heidän pöydällään loistanut joulukuusi ja pöy-
dällä oli kuusen juuressa ollut piparikakkuja ja monta
hauskaa kapinetta, mutta nyt nyt ei ollut koko
huoneessa mitään, joka olisi osoittanut jouluaattoa, ei
ollut edes leivänpalastakaan nälistyneille pienokaisille,

ja noissa rikkaissa taloissa varmaankin sytytettiin
kuuset ja jaettiin lahjat. Paavo parka! Kumpa hän
vain saisi nähdä joulukuusen palamassa! Tämä ajatus
saattoi hänen pienen sydämensä ilosta sykkimään ja
hän virkkoi äidillensä:

„Äiti, minä tahtoisin niin mielelläni nähdä joulu-
kuusen palamassa."

„Sitä minäkin tahtoisin," sanoi Loviisa. „Mutta
missä saisimme nähdä sen?"

„Kadulta saamme katsoa ikkunain läpi, monessa
paikassa saamme nähdä. Tule, niin mennään!“

„Mutta siellä on niin kylmä,“ muistutti Loviisa.
„Mitäpä siitä, joudu vain, niin mennään!“
„Saammeko lähteä, äiti?“ kysyi Loviisa.
„Lähtekää vain,“ lupasi äiti.
Juuri kun olivat menemäisillään, rupesi pieni 2-

vuotias Maiju itkerehtämään ja pyysi päästä hänkin
siskonsa mukaan.

„Ottakaa hänet mukaanne, eipä siellä ulkona ole
paljoa kylmempi kuin täällä sisälläkään, ja tarvitseepa
hänkin saada vähän iloa.“



Loviisa otti pikku siskon käsivarrelleen ja niin
kiiruhtivat nuo isättömät pienokaiset kadulle. Hui,
miten on kylmä! Lumi narskuu jalkojen alla jakylmä
pohjonen puhuu pian läpi heidän ohuet vaatteensa.
Väristen vilusta, mutta toivosta sykkivin sydämin he
suikkelehtävät rakennuksen seinämillä koettaen kurkis-
tella ikkunoista sisään. Tuolla, kas tuolla on ikkuna
matalalla, mutta ei, raskaat uutimet ovat vedetyt
eteen: siellä eivät lapset näe niin mitään. Mutta ehkä
tuolla kivimuurissa, ei, eivät he ylläkään ikkunoihin
asti, mutta vastapäätä, voi siellä, siellä on aivan ikku-
nan takana miten hauskaa siellä on todellakin
joulukuusi.

Lasten silmiä oikein huikasi valo noista monen
monista vahakynttilöistä. Niin kaunista kuusta eivät
he olleet ennen nähneetkään. Oksat aivan huojuivat
omenain, sokerileivosten, kultatähtien painosta. He
kokonaan unohtivat nälkänsä ja vilunsa, sillä nythän
oli joulu, joulu heidänkin nähden. Pikku Paavon sil-
mät aivan säteilivät ja hän muisti miten hän viimein
kuusen luona seisoessaan oli isän ja siskojen kanssa
jouluvirttä veisannut. Tietämättään pani hän kontet-
tuneet kätensä ristiin ja alkoi hyräillä:

„Nyt lapset pienet laulakaa
Ja juhlaviisi veisatkaa:
Jo joulu joutui toivottu,
Tää juhla kaikkein kaivattu.

Siell’ kynttilöitä kirkkaammat
Me Luojan luona loistamme
Ja oomme oksat kuusosen,
Mit kesä kantaa ikuinen.“
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Suuressa rakennuksessa, jossa asui tohtori Ling,
oli joka huone valaistu. Keskellä suuren salin lattiaa
seisoi juhlallinen joulukuusi, jonka ympärillä iloiset
ihmiset hyörivät näyttäen toisilleen lahjojaan, ja rie-
muitsevat lapset hypiskelivät huudahtaen ilosta. Vä-
hitellen alkoi jo iloinen liike asettua, lahjat olivat
jaetut, palvelijat olivat onnellisina vetäytyneet keittiön
puolelle ja tohtori istui nyt yksin vaimonsa ja rak-
kaitten lastensa kanssa.

„Lapset,“ hän sanoi, „ennenkun sammutamme
joulukynttilät, tahdon teille kertoa jotain, joka tapah-
tui minulle tänä iltana. Minulla oli asia toimitettavana
tuolla esikaupungin puolella ja koska jo oli myöhäinen
ja jotenkin pimeä, riensin kotiin niin kiireesti kuin
suinkin, sillä tiesin kyllä miten hartaasti lapsikultaseni
minua odottaisivat. Silloin näin kadulla erään ikkunan
ulkopuolella kolme pientä lasta, jotka seisoivat katse-
lemassa joulukuusta. Ne näyttivät jotensakin yhtä
suurilta kuin sinä, Otto, ja sinä, Anna, ja nuorin ei
saattanut olla vanhempi meidän pikku Yrjöä. He oli-
vat ohuissa vaatteissa ja värisivät vilusta, mutta he
katselivat sentään niin iloisina tuota palavaa kuusta,
että se oikein liikutti minua. Minun täytyi pysähtyä
heitä katsomaan ja minä näin miten tuo pieni poika
pani kätensä ristiin ja hyräili jouluvirttä. Lapsiraukat!
heillä ei suinkaan ollut hauska joulu-aatto. Menin
heidän luokseen ja kysyin miksi he tässä seisoivat, ja
yksi heistä vastasi:

„Tahdoimme niin mielellämme nähdä joulukuu-
sen palamassa. 11

„Eikö teillä sitten itsellänne ole joulukuusta?11

kysyin.
Vanhin lapsista pudisti päätään ja katsoi minua

totisesti silmiin.
„Ei,“ sanoi hän, „ei meillä ole jouluatänä vuonna. 11
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„Missä te asutte?" kysyin, „ja mikä on nimenne?"
«Loviisa ja Paavo Riekki, ja me asumme Suutari-

kadulla 4, neljännessä kerroksessa."
Minulla tosin oli kiire luoksenne, mutta en voinut

olla menemättä heidän kotiinsa. Kiiruhdimme portaita
ylös ja saavuimme pieneen pimeään jakylmään kome-
roon, jossa lasten äiti oli pitkällään lattialla kipeän
ja surullisen näköisenä. Isä on kuollut, ja äitiraukka
ei jaksa hankkia elatusta lapsilleen, vielä vähemmin
jotain joulu-iloa. Kun palasin kotiin, ajattelin miten
paljo vaatteita, kirjoja, leikkikaluja, namusia ja muuta
minun lapseni tänä iltana saavat, miten onnellisia ja
iloisia te olette, miten täällä hauskasti saatte joulu-
kuusen ympärillä juoksennella. Ja tiedätteköhän mitä
vielä ajattelin, kun vertasin heitä teihin; niin, mitähän
itse ajattelette, rakkaani?"

Tohtori vaikeni, vaan lapset ympäröivät häntä ja
huudahtivat: «Isä ajatteli, että meidän pitäisi jakaa
lahjoistamme noille köyhille lapsille, ja sitä me itse-
kin ajattelemme."

„Aivan oikein," sanoi isä, „mutta kuulkaahan
mitä vielä olen ajatellut. Minä tahtoisin huomenna
pyytää tänne kaikki Riekin lapset ja muutamia niistä
köyhistä lapsista, joita tekin tunnette. Ja jos te tah-
dotte etsiä vaatteittenne ja leikkikalujenne joukosta
jotain, jota voisitte iloisella sydämellä heille antaa,
niin minä ostan pieniä joulukuusia, joihin saatte panna
makeisia ja kynttilöitä, ja jotka lapset saavat viedä
kotiinsa mennessään."

„Ja minä," sanoi äiti, „aijon pyytää lasten äidin
ja muutamia toisia leskiraukkoja ja antaa heille vähän
vaatteita, rahaa ja ruokaa."

„Hyvä!“ sanoi isä. „Ja muistakaamme, että
iloista antajaa Herra rakastaa."

Vielä kerran kokoontuivat vanhemmat ja lapset
joulukuusen ympärille laulamaan virttä. Isä luki kap-
paleen Jumalan sanasta ja sitte he lankesivat polvil-
leen, jolloin isä kiitti Jumalaa siitä, että Hän lähetti



10

Jesuksen mailmaan pelastamaan meitä synnistä ja an-
tamaan elämän valkeuden. Hän pyysi, että Jumala
tekisi lapset kaikki Jumalan omiksi lapsiksi, rukoili,
että heistä kustakin tulisi kirkas joulukynttilä, joka
iloisesti tuikkisi pimeydessä kertoen rakkaasta Jesuk-
sesta, mailman valkeudesta.

Seuraavana päivänä menivät kaikki lapset van-
hempainsa kanssa Jumalan sanaa kuulemaan. Sieltä
tultua alkoivat he etsiä laatikoista kapineittansa jou-
kosta mitä voisivat antaa noille köyhille lapsille. Van-
hoja vaatteita ja kaikenlaisia leikkikaluja otettiin esille,
niitä katseltiin ja niistä tuumailtiin, ettei tahtonut vali-
koimisesta loppua tulla. Sitte lapset näyttivät äidille
ne kapineet, joita halusivat lahjoittaa, ja tämä sai sitte
päättää olivatko ne sopivia annettaviksi. Anna olisi
mielellään antanut vaikka kaikki mitä hän omisti;
mutta Bertta sitävastoin kauan tuumaili, ennenkuin
malttoi luopua jostain, sillä hän olisi mieluisimmin
pitänyt kaikki itse. Vihdoin hän päätti antaa vanhan
nuken, jolta oli nenä poikki ja vain yksi jalka, oli-
han hän saanut joululahjaksi niin kauniin nuken, jolla
oli oikeat hiukset ja joka osasi sanoa „pappa“ ja
«mamma. 11

„Aijotko lahjoittaa tämän variksenpelättimen?11

kysyi äiti. Bertta punastui, katsoi maahan ja vastasi
tuskin kuuluvalla äänellä: „aijon.“

„Luuletko Jesuksen iloitsevan tästä lahjasta? 11

kysyi äiti.
„En tiedä, mutta en minä enää välitä tuosta nu-

kesta, 11 kuiskasi Bertta.
„Vai niin, ja senvuoksiko sinä annat sen pois.

Minä uskon, että me saamme paljo enemmän iloa siitä,
jos annamme jotain senlaista, josta pidämme.11

Bertta pani nukkensa syrjään ja istahti kamarin
nurkkaan itkemään. Silloin näki hän Ottoveljensä juok-
sevan äidin luo „Noakin arkki 11 kädessä, miellyttävin
joululahja, minkä hän oli saanut.
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„Eikö äiti luule, että pikku Paavo pitäisi paljo
näistä eläimistä," kyseli hän innoissaan.

„Sen kyllä luulen, mutta annatko ne hänelle oi-
kein iloisella mielellä?"

Otto katsahti häneen suurilla, sinisillä silmillään
ja sanoi avonaisesti: „Kyllä on vähän vaikea antaa
sitä, mutta Paavolla varmaankaan ei ole Noakin ark-
kia eikä ensinkään eläimiä, ja minulla on vielä van-
hoja tallella ja senvuoksi annan kuitenkin mielelläni. 11

Ja rakastava äiti otti vastaan kaikki mitä lapset
antoivat: Bertan vanhan nuken, Noakin arkin, Annan
uuden nukenkeittiön ja kahvikupit, pikku Yrjön hyrrän
ja pallon y. m. Hän kokosi joukon käytetyitä vaatteita
samoin kuin pussilliset ryynejä, kahvia, sokeria ja
muuta hyvää, jota hän lasten kanssa järjesteli illan
juhlaa varten.

111.

Tohtori Lingin salissa oli joulu taas tänä iltana.
Pöydät olivat täynnä lahjoja ja joulukuusesta kynttilät
tuikkivat kirkkaasti. Mutta lasten silmät ehkä vielä
kirkkaammin loistivat, kun he katselivat eteiseen päin,
jonka ovella isä seisoi ystävällisesti tervehtäen köyhiä
vieraita, jotka jo olivat hetken aikaa seisoneet odotta-
massa. Nyt lapset näkivät Loviisan ja Paavon ja hei-
dän äitinsä, joka kantoi sylissään pikku Maijua.

Aluksi olivat nuo köyhät lapset arkoja ja hiljai-
sia ja pikku Paavo tuskin uskalsi nostaa katseensa
säteilevään joulukuuseenkaan. Mutta talon lapset otti-
vat heitä kädestä ja veivät heitä pöytien luo istumaan.
Sinne toi äiti heille jokaiselle kupin teetä, suuren rin-
kelin, omenan, karamelliä y. m. Ja nyt alkoivat lapset
jo tutustua ja kun he vihdoin näkivät lahjansa, niin
kuului jo ilohuutojakin. Riekin leski painoi päänsä



nenäliinaan ja itki ilosta. „Voi, lapsikullat, kuinka
saatoimme aavistaakaan tänlaista joulua saavamme!"

Sitte laulettiin sama jouluvirsi, jota Paavo oli
kadulla hyräillyt, tohtori puhui Jesuksesta, joka oli
tullut muuttamaan pimeyttää valkeudeksi, köyhyyttä

ja paljo muuta hyvää hän puhui Vapah-
tajastaan.

Tätä kuullessa rouva Riekki myöntäväisesti nyö-
käytti päätään, sillä luultavasti hänkin oli saanut
sydämeensä jonkun säteen Kristuksen jumalallisesta
kirkkaudesta.

Vielä hetken aikaa lapset leikkivät kauniitten
leikkikalujensa kanssa ja mitä kummia! Eikö
Loviisa pitänyt sylissään Bertan uutta vahanukkea?
Juuri sehän tuo oli! Ja Loviisa oli niin rakastunut
tuohon sinihameiseen, kultakiharaiseen aarteesen, ettei
hän ehtinyt muuta katsellakaan. Rouva Ling kutsui
Bertan luokseen ja kysyi häneltä;

„01etko todellakin antanut Loviisalle uuden
nukkesi ?“

Bertta nyökäytti päätään. „01en, ja nyt ei se
olekaan enää minun nukkeni. Voi, äiti, minä tahdon
niin mielelläni antaa Jesukselle kaikkein kauniimman
nukkeni, niinkuin Ottokin antoi Noakin arkiansa.11

Rouva Ling painoi tyttönsä rintaansa vasten ja
sanoi: „sinä olet tehnyt oikein, rakas lapseni. Anna
vain aina paras minkä omistat Jesukselle, niin saat
häneltä myös parhaimman siunaukseni

12
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Neljä onnellista päivää.*)
ENSIMÄINEN LUKU.

„Vihdoinkin olemme maaliskuussa! Toivoisin,
että olisi huhtikuu. Ei, toivoisin, että olisi toukokuu-
kin!" huudahti Anni. „Oi, miten on aikaa pitkältä,
ennenkuin ollaan kuukauden lopussa!"

Nämä sanat lausuttiin eräälle naiselle, joka ny-
kyään oli tullut asumaan siihen seurakuntaan, missä
Annin isä oli kirkkoherrana. Anni paljo hänestä piti,
osaksi siitä syystä, että tämä oli niin iloinen ja osaksi
siitä syystä, että hän välistä jätti vanhempain ihmisten
seuran puhellakseen Annin kanssa ja kärsivällisesti
vastasi kaikenlaisiin kysymyksiin pienemmistä ja suu-
remmista asioista, joita Anni „niin mielellään tahtoi
tietää" ja joihin hän ei saanut vastausta koulukirjoista.

Neiti Allen nauroi Annin valituksille kuukausien
pituudesta. Saman valituksen samalla äänellä hän oli
kuullut monta kertaa ennenkin.

„Ei sinulla mielestäni nyt ole syytä valittaa,“
hän vastasi; „sinunhan pitäisi olla iloinen siitä että
helmikuussa on pari päivää vähemmän kuin muissa
kuukausissa. Mutta miksi sinä senlaisella kiireellä
tahtoisit päästä kuukausien loppuun? Minun mielestäni
ne pikemmin kuluvat liian joutuisasti kuin hitaasti, ja
olen iloinen, etfei ole sinun vallassasi niiden pituutta
määrätä.' 1

*) Niille, jotka tuntevat Fr. K. Havergalin hanat hartaus-
kirjaset lapsille, „Pään-aluksia“, „Aamukelloja“ ja „Aarautähtiä“,
on varmaankin rakasta kuulla, että tämä kertomus on hänen kir-
joittamansa ja se on tosikuvaus tämän englantilaisen naisen omasta
lapsuudesta.
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„Niin mutta minä tahtoisin, että minun neljä on-
nellista päivääni tulisi aivan pian; eikä mikään niistä
tule pitkään, pitkään aikaan. 11

„Sinun neljä onnellista päivääsi? En ole ajatel-
lut sinun päiviesi olevan aivan onnettomia yhdenkään,
mutta mitkä ne sitte ovat nuo neljä erittäin onnellista
päivää? En ole ennen kuullut sinun niistä puhuvan."

„Annapas, niin kerron niistä," sanoi Anni. „Voiko
täti istua minun kanssani vähän aikaa? On niin haus-
kaa, kun täti hetkisen on aivan minun hallussani. Kun-
pa ei vaan kukaan tulisi meitä häiritsemään." Näin
sanoen istahti hän jakkaralle neiti Alienin jalkoihin,
otti toisen hänen käsistään omiin käsiinsä, taputteli ja
silitteli sitä siinä puhellessaan, ikäänkuin se olisi ollut
pieni kissanpoika.

Heti kun sain almanakan tänä vuonna, katselin
sieltä miten pian ensimäinen neljästä onnellisesta päi-
västäni tulisi; niistä muista kyllä tiesin ilman almanak-
kaakin. Ensimäinen on toinen helluntai-päivä: sen-
vuoksi toivoisin, että jo olisi toukokuun loppu. Täti
ei ole vielä milloinkaan ollut täällä toisena helluntai-
päivänä ettekä voi käsittää miten hauskaa silloin on!
Kaikki pyhäkoulut menevät aamupäivällä kirkkoon,
niin että keski-osa on lapsista aivan täysi. Minä vien
myös luokkani sinne ja istun sen vieressä. Kun pala-
taan kirkosta on täällä kotona sunnuntaikoulujuhla, ja
silloin minä saan auttaa taritsemaan lapsille marjavettä
ja rinkilöitä; sitte jaetaan kaikki palkinnot ja me lau-
lamme niin paljo ja niin kauniita lauluja, joita täti ei
vielä ole kuullutkaan; sitte pojat hurraa huutavat ja
tytöt taputtavat käsiään; siitä tulee senlainen melu ja
se on niin hauskaa! Voi, minä olen niin iloinen sinä
päivänä! Mutta voi, unohdinhan kertoa, että aamulla
varhain vihreillä oksilla ja kukkasilla kaunistamme sa-
lin ja rinkelit leivotaan jo lauantai-iltapuolella, ja kaik-
ki palkintokirjat ovat meillä jo monta päivää ennen ja
minä saan ne lukea. Tunteeko täti pientä Maria Pal-
meria, joka on minun luokassani tuota pientä, pientä
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tyttöä, jolla on niin lystikkäät mustat silmät? Minä
uskon, että hän saa parhaimman kirjan tulevassa py-
häkoulujuhlassa. Tädin täytyy olla silloin meidän
kanssa. Älkää matkustako muualle helluntaiksi, niin
olette kiltti. 11

„En vainen lähde, jos ei ole täytymystä, 11 vakuutti
neiti Allen. Minusta tuntuu kertomus ensimmäisestä
onnellisesta päivästä hyvin viehättävältä. Mikä on sitte
toinen neljästä päivästäsi?11

„No, se on 18 p:vä heinäkuuta. Täti ei miten-
kään voisi arvata mikä päivä se on: siksi on paras,
että sanon sen. Se on minun sisareni tyttären Louisen
syntymäpäivä. Älkäähän naurako, täti! Miksei minulla
voisi olla sisarentytärtä yhtä hyvin kuin jollain toi-
sella. Minä olin täti jo kuuden vuoden vanhana ja nyt
olen täyttänyt yksitoista. Saan aina matkustaa sisa-
reni ja lankoni luo viettämään „pienokaisen“ syntymä-
päivää, ja silloin saan tavallisesti viipyä siellä ainakin
pari viikkoa. Hän on ainoa lapsi, tietäkää se, ja hä-
nen syntymäpäiväänsä vietetään aina. Kaikki aluskun-
nan äidit ja lapset kutsutaan päivällisille isoon kyök-
kikamariin ja niitä ruokitaan parhaimmalla tavalla. Ja
sitte aina saan ratsastaa, kun olen maalla, ja hyvä
ystäväni Karin tulee välistä minua tervehtimään.

Nyt ehkä väsytän tätiä liiaksi, mutta tahtoisin
niin mielelläni kertoa niistä muista kahdesta päivästä
myös. On hyvin pitkä aika, lähes neljä kuukautta toi-
sen ja kolmannen onnellisen päivän välillä; se on
marraskunn s;nä päivänä. Me tietysti emme voi polt-
taa kokkovalkeaa täällä kaupugissa *), mutta siitä on
enempi kuin kaksi vuotta, kuin minä Maria Sellerin
kanssa keksin erittäin hyvän tavan sitä päivää viettä-
mään. Elokuussa alamme tuttavilta kerätä apua, 50
penniä ja 25 penniä kultakin, väliin saamme kokonai-

*) Englannissa vietetään s:s p. marraskuuta ilotulituksia ja
kokkovalkeita polttamalla j. n. e. muistoksi n. s, »ruutiliitosta«
Jaakko l:n aikana.
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sen markan. Minä panen ne kirjaan ja me sanomme
itseämme „Villahameyhdistykseksi“. Kun olemme saa-
neet kylliksi rahaa, ostamme villakangasta, mutta me
jatkamme keräystä aina lokakuun keskipalkoille asti.
(Oi, ehkä tätikin antaa jotain apua elokuussa? Todel-
lako, lupaatteko todellakin antaa? Kokonaisen markan!
Oi, miten hyvä ja kultainen täti on!) Mutta mistä
kerroinkaan juuri? Niin, siitä villakankaasta. Joko
minun tai Marian sisarista tulee yksi sitä ostamaan
meidän kanssa, ja sitte me ryhdymme työhön ja neu-
lomme niin monta hametta (aivan omin päin) kuin
kankaasta riittää. Viime vuonna neuloimme 29. Sitte
sisaret auttavat minua kirjoittamaan listalle tyttöjen
nimet, joita tänne kutsutaan ja s:s päivä marraskuuta
he tulevat meille. On niin hauskaa ottaa mittaa heistä.
Me panemme aina laskut hameisin, koska villanen
vaate kutistuu ja lapset kasvavat. Sitte saa jokainen
lapsista vehnärinkelin ja sitte me laulamme muutamia
lauluja ja sitte jää Maria meille ja juo teetä luonani.
Tänä vuonna meidän kyllä täytyy saada yli kolmekym-
mentä hametta. Minä voin nyt ommella sukkelamminkuin
viime vuonna, ja minusta me voimme seuraavana vuon-
na aina tehdä kaikki paremmin kuin edellisenä vuonna.
Eikö niin ole sinunkin mielestäsi, täti?“

„Hauskaa olisi, jos voisin sitä sanoa, rakas Anni!
Mutta mikä on neljäs onnellinen päivä ?“

„Se on ainoa, jota en oikein voi selvitellä. Se
on minun syntymäpäiväni, 16 p:nä joulukuuta. Täti
ymmärtää hyvin kyllä, etten voi tietää mitä saan lah-
jaksi tai mitä hauskaa muuten tapahtuu. Ehkä Maria
tulee meille illalla, sillä silloinhan on syntymäpäiväni.

Nämä ne ovat minun neljä onnellista päivääni, ja
nyt ei täti kaiketi enää ihmettele, että pian tahtoisin
näiden ikävien kuukausien, maaliskuun ja huhtikuun,
loppuvan?11

Annin iloiset kasvot kävivät totisiksi, kun hän
näki neiti Alienin rakkaudella, vaan samalla niin toti-
sesti katsovan hänen silmiinsä. Ystävä veti kätensä



Annin käsistä, laski sen hänen päänsä päälle eikä puhunut
hetkiseen sanaakaan; Anni katsoi ylös hänen kasvoi-
hinsa tämän jotenkin tavattoman hiljaisuuden kestäessä.

„Eakas Annini, ajattelepas, jos ei nämä onnelliset
päivät milloinkaan tulisi tai jos ne tulisivat, eivätkä
niin onnellisia olisikaan."

„Oi, täti, toinen helluntaipäivä tulee aina, sehän
on almanakassa; eikä pikku Louisen syntymäpäivää
voida muuttaa sitäkään; ja viides päivä marraskuuta
ei voi tulla muuta kuin iloiseksi; ja “ tässä avat-
tiin ovi ja kalpea, nuori tyttö, jolla oli rakastettavat
kasvot, astui huoneesen.

„Uskon, että äiti nyt jaksaa ottaa vastaan sinua,
Jessi, jos tahdot tulla hänen luokseen!"

Neiti Allen nousi.
„Kiitos,“ hän sanoi, „olen niin iloinen, että hä-

nen tuskansa ovat helpommat tänään. Minulla on rai-
tis kukkakimppu, Maria; entiset mahtanevat olla jo
kuihtuneita.“

„Sinä olet aina niin ystävällinen,“ virkkoi Maria.
„Aiti pitää niistä niin paljo. En ole milloinkaan näh-
nyt sairaan niin suurta arvoa antavan kukkasille. “

Hän kääntyi sitte pienen sisarensa puoleen ja
pyysi häntä hakemaan kukkavaasin ja tuomaan se äi-
din huoneesen. Anni juoksi heti sitä noutamaan, pa-
lasi taas kammariinsa ja istahti piirtämään karttaa
ajatellen itsekseen, että olisi hauskaa, jos eivät isot
ihmiset aina katselisi asioita niin synkästi. Ei edes
neiti Allen näytä olevan parempi tässä suhteessa kuin
toiset. Mitäpä pahaa siinä olisi, että hän toivoi niitä
neljää onnellista päivää?
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TOINEN LUKU.

Vihdoin oli maaliskuu loppunut, huhtikuu myös-
kin ja jo oltiin toukokuussa. Illat pitenivät viikko
viikolta, kunnes Annin ei tarvinnut enää sytyttää kynt-
tilää ennen maatapanoa. Tämä oli hänelle mieluista;
sillä oli uutuuden viehätys. Oli hauska mennä nuk-
kumaan, ennenkuin tuli aivan pimeä, ja hänen pieni
huoneensa näytti niin iloiselta ja hupaisalta aina vii-
meiseen asti, kun hän ummisti silmänsä ja sanoi sille
hyvää-yötä. Tämä kamari oli hänelle hyvin rakas.
Kun hänen joku aika sitä ennen oli pitänyt erota kau-
niista kodista maalla, jossa oli iso puutarha, oli hänen
lohdutuksenaan se seikka, että uudessa kaupungin ko-
dissa tulisi hän saamaan oman kamarin.

Se oli omituisen näköinen pieni vinttikamari,
jonka katto luisui alas melkein sängyn laitaan. Siellä
oli pieni ullakko-ikkuna, jonka lauta oli kyllin leveä
kirjoituspöydäksi, ja sininen verho siinä oli, jonka
Anni saattoi vetää alas, kun hän kömpi istumaan pie-
neen ikkunakomeroonsa, ja silloin hän ajatteli, että
tuskin saattoi olla hauskempaa nurkkaa koko maail-
massa kuin tämä.

Pään-aluksen yläpuolella, liki ikkunaa oli kaksi
kirjahyllyä, joilla seisoi kaikki hänen omat kirjansa
sekä muutamia sisaren lainaamia. Ja jos hän heräsi
tavallista aikaisemmin jonakin kesä-aamuna, ei hänen
tarvinnut muuta kuin ojentaa kättänsä ottaakseen alas
kirjaa, ja sitte hän makasi lukemassa siksi kun tuli
nousun aika. Toisella puolella ikkunaa seisoi kaappi
ja sängyn vieressä pieni pesupöytä; sitte tuli ovi ja
sen enempää ei sinne mahtunutkaan; mutta se mitä
siellä oli, olikin tarpeeksi. Ja jos huone olisi ollut
suurempi, ei se olisi ollut niin hauska.

Näköala siitä pienestä ikkunasta ei ollut kaunis,
mutta se oli parempi kuin ei mitään. Lähellä ei näh-
nyt muuta kuin muutamia vanhoja, savustuneita tiili-
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rakennuksia, paitsi toisella sivulla, jossa nähtiin vanha
kirkko, harmaasta kivestä tehty, vaan joka sekin oli
saanut osansa kivihiilensavusta. Kuitenkin oli siellä
pieni aukko rumien makasiinimuurien ja tiilikattojen
välillä, ja Annin ikkuna oli kyllin korkealla, jotta sieltä
saattoi nähdä kappaleen oikeaa maaseutua, oikein sie-
vää: metsäinen kumpu, jota Elvuoreksi sanottiin ja joka
oli noin virstan päässä kaupungista. Rumat makasiinit
eivät myöskään voineet estää Annia pilviä näkemästä,
jotka olivat lumivuorten näköisiä, joilla olisi luullut
voivansa kiivetä ja levätä. Mutta hän oli lukenut jos-
tain kirjasta niiden olevan ainoastaan vesihöyryjä,
jotka eivät kelvanneet kiipeämiseen olivat pelkkää
paksua sumua vain ja sadetta. Anni raukka! On ole-
massa monta loistavaa kappaletta, jotka noiden vai-
keitten pilvien lailla ovat haihtuvaa usmaa ja sulia
kyyneleitä, kun ne saavutetaan.

Toinen helluntaipäivä tuli ja loppui, ja auringon
laskiessa seisoi Anni polvillaan pienen ikkunan ääressä
nojaten käsivartensa ikkunanlautaa kohti ja tuntui
siltä, kun hän olisi tarvinnut jotain, jota vastaan olisi
saanut nojata pienen sydämensä myös. Oli ollut ihana
päivä ja pyhäkoulujuhlaa oli pidetty, kuten ennenkin,
ja kuitenkaan ei aivan niinkuin ennen. Hänen isänsä
oli ollut ainoastaan pienen hetken heidän kanssaan,
hänen sisarensa olivat vuorotellen olleet muassa, tunnin
vuoroonsa. Opettajat näyttivät totisilta japuhuttelivat
Annia erittäin ystävällisesti. Ja kaikkien lasten mie-
lestä näytti olevan vähän erilaista nyt kuin ennen
eikä heillä ollut niin hauskaa nyt kuin edellisessä kou-
lujuhlassa. Raskas pilvi peitti tämän päivän, joka
tuntui vielä vaikeammalta kuin sama pilvi jonain muu-
na päivänä, jolloin ei ollutkaan erityistä hauskuutta
toivonut.

Niinpian kun Anni oli tullut kotiin juhlasta, oli
hän rientänyt ylös äitinsä kamariin kertomaan hänelle,
miten Maria Palmer oli saanut palkinnon, että Saara
Janson oli rikkonut marjavesilasin, miten Liisi Berner
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oli näyttänyt hauskalta lyhyessä nutussaan, jonka Ma-
ria oli ommellut ja monta muuta asiaa. Mutta hänen
vanhempi sisarensa tuli ovessa häntä vastaan ja kuis-
kasi hiljaa: „Elä puhu äidille paljoa tänä iltana, An-
niseni; äiti ei jaksa kuunnella. Elä viivy kauvan hänen
luonaan. “

Anni oli mennyt hiljaisena ja surullisena huonee-
sen. Hän ei kertonut juuri mitään. Nyt hän oli omassa
kamarissaan mennäkseen maata, ja hän mietti siinä
ikkunan luona muutamia sanoja, joita hänen äitinsä oli
hänelle sanonut. Hän ajatteli myös sitä, että toinen
helluntaipäivä jo oli ohi, koulujuhla oli vietetty ja
kuitenkaan tämä ei tuntunut miltään erittäin onnelli-
selta päivältä. Ne sanat, joita äiti oli lausunut, kuu-
luivat: „Rakas Anni, rukoile Jumalaa valmistamaan
sinua kaikkeen siihen minkä Hän on sinulle määrän-
nyt ; pyydä Häntä tekemään sinua lapsekseen.“ Äiti
oli lausunut nämä sanat heikolla ja totisella äänellä
hyvää yötä sanoessaan. Ja nyt ne sanat kaikuivat
yhä uudestaan Annin korvissa, niin ettei hän saattanut
milloinkaan niitä unhottaa. „Mitä lie Hän minulle
valmistanut,“ ajatteli hän; „oi, minä toivon, että Hän
valmistaa minulle yhden niistä monista asuinsijoista
taivaassa! Jospa tietäisin Hänen sitä tekevän! Mutta
voi, että Hän myös valmistaisi minua tulemaan sinne;
mutta silloin en tuntisikaan itseäni niin usein pahaksi
ja ilkeäksi! Oi, miten mielelläni olisin hyvä! Mahta-
nenkohan milloinkaan tulla hyväksi. Jospa rakastaisin
Jumalaa! Tiedän että pitäisi rakastaa Häntä! Juma-
lahan on niin hyvä; minä sen tiedän, mutta ei kuiten-
kaan tunnu siltä kuin rakastaisin Häntä. Mutta voi,
jos voisin!“ Anni ei uskonut, että Jumala juuri häntä
valmisti, silloin, kuin hän tunsi, ettei hän ollut valmis-
tunut, ja kun hän rupesi huomaamaan, että häneltä
puuttui rakkautta samalla kuin hän hartaasti toivoi
voivansa Häntä rakastaa. Ehkä jollain pienellä tytöllä,
joka tätä lukee, on samat ajatukset sydämessään, kuin
Annilla. Pysähdy tässä, rakas lapsi, elä kiirehdi
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lukemistasi eteenpäin, vaan ajattele hetkinen, ehkä
tämä kertomus voisi tehdä sinut onnellisemmaksi. Elä
usko, ettei Jumala sinua rakastaisi eikä sinusta pitäisi
huolta senvuoksi muka, ettet sinä tunne itseäsi hyväksi,
etkä voi sanoa rakastavasi Jumalaa, vaikka tunnet
surulliseksi ja vääräksi, ettet sitä tee ja vaikka toivoi-
sit Häntä rakastavasi. Jos todellakin tunnet sen ja
olet siitä pahoillasi, niin että toivoisit olevan toisen-
laista, että tahtoisit tulla niiden ihmisten kaltaisiksi,
jotka Jesusta rakastavat, että tulisit oikein iloiseksi ja
turvalliseksi; silloin tämä kaikki on merkkinä siitä, että
Jumala on sinua valmistamassa siihen kotiin, joka on
tarjona sinulle. Pyhä Henki on alkanut ensimäistä
opetustaan, sitä että olet suuri syntinen. Pyydä
Häntä opettamaan myös toista opetusta, sillä se on
ihana ja suloinen, että Herra Jesus on suuri Va-
pahtaja.

Mutta Annin äiti tarkoitti myös jotain muuta kuin
tätä; hän ajatteli suurta surua, jonka hän varmuu-
della tiesi Jumalan valmistaneen hänen pienelle tytöl-
leen, ja päivä päivältä yhä lähemmäksi lähestyi.

Anni tuskin saattoi muistaa senlaista aikaa, jol-
loin äiti olisi ollut aivan terve, vaan tänä vuonna oli
hän ollut entistä kipeämpi ja kärsinyt vaikeita tuskia.
Nyt hän oli hyvin heikko. Ja hän tiesi, ettei enää
ollut pitkältä aikaa, ennenkuin hän sai ~veisata uutta
virttä 11

, vaan jolloin Annin kaikki pienet laulut vaih-
tuisivat suruun, suurimpaan suruun. Ja kuoleva äiti
rukoili sitä hartaammin, että Jumala valmistaisi Annia
tätä surua kantamaan, kun hän näki miten kummalli-
sen valmistamaton tyttö näkyi siihen olevan. Vaikka
tämä pieni tyttö näki niin monet surulliset kasvot ym-
pärillään, kuuli niin monet surulliset vastaukset ystä-
väin kysymyksiin ja vaikka hän niin usein kuuli äidin
puhuvan menemisestä Jumalan luo, ja ettei hän mil-
loinkaan enää luullut tulevansa terveeksi, niin ei Anni
kuitenkaan uskonut eikä tahtonut uskoa, että äiti kuo-
lisi. Pienen sydämen syvimmässä sopukassa oli kui-
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tenkin salainen, tuskallinen tunne siitä, että se ehkä
kuitenkin oli totta. Mutta niin pian kun tämä tunne
tuli, koetti hän kuolettaa sitä eikä tahtonut kuunnella
tätä ääntä. „Niin ei voi käydä, eikä tule käymään",
sanoi hän itselleen, „äiti kyllä tulee pian terveeksi, hän
ei ole niin kipeä kuin viime talvena." Ja koska hän
mielellään tahtoi uskoa tätä ja koetti sitä uskoa, niin
hän viimein tuli vakuutetuksi, että niin olikin. Ja kun
hän ei milloinkaan sietänyt sisartensa kertovan, että
äiti oli huonompi, onnistui hänen vihdoin tukahuttaa
se tuskallinen tunne.

Pimeä, totinen varjo, joka peitti hiljaisen pappilan
monen kuukauden aikana, painot kuitenkin Annin sy-
däntä. Jumala valmisti häntä vähitellen kohtaamaan
sekä surua että iloa.

KOLMAS LUKU.

Kesäkuu tuli ja loppui, ja vihdoin tuli heinäkuun
18:s päivä, pienen Louisen syntymäpäivä. Mutta Anni
ei ollut maalla siskojensa luona ja pieni Louise ei saa-
nut seppelettä eikä pöytää tänä vuonna. Oli hyvin
kuuma päivä, mutta kuumuuden karkoittamista eivät tar-
koittaneet ne valkeat lakanat, joita oli ripustettu tänään
ikkunoiden eteen pappilassa. Anni seisoi eräässä ylä-
kerran ikkunassa katsellen ulos kadulle lakanan ja ik-
kunapielen välisestä raosta. Kaikissa puodeissa, joita
hän näki, oli ovet suljetut eikä kuitenkaan ollut pyhä-
päivä. Hänellä oli uusi hame yllään, mutta tällä ker-
taa ei hän siitä iloinnut. Se oli musta hame, ensimäi-
nen musta, mikä hänellä oli ollut.

Hän tiesi, että olisi hänelle hirveän vaikeaa
katsoa ikkunasta ulos juuri nyt, mutta hän ei voinut
olla sitä tekemättä. Hän ei itkenyt; hän seisoi siinä
ja vapisi, vaikka oli kuuma kesäpäivä.
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Hiljaa ja hitaasti kulki ruumissaatto pappilasta
kirkolle päin, kunnes katosi näkyvistä. Silloin Anni ei
enää seisonut ikkunassa, hän ryntäsi pois omaan, pie-
neen huoneesensa, heittäysi sängylleen kasvot kätket-
tyinä käsiinsä ja huusi: „Oi, äiti, äiti, äiti!“ Tuntui
siltä kuin ei olisi ollut sijaa muulle hänen sydämessään
kuin tälle yhdelle sanalle ja niille kyyneltulville, jotka
sitä seurasivat.

Kaikki toiveet, joita hänellä oli viime viikolla
ollut, olivat nyt rauenneet. Hän oli kirjoista lukenut
monta ihmeellistä seikkaa, muun muassa ihmisistä, joita
oli luultu kuolleiksi, vaan olivatkin ainoastaan vale
kuolleita; he olivat jälleen heränneet eloon ja saaneet
entisen terveytensä. Hänen oli juolahtanut mieleensä,
että sama saattoi olla hänen äitinsäkin laita. Sen-
vuoksi oli hän aina vähän päästä hiipinyt siihen hil-
jaiseen huoneesen, kun siellä ei ollut ketään muuta, oli
vetänyt uutimet syrjään hiljaisesti toivoen, että nuo
rakkaat silmät avautuisivat ja posket hänen suudelmis-
taan lämpiäisiväV Mutta tämä ei ollut valekuolemaa.
Rakas, kärsivä äiti oli saanut lepoa ja näki nyt Va-
pahtajansa kasvoista kasvoihin. Pyhän rauhan hymy
väikkyi hänen huulillaan todistaen elämästä kuoleman
jälkeen. Anni ei ollut milloinkaan nähnyt niin kaunista
hymyilyä kenenkään ihmisen huulilla. Nyt oli toivo
rauennut, aivan rauennut, ja hän tiesi olevansa äiditön.
Pitkän aikaa, hän ei tiennyt miten kauan, makasi hän
siinä nyyhkyttäen, vähä väliä toistaen samaa ainoaa
sanaa. Hän ei ajatellut sitä hän ei voinut hän
saattoi vain tuntea. Ei kukaan tullut hänen kamariinsa
ja jos joku olisi tullut, niin ei hän olisi puhunut, ei
paikaltaan hievahtanut.

Vihdoin hän nukkui.
Varmaankin olette jo kuulleet tästä surupäivästä

tarpeeksi, senvuoksi me tahdomme siirtyä hauskempaan
päivään. Mutta se ei ollut marraskuun viides päivä. Se
päivä meni melkein huomaamatta, eikä „Villahameyh-
distys“ viettänyt juhlaansa. Tuon surullisen heinäkuun
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18:nen päivän jälkeen sisaret kauan olivat poissa kotoa.
Maria erittäinkin oli levon ja ilmanvaihetuksen puut-
teessa. Kun he palasivat kotiin, oli Maria Seller poissa
ja oli monta syytä, jotka vaikuttivat, että yhdistyksen
juhlaa tänä vuonna ei vietettäisi. Anni ei niitä ym-
märtänyt ja jos hän olisi ollut entisellään, olisi tämä
pettymys ollut hänelle vaikea kärsiä, sillä ei hän ollut
mistään niin huvitettu, kuin tuonlaisista käytännöllisistä
hommista. Mutta surun painavan taakan alla oli hän
oppinut kärsiväisesti kantamaan pikkuasioita, eikä hän
tällä kertaa virkkanut mitään pettymyksestään. Ei olisi
kuitenkaan nyt tullut niin hauskaksi kuin viime vuonna,
jolloin hän näytti jokaisen kappaleen äidilleen, ja ker-
toi hänelle kaikki mikä minkin kappaleen oli saava,
mitä villakangas oli maksanut, sekä keneltä uudelta
ystävältä hän taas oli aikonut raha-apua pyytää, täyt-
tääkseen puutetta kassassa y. m.

Siten kului s;s päivä marraskuuta aivan samalla
tavalla kuin kaikki muut päivät tuona pitkänä, pitkänä
syksynä. Useimmat luulivat Annin surun helposti haih-
tuneen tai että se varmaankaan ei milloinkaan ollut
aivan syvä. Sillä juuri syystä että se oli syvä eikä
niin helposti hälvennyt, koetti Anni alusta asti kätkeä
sitä niin paljo kuin voi. En tarkoita, että se aina yhtä
raskaasti olisi häntä rasittanut, siltä jos jokin asia
hänen huomiotaan veti puoleensa, niin oli hänellä se
onnellinen kyky, että saattoi siksi hetkeksi unhottaa
kaiken muun, ja niin antautua siihen, ikäänkuin hän
ei olisi välittänyt mistään muusta koko maailmassa.
Senvuoksi tapahtui välistä, että kuultiin hänen raik-
kaasti nauravan tai että hän lentämällä riensi ylös tai
alas portaita, ja se saattoi muita ajattelemaan, että
hänellä suinkaan ei voinut olla surullisia ajatuksia en-
sinkään. Ja kuitenkin oli hänen pieni sydämensä tuo-
kio sitä ennen tai sen jälkeen niin ahdistettu, etten
soisi monen pienen tytön semmoista kokeneen.

Hän alituisesti pelkäsi kuulevansa rakasta äitiänsä
mainittavan, osittain siitä syystä, että tämä aine näytti



hänestä liian pyhältä ihmisten keskustelu-aineeksi,
vaan erittäinkin siitä syystä, että se synnytti hänen
sydämessään niin tuskallisen surun tunteen, että hän
ei olisi saattanut pidättää liikutustaan. Jos hän siis
huomasi, että tähän asiaan alkoi puhe kääntyä, niin
hän heti vitkastelematta kääntämään keskustelua peräti
toiseen suuntaan, ettei mitenkään saatettu siihen joutua.
Ja jos hän kuuli siitä muitten puhuvan, niin hän heti
vetäysi toiseen huoneesen. Ei yksikään ihminen näh-
nyt hänen itkevän ensi päiväin jälestä. Mutta Hän,
joka sanoi: „Minä olen nähnyt, minä olen näh-
nyt,“ kun hänen kansansa kärsi ahdistusta Egyptissä,
Hän näki kaikki kyyneleet, joita vuodatettiin, kun Anni
istui sinisen uutimen takana pienessä vinttikamarissaan
nojaten päätään ikkunalautaa vastaan, jolla ajalla hän
ei voinut katsoa vanhoihin ystäviinsä pihdinkään.

NELJÄS LUKU.

Marraskuu oli kulunut ja joulukuu tuli ja sen
kanssa Annin kahdestoista syntymäpäivä. Saattoikohan
se tulla onnelliseksi? Oi ei, sehän oli ensimäinen
syntymäpäivä, jolloin hänen täytyi olla ilman rakkaan
äitinsä suuteloa! Hän ei odottanut, että siitä tulisi
onnellinen päivä ja hän toivoi sen jo olevan ohi.

Koko tänä aikana oli neiti Allen usein puhellut
Annin kanssa, kuten ennen; väliin ei heillä ollut enem-
pää kuin viisi minuuttia, väliin puoli tuntia, ja pari
kertaa oli ollut vielä enemmän, kun neiti Allen oli ot-
tanut Annin mukaansa kävelyretkelle maalle päin, jolla
aikaa Annin sisaret olivat sairaitten luona tai työssä
köyhien kesken. Neiti Allen hyvästi huomasi Annin
ei voivan sietää, että kosketettiin hänen suurta suruaan;
senvuoksi hän rakkaasti ja viisaudella odotti, kunnes
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kuukaudet tai ehkä vuodet olisivat ehtineet lääkitä ki-
peät haavat, jolloin tytölle olisi helpompi kuulla mai-
nittavan tuota rakasta nimeä ja olisi vähemmin vaikea
mainita sitä muille ihmisille.

Mistä he sitten keskustelivat? Usein alottivat
hyvinkin hauskasti. Annilla oli hupaisia kaskuja, hän
kertoi mitä lapset hänen pyhäkoululuokassaan olivat
sanoneet ja tehneet, sillä nuo pienet lapset uskalsivat
sanoa hänelle paljo sellaista, jota vanhemmat opetta-
jattaret eivät olisi milloinkaan saaneet heitä kertomaan,
taikka kertoi Anni hänelle jostain ihmeen hauskasta
kirjasta, jonka Maria Seller oli hänelle lainannut.
Toisinaan taas kyseli neiti Allen leikillisellä tavallaan
mitä hän oli päivän kuluessa tehnyt, kun hänellä oli
niin pienet läksyt luettavana; taikka joskus hän ei
ollut ymmärtävinään joitakuita Annin kertomuksista,
tekeytyi vain hyvin tyhmäksi, jolloin Anni koki use-
alla tavalla selvittää mitä hän tarkoitti, ja oli taas hän
puolestaan olevinaan hyvin kärsimätön, vaikka koko
ajan oli mielissään siitä, että kaikki oli niin herttaisen
hauskaa. Tavalla tai toisella muuttui puhe vihdoin
melkein aina totisenlaiseksi, vaan kuitenkaan ei ikä-
väksi. Neiti Allen oli itse ollut lapsi, kuten muut
ihmiset, mutta hän ei ollut useampain muitten tavalla
unhottanut millä tavalla lapset tuntevat ja minkälaiset
ajatukset saattavat nousta heidän pienissä aivoissaan,
ajatuksia, joita heidän on vaikea ilmoittaa yhdellekään
ihmiselle. Hän ei sitä paitsi uskonut, että lasten aja-
tukset hyvinkään paljo eroavat isoin ihmisten ajatuk-
sista, vaan että moni niistä surullisista ajatuksista, joita
hän itse oli kokenut, olivat hyvinkin Annin ajatusten
kaltaiset, ja hän tiesi, että sama lohdutus, joka häntä
oli virvoittanut, myös voisi virvoittaa Annia, jos Ju-
mala saisi avata hänen sydämensä ottamaan sitä vas-
taan. Tästä johtui, että vaikka hän ei milloinkaan
Annilta kysellyt, niin täytyi tämän pienen tytön kui-
tenkin kummastella miten oli neiti Allenille mahdollista
tietää mitä hän ajatteli, kuten hän näkyi voivan kerta
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toisensa perästä. Neiti Allen usein puhui Jesuksen
sanoista samarialaiselle vaimolle: »Joka juo tästä ve-
destä, hän ei milloinkaan janoon, sekä selitti hänelle ne
sanat. Ja Anni ymmärsi sen vallan hyvästi, sillä hä-
nen iloisimmat päivänsä eivät milloinkaan olleet niin
täydellisesti onnellisia kuin miksi hän niitä oli kuvail-
lut edeltäkäsin. Ja hän tiesi jotenkin hyvin mitä mer-
kitsi tuntea jotain senlaista, joka oli janoon verrattava,

ikäänkuin kaipaisi jotakin, hän ei tietänyt itsekään
mitä, mutta jotain se oli, joka voisi tyydyttää hänen
sydäntään ja auttaisi häntä ymmärtämään seuraavat
sanat: „hän ei milloinkaan enää janoo."

Kun neiti Allen myös kertoi muutamista muista
samojen rakkaitten huulten lausumista sanoista, kuten
näistä: „Tulkaat minun tyköni kaikki, jotka
työtä teette ja olette raskautetut", niin ajatteli
Anni, miten mielellään hänkin tahtoisi tulla, sillä hän
tiesi minkälaista oli tuntea itsensä työtätekeväksi ja
raskautetuksi. Siniset uutimet olisivat voineet siitä
kertoa, jos ne olisivat osanneet puhua; samoin ikku-
nalauta, jota vastaan pienet käsivarret niin usein hä-
märässä nojasivat. Kuitenkaan hän ei ystävälleen ker-
tonut mitä ajatteli. Mutta kun he olivat yksinään, oli
Annilla tapana istua lattialle aivan hänen likelleen,
painaa päänsä hänen syliinsä ja sanoa tavallista hil-
jaisemmalla äänellä: „Kas näin, nyt on oikein hyvä;
puhu nyt minulle". Neiti Allen ymmärsi aivan hyvin
ilman piikittä selityksittä mitä tämä merkitsi ja mitä
tämä pieni tyttönen halusi, mitenkä tuo pieni sydän
halusi jotain, jonka luona levätä, jotain, joka olisi voi-
nut sitä tyydyttää halusi anteeksi antamasta, halusi
rauhaa, halusi Jesusta. Niin hän siis puheli viikko
viikolta Hänestä, tuosta ainoasta rakastettavasta Va-
pahtajasta, joka kutsuu luokseen kaikkia murheellisia
ja syntisiä. Ja hän sanoi Annille, että tuo halu, joka
hänellä oli tulemaan Jesuksen luo, oli vaan kajahdus
Hänen kutsunnastaan, sekä ettei kukaan voinut senlaista
halua tuntea, ellei Hän heitä kutsunut, samalla tapaa
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kun Annikaan ei voinut kuulla kaikua Elivuoresta, jos
sitä ei ensin vahvalla äänellä herätetty. Ja kun Jesus
tahtoo ihmisiä tulemaan, niin on se siitä syystä, että
hän rakastaa heitä. „Sinä et niin mielelläsi näkisi
minun tulevan tänne, ellet sinä rakastaisi minua“.

Näihin ja muihin samanlaisiin sanoihin vastasi
Anni ainoastaan pudistamalla hänen kättänsä, jonka
hän piti omassaan tai taas herttaisesti kuiskaamalla:
„rakas, kultanen täti!“ jota monet eivät olisi pitäneet
minkäänlaisena vastauksena, mutta neiti Allen tiesi
paremmin; ja kun syntymäpäivä tuli, jonka kertomisella
tämä luku alkaa, sai hän toisen, tyydyttävämmän vas-
tauksen.

Annin syntymäpäivä-toivotuksia oli se, että neiti
Allen tulisi juomaan teetä hänen luokseen. Hän tulikin
heti päivällisen jälkeen saadakseen oikein pitkän ilta-
puolen, sillä Anni ei ollut ainoa, joka tahtoi mielellään
puhella neiti Alienin kanssa. Tämän päivän kunniaksi
piti hänen nyt kuitenkin saada etuoikeus; ja tuo ystä-
vällinen täti antoi Annin viedä itsensä vierashuoneesen,
jonne ei kukaan saisi tulla ennenkuin Anni olisi saa-
nut oman osansa hänen seurastaan. Lamppu ei ollut
sytytetty, sillä he tahtoivat ensin nauttia valkean haus-
kasta valosta niin kauvan kuin mahdollista. Ja Anni
oli niin herttaisen tyytyväinen istuessaan ystävänsä
jalkojen juuressa ja tuntiessaan tuon rakkaan käden
silittävän hänen hiuksiaan tai hiljaa ja ystävällisesti
lepäävän hänen päänsä päällä. Se tuntui erityisesti
suloiselta juuri tänä iltana, sillä tämä oli ollut pitkä
ja surullinen päivä hänelle. Hän oli aamulla mennyt
siihen huoneesen, jossa äiti hänelle viime vuonna oli
antanut syntymäpäivä-suudelman; mutta hän oli heti
sieltä rientänyt pois peljäten, että joku hänen huomaisi
siellä olevan. Hän ei voinut mihinkään ryhtyä, hänellä
ei ollut läksyjä sinä päivänä, ei mitään kirjaa, jota
olisi haluttanut lukea, ei ollut sellaista työtä, joka olisi
häntä miellyttänyt; tunnit olivat olleet pitkät ja täynnä
surullisia ajatuksia. „Sepä ei ollut kummallista,“
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arvelette ehkä. Ja kuitenkaan ei hänen surullisimmat
ajatuksensa tulleet siitä, että äiti oli poissa. Ei, oli
olemassa vielä tuskallisempi ajatus hänen sydämessään.
„Kenties, kenties en tule näkemään häntä milloinkaan
enää!“ Niin, mutta tämäkään ajatus ei ollut kai-
kista katkerin, vaan se, että hän kenties huolimatta
kaikesta siitä Jumalan sanasta, mitä hän oli kuullut ja
lukenut, ei kuitenkaan pelastuisi, ei saisi ikuisesti ra-
kastaa Vapahtajaa ja laulaa Hänelle ylistystä, ei mil-
loinkaan saisi nähdä Häntä ijäisessä autuudessa! Hän
kyllä oli pyytänyt Jesusta pesemään hänet puhtaaksi
kaikista synneistä pyhällä verellään, mutta kuinka voisi
hän milloinkaan tietää, että hän tosiaankin oli sen
tehnyt. Jos joskus niinkuin valon vilahduksena hänen
läpitsensä menikin se ajatus, että „kenties olen saanut
anteeksi, kenties olen pelastettu, vaikk’en sitä tiedä! 11

niin tunki heti toinen ajatus „mutta ehk’en olekaan4 *

ajamaan pois edellistä ja tuli jälleen pimeyttä ja hätää.
Sentähden hän hartaasti oli toivonut tätä iltapuoita,
jolloin hän varmaan tiesi neiti Allenhn näistä asioista
puhuvan, jotka päivä päivältä tulivat hänelle yhä tär-
keimmiksi. Ja ennenkuin neiti Allen tulikaan, oli hän
sulkenut oven pienessä kamarissaan ja pyytänyt Ju-
malalta: „Oi, Herra, pelasta minun sieluni ja anna
minulle anteeksi! Minä tahtoisin niin mielelläni ra-
kastaa sinua; oi, anna minulle uusi sydän! Ja, hyvä
Jumala, anna neiti Alienin puhua tänään minun kans-
sani sillä tavalla, että se minua hyödyttää, Jesuksen
rakkauden tähden. Amen!“

Siellä he nyt yhdessä istuskelivat ja neiti Allen
aloitti kertoa pienestä tytöstä, jota hän oli opettanut
monta vuotta sitte ja joka oli kuollut autuaana, ja hän
kertoi monta ihanaa sanaa, joita oli kuullut hänen
suustaan. Anni kuunteli surumielisesti; tämä kertomus
selvitti hänelle miten erilainen hänen laitansa oli, ja
miten outoa hänelle oli tuon kuolevan lapsen tyyni,
iloinen luottamus hyvään paimeneen. Kyyneleet alkoi-
vat tunkea hänen sormiensa lomitse, kun hän kätki
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pään käsiinsä ja kumartui yhä syvemmälle ja syvem-
mälle neiti Alienin polvea kohti. Vihdoin hän ei enää
voinut pidättää itseänsä, vaan nyyhkyttäen huudahti:
«Voi, rakas täti, voi, jos olisin hyvä!"

«Sitä minäkin toivoisin, rakkaani," vastasi hän;
«toivoisin, että olisin hyvä. Siis meillä on molemmilla
sama toivo."

„Ei, täti rakas, en minä tarkoita sillä tavalla; täti
tietää mitä tarkoitan, vaikka minä en voi sitä parem-
min selittää. Voi, täti, jos minä vain tietäisin että
Jesus tahtoo minua rakastaa ja vapahtaa ja jos voi-
sin rakastaa Häntä!"

Ei milloinkaan Anni ollut puhunut näin selvästi
kuin nyt. Tämä äidillinen ystävä ei antanut hänen
vastausta odottaa, mutta hän ehti kuitenkin lähettää
rukouksen huokauksen Herran puoleen, että Hän an-
taisi hänen sanoa oikeat sanat tuolle pienelle, murheel-
liselle sydämelle.

„Mitä sinä tahtoisit antaa tullaksesi siitä var-
maksi, Anni?"

„oi, minä antaisin mitä tahansa. Se on aivan
totta, täti!"

„Mitä tahansa, se sisältää paljo, Anni. Se sisäl-
tää kotisi ja kaikki, joita rakastat, rakkaan isäsi-
kin. Tarkoitatko todella kaikkea? Tarkoitatko, että
tahdot vaikka hyljätä kaiken muun, jos saisit rakastaa
Jesusta ja tietää, että Hän rakastaa sinua?"

„Voi, täti, kun vain tietäisitte! Tahtoisin kyllä,
tahtoisin."

„Jos todella on sillä lailla, kallis lapseni," vas-
tasi neiti Allen hitaasti ja totisesti, „niin en luule, että
on pitkä aika siihen, kun Herra Jesus ottaa pois epäi-
lyksesi ja huolesi. Uskon, että Hän jotenkin pian antaa
sinun nähdä, että Hän sinua rakastaa ja silloin saat
myös kokea, että sinä rakastat Häntä ja kaikki pelko
tulee katoamaan."

Näitä kuullessa kohotti Anni päänsä ja katsoi
suorastaan noihin totisiin, helliin kasvoihin ja uskoa
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uhkuviin silmiin, jotka antoivat sanoille vielä enem-
män voimaa.

„Anni, tuo halu Jesukseen, jota tunnet, tulee
siitä, että Hän paraikaa vetää sydäntäsi puoleensa. Ja
miksi Hän sitä tekee? 11

Anni ei vastannut. Hän tiesi, että neiti Allen
itse vastaisi, jos hän ei sitä tekisi. Mutta toivon vä-
lähdys tunki läpi hänen sydämensä hänen siinä jänni-
tyksellä odottaessaan vastausta.

„Aivan varmaan ainoastaan siitä syystä, että
Hän sinua rakastaa, Anni, rakastaa sinua, ja us-
kotko Hänen antavan sinun joutua kadotukseen, kun
Hän sinua rakastaa ?“

Anni ensin hymyili vastaukseksi, mutta pian
muuttui hänen katseensa hyvin huolekkaaksi, jokayhtä
hyvin kuin sanat ilmaisi tämän ajatuksen: „Mutta
minä en voi sitä oikein uskoa; ja kenties minä lopulta
sentään joudun perikatoon!“

Neiti Allen ymmärsi hänen ajatuksensa ja jatkoi:
„Sinä et kokonaan luota Herraan Jesukseen et oi-
kein usko, että hän tarkoittaa mitä Hän sanoo. Miksi
et tahdo Häneen luottaa, Anni?“

Jälleen alkoivat kyyneleet vuotaa ja Anni vas-
tasi: „Tahtoisin niin mielelläni luottaa Häneen. En
tiedä miks’en sitä tee; mutta tiedän, etten sitä tee,
muutenhan olisin onnellinen,“

„Kuulepas, Anni!“
Tämä kehoitus oli melkein tarpeeton, sillä neiti

Alienin ääni ja hänen tapansa puhua oli senlainen,
että Anni melkein pidätti hengityksensä, jottei kadot-
taisi sanaakaan.

„Kuule nyt, mutta älä vastaa minulle, vaan ajat-
tele tarkasti. Jos Herra Jesus tulisi nyt, nyt, tässä
tuokiossa jos Hän tulisi kunniassaan, ja sinä näki-
sit Hänet, Jesuksen itsensä saman Jesuksen, joka
sanoi: Tulkaat minun tyköni, etkö voisi silloin
turvallisesti antautua hänen käsiinsä, Anni?“ Hetken
aikaa oli hiljaa. Annin sydämellä oli annettavana



32

vastaus, jota hän tällä hetkellä tuskin saattoi sanoa;
neiti Allenille, vastaus, joka ainoastaan voitiin an-
taa Herralle itselle ja oli laskettava hänen jalkainsa
juureen, joka oli ohjannut hänen ystävänsä tekemään
tämän kysymyksen ja liittänyt siihen Pyhän Henkensä
voiman. Anni nousi sanomatta sanaakaan, antoi sy-
dämellisen suutelon ystävälleen, ja kiiruhti ylös huo-
neesensa langetakseen polvilleen Herran eteen. Tuo
totinen kysymys oli saanut Annin sydämestä iloisen,.
varman vastauksen, että „voisin kyllä, voisin aivan
varmaan! Kuinka voisin muuta kuin luottaa Häneen,
jos Hän tulisi ja minä näkisin Hänet! Oi, jos voisin
Hänet nähdä nyt!“ Hän tunsi täytyvänsä heti lähteä
yksinäisyyteen, että siellä saisi langeta polvilleen ja
sanoa Herralle, että hän ei enää tahtonut epäillä hänen
rakkauttaan; hän tahtoi heittäytyä hänen jalkainsa
juureen kaiken pahuutensa ja pelkonsa kanssa, tahtoi
sanoa hänelle että, hän rakasti häntä.

Kauan oli hän polvillaan pienen sängyn ääressä,
kuiskuttaen tätä Jesukselle ja paljo muuta lisäksi ja
ihmetteli vaan sitä, ettei hän ennen ollut voinut koko-
naan antautua Hänelle. Oli niin uutta, niin ihanaa,
voida sanoa: „Rakas Herra Jesus!“ ja se tieto, että
hän nyt oli tullut Hänen luokseen ja että Jesus niin
rakkaasti oli ottanut hänet vastaan, oli vielä suloi-
sempi. Hänen ei tarvinnut tuntea niitään epäilystä,
sillä Jesus itse eikä kukaan muu oli sanonut: “Joka
minun tyköni tulee, en minä häntä heitä pois." Nyt
Anni oli tullut, ja Jesus ei voinut häntä heittää pois,
koska hänen sanansa olivat varmat ja todet. Herra
Jesus pitää aina lupauksensa, lapsille yhtä hyvin kuin
vanhemmille. On olemassa rauhaa, suloista rauhaa
lapsille yhtä hyvin kuin aikuisille.

Hetken perästä tuli Anni alas levollisena ja iloi-
sena. Kaikki näytti hänestä valoisalta ja iloiselta,
sillä hän oli saanut päivänpaisteen sydämeensä ja se
loisti kirkkaammin kuin yksikään lamppu pimeänä talvi-
iltana. Vieras ei olisi mitään huomannut; eipä edes
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lahjojen jakamisesta köyhien kesken, huomanneet mi-
tään. Mutta neiti Allen näki iloisen, onnellisen katseen
pienen tytön silmistä, ja hän ymmärsi mitä se mer-
kitsi. Hän »tunsi hänen olleen Jesuksen kanssa."

Kun neiti Allen sanoi hyvää yötä mennäkseen
kotiin, aikoi Maria saattaa häntä yläkertaan, jossa
päällysvaatteet olivat; mutta neiti Allen ystävällisesti
esteli sitä ja selitti nyt olevan Annin velvollisuuden olla
hänen kamarineitsyenään. Ei Anni suurta palvelusta
voinut tehdä rakkaalle tädille, mutta ei se milloinkaan
ollut niin hauskalta tuntunut kuin nyt. Kun rakas
vieras oli valmis lähtemään, otti hän Annin molemmat
kädet käsiinsä, suuteli häntä ja sanoi: »Anni, en ole
unohtanut mitä kerran kerroit minulle neljästä onnelli-
sesta päivästä. Muistatko itse?"

»Muistan, täti kulta."
»Rakas lapseni, minun sydämeeni on oikein kos-

kenut, sillä tiesin, etteivät tulleet niin onnellisiksi kuin
olit odottanut, ja yksi niistä. —“ Hän ei sanonut
enempää tuosta kaikkein surullisimmasta, vaan lisäsi:

»Tänään oli neljäs, eikö niin? Ja minä luulen,
että se on ollut onnellinen päivä, eikös ole?“

Anni kietoi kätensä ystävän kaulan ympäri ja
virkkoi: „oi, en voi ymmärtää miks’ en ole uskonut
Häntä ennen. Nyt voin Häntä rakastaa, minä rakas-
tan Häntä jo. Tämä on onnellisin kaikista onnellisista
päivistä, joita minulla milloinkaan on ollut, ja minä
kun luulin sen tulevan niin onnettomaksi. Voi, täti,
miten Jesus on ollut hyvä minulle!"

33
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„Jumala sen näki."

Oli kaunis, auringonpaisteinen päivä lopussa syys-
kuuta. Vilja oli hiljakkoin korjattu ja varpuset täy-
dessä määrin nauttivat ohrapellolla leikkuun jätteistä.
Sinne tänne varisseet jyvät pelloilla on Jumala aikonut
taivaan linnuille. Pienet, ahkerat muurahaiset olivat
ahkerasti kokoomassa talvivarastoa, sillä talven aikana,
kun maa on lumen peitossa, eivät ne voi löytää ruokaa.

Kaksi pientä lasta oli myös poimimassa tähkiä,
jotka olivat jääneet korjatuille pelloille. He tekivät
sitä koko päivän ja olivat illan tullessa jo väsyksissä,
mutta ilolla he katselivat miten suuren kimpun olivat
saaneet kerätyksi.

„Ajatteles, miten äiti tulee iloiseksi,“ huudahti
Jenni. „Eikö meidän pitäisi langeta polvillemme kiit-
tämään Jumalaa tästä suuresta saaliista, ennenkuin
menemme kotiin, Mari?“

„Tehdään se,“ vastasi Mari, joka näkyi olevan
vanhempi sisaruksista. Ja samassa juoksivat he pen-
saitten taakse ja kiittivät yhdessä Jumalaa siitä lah-
jasta, jonka Hän oli heille antanut.

Kun he nousivat rukoilemasta ja juuri nostivat
olalleen kumpikin pienen takkansa, niin näkivät he
pitkän herran seisovan tiellä, joka huusi heille katkeralla
äänellä: „Lapset, mitä kannatte minun viljaani. Pan-
kaa heti pois kimppunne! Tiedän kyllä teidän sano-
van tuota tähkäin poimimiseksi, mutta minä sanon,
että se on varkautta, ja jos tahtoisin tehdä oikeuden
mukaan, niin voisin pistää putkaan teidät molemmat!“

Jenni hiipi sisarensa taakse näitä sanoja kuulles-
saan vavisten peljästyksestä, vaan Mari vastasi vähä
rohkeammasti: „Me emme ole tahtoneet varastaa, mutta
me luulimme, että me saisimme samoin kuin nuo pie-
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net linnut koota mitä on jäänyt tuolle korjatulle pel-
lolle. Meillä ei ole itsellä peltoa eikä ole ollut jauhoja
pitkään aikaan.44

Talon omistaja oli nykyään muuttanut paikka-
kunnalle eikä tietänyt, että lasten oli sallittu ennenkin
vapaasti poimia pelloilta tähkiä.

„Mitkä ovat nimenne? 44 ärjähti hän entistä vi-
haisemmin. „Minä otan teistä selkoa, ja niin totta
kuin omistan tämän talon, tulette vielä saamaan ran-
gaistuksenne.44

Mari sanoi herralle nimensä ja neuvoi mökinkin,
missä asuivat.

„Jos ette tietäneet väärin tekevänne 44
, jatkoi

suuttunut mies, „niin ette olisi lähetessäni piiloutuneet
tuonne pensaiden taakse. Etteköhän sitä tehneet siitä
syystä, että tiesitte pahaa tekevänne?

„Emme me piiloutuneet,44 kuiskasi Jenni ujosti.
„Emme huomanneetkaan teidän tulevan. 44

„Me laukesimme polvillemme kiittämään Jumalaa,
joka oli antanut meidän löytää niin paljo tähkäpäitä, 44

lisäsi Mari.
Kun lapset mainitsivat Jumalan nimen, näkyi

miehen kasvot värähtävän ja hän sanoi lempeämmällä
äänellä: „Minä annan teille anteeksi tällä kertaa, mutta
tähkäpäitä ette saa pitää. Minun täytyy saada ne,
sillä oikeutta myöden ne kuuluvat minulle. 41 Näin sa-
noen hän otti molemmat kimput ja lähti astumaan
taloa kohti kiirein askelin.

Niinpian kun herra oli mennyt kiiruhtivat lapset
kotiinsa ja kertoivat äidille kaikki. Hän suuteli kyy-
neleet heidän silmistään, oli niin ystävällinen ja hellä,
että kaikki lasten levottomuus hälveni.

Seuraavana aamuna he heräsivät onnellisina,
ikäänkuin ei mitään olisi tapahtunut. Mutta juuri kun
he olivat lopettaneet aamusiunauksensa, jolloin he
erityisesti olivat pyytäneet Jumalaa siunaamaan sitä
miestä, joka edellisenä päivänä oli heidän mieltään
pahoittanut, virkahti Jenni osoittaen sormella pihalle:
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„Mari, Mari! tuossa se tulee juuri se eilinen mies!
Onkohon hän unohtanut lupauksensa ja tuleekin meitä
rankaisemaan!"

„Tämäkö se on Eskelisen mökki?" kysäsi sa-
massa kova ääni.

„Tämä se on," vastasi köyhä vaimo ja katsahti
ylös työstään.

„Minä olen tämän talon uusi isäntä," jatkoi vie-
ras. „Teidänkö pienet tytöt eilen olivat ohrapellollani
tähkiä noukkimassa?"

„Minun tyttönihän siellä olivat,“ vastasi äiti. „Ne
ovat aina ennen saaneet sieltä tähkiä koota, eivätkä
ymmärtäneet, että sitä nyt ei olisi sallittu.“

„Minä en tahtonut saada unta yöllä, kun ajattelin
sitä surua, jonka saatoin illalla näille tyttösille,“ sanoi
vieras. „Minun täytyy tunnustaa, että menettelin ko-
vuudella heidän suhteensa. Ja kuitenkin olivat he
kiittäneet Jumalaa niistä tähkäin jäännöksistä, joita
olivat keränneet pelloillani, vaikka minä en milloin-
kaan ollut kiittänyt niistä suurista sadoista, joita olen
saanut korjata." Vieraan herran ääni vapisi, kun hän
lisäsi: „Tästälähin saavat tyttönne vapaasti poimia
tähkiä ja jos joskus olette avun tarpeessa, niin tulkaa
vain minun luokseni."

„Pekka,“ virkkoi hän pihassa seisovalle rengille,
joka samassa tuli tupaan kantaen selässän raskasta
säkkiä. „Tämän toin teille avuksi. Jumala teitä siu-
natkoon! Hyvästi!"

Mari katsoi Jenniin ja Jenni Marihin. Kyyneleet
nousivat kumpasenkin silmiin, mutta ne eivät enää ol-
leet surun kyyneliä. Vihdoin Mari sanoi: „Enkö sa-
nonut sinulle, Jenni, että Jumala sen näki, ja nyt
näemme, että Hän todella sen näkikin!"



37

Äidin turkit.

Juho oli metsävartijan poika ja asui metsässä.
Metsävartijalla oli monta täyskasvanutta poikaa, jotka
kuitenkaan eivät enään asuneet kotona. He olivat kau-
pungissa mestarien luona opissa. Juho, joka oli nuo-
rin, aikoi tulla metsävartijaksi niinkuin isä, mutta
koska hän vielä oli vain lapsi, sai hän käydä koulua
kylässä, joka oli puolen tunnin matkan päässä metsä-
torpasta, ja siellä hän sai oppia lukemista ja kirjoi-
tusta. Heti, kun koulusta päästiin, kiiruhti hän kotiin.
Siellä oli monta tointa: hän nouti äidille vettä läh-
teestä, joka oli metsän rannassa; hän kokoili risuja
suureen koriin, ja jos ei ollut yhtä, niin oli toista, aina
vain riitti Juholle jotain tekemistä. Juhon äiti suu-
resti iloitsi, kun poika oli niin halukas palvelemaan,
sillä hänen voimansa olivat heikot eikä heillä ollut
varaa pitää palvelijaakaan.

Kun metsävartijan vaimo kerran sairastui, oli huo-
lelliset ajat torpassa. Pikku Juho juoksi tähän aikaan
koulusta kotiin niin kiireesti kuin hänellä olisi ollut
tulta jalkainsa alla, jotta voisi mitä pikemmin olla ko-
tona avuksi. Eräänä päivänä sanoi lääkäri äidille:
„teidän pitää varoa kylmettymistä, muuten voitte saada
taudin uudestaan ja silloin tulee helposti kuolema;
teidän täytyy välttämättä hankkia turkit talveksi, ettette
vilustuisi.“ Tämä oli helposti sanottu, mutta vaike-
ammasti tehty. Turkit maksoivat paljo ja melkein
koko palkka meni metsävartijalta heidän pojilleen kau-
pungissa. Ei siis voitu ajatellakaan turkkien ostamista.

Juho rakasti suuresti äitiänsä ja hän tahtoi nyt
talven tullessa niin mielellään hankkia hänelle turkit.
Mutta mistä hän ne saisi? Ehtimiseen ajatteli hän
turkkia, mutta ei vain keksinyt keinoa miten voisi ne
saada. Kun hän metsässä risuja kokosi ja näki ora-
van hypiskelevän puun oksilla (ai jäniksen juoksevan
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polkua pitkin, niin hän heti muisti turkkia ja ajatteli:
„Te olette onnellisia, pikku elukat, kun teillä on hy-
vät talviturkit; teidän ei tarvitse palella niinkuin äiti-
raukan; voi, jos te antaisitte hänelle turkit." Mutta
oravalla ja jäniksellä oli vain yhdet turkit kullakin ja
niitä he aina käyttivät itse eivätkä voineet auttaa Juhoa.

Kerran Juho pääsi käymään läheisessä kaupun-
gissa veljien luona. Kaduilla hänellä oli paljo katse-
lemista. Mutta kaikkein kanniinta kaikesta oli hänen
mielestään turkkurien puodit, ja jos hänellä vain olisi
ollut rahaa, olisi hän heti mennyt sisään ostamaan ne
lämpöiset, lammasnahkaiset turkit, jotka näkyivät ik-
kunasta. Mutta Juholla ei ollut rahaa eikä ilman ra-
hatta voi ostaa. Kun hän siinä ikkunan edessä miet-
tiväisenä seisoi, tuli eräs vanha rouva hänen luokseen
ja sanoi:

„Kuulepas, poikaseni! etkö nouda minulle issikkaa
tuolta torin kulmasta; on niin liukasta, että pelkään
lankeevani, jos käyden rupean menemään".

Juho kiiruhti torille ja palasi muutaman minuutin
perästä issikan reessä rouvan luo. Vanha rouva kiitti
ystävällisesti poikasta ja pisti hänen käteensä 50 pen-
niä. Juho oli tuskin katsellut rahaa, ennenkuin hän
juosta lippasi puotiin loistavin kasvoin.

„Antakaa minulle tällä rahalla turkit äidille!"
huudahti hän kauppiaalle. Tämä räjähti kovaan nau-
ruun ja näytti rahan viidelle, kuudelle herralle, jotka
olivat puodissa, ja he alkoivat myös nauraa. Pikku
Juho-parka oli hyvin häpeissään, sillä ei ollut hauskaa,
kun niin monet ihmiset nauroivat hänen lapselliselle
kysymykselleen, ja kyyneleet nousivat hänen silmiinsä.
Herrat tulivat hänen luokseen ja kyselivät häneltä mo-
nenlaista, ja viimein, niin viimein he pistivät kätensä
taskuun ja ottivat sieltä hopearahoja, panivat ne kaup-
piaan pöydälle ja kauppias antoi pojalle turkit, niin
isot, että hän töin tuskin jaksoi niitä kantaa.

„Mitähän äiti nyt sanoo?" huudahti Juho iloissaan
vaan jäi yhä seisomaan puotiin, ikäänkuin olisi epäil-
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lyt, saiko hän sen kuitenkaan omakseen. Vaan eräs
herroista taputti häntä olkapäälle ja sanoi: „menehän
nyt kotiisi ja vie äidille turkit; sano, että metsän jä-
nikset ja oravat lähettivät ne hänelle. 11

Juho nyt ymmärsi, että herrat lahjoittivat hänelle
turkit. Ilosta sykkivin sydämin ja kiiluvin silmin hän
nyt antoi kättä näille herroille ja kiitti heitä. Sitte
hän lähti puodista ja jos vain olisi voinut, niin olisi
hän tahtonut lentää, niin iloinen hän oli.

Kyllä äiti hämmästyi poikansa tullessa tuomisi-
nensa, ei ollut uskoa silmiään, ei korviaan, senlai-
nen ihme oli tämä asia hänen mielestään.

Jumala siten ihmeellisesti johtaa tapahtumain ku-
lun. Hän oli nytkin asettanut niin, että pojan rakas
toivotus täyttyisi.

Tyttö, Joka opetti isäänsä rukoilemaan.

Olen kuullut kerrottavan eräästä kodista, jossa
isä oli langennut kauheaan syntiin. Hän oli päivä-
kaudet poissa kotoa, vaan ei häntä suinkaan ilolla
odotettu kotiin tulevaksi, sillä silloin hän tavallisesti
oli juopuneena. Väkeväin juomain myrkky oli hänen
niin vimmannut, että hän silloin piti kauheata elämää.
Hän saattoi rikkoa astioita, puhui vihaisia ja rumia
sanoja, jopa hän loikin vaimoaan ja lapsiaan. Hän
oli kauhean näköinen, ihmismuoto oli muuttunut villi-
pedon kaltaiseksi. Ainoa, joka silloin uskalsi häntä
lähestyä, oli seitsenvuotias Anni. Hän otti kiinni
isänsä käteen molemmilla kätösillään ja painoi sen
rintaansa vasten, tai kietoi hän käsivartensa isän ym-
päri ja piti häntä hyvänä. Isä rupesi hiljenemään ja
katsoi tyttöön. Kummallinen lapsi! Se oli sentään ra-
kastettava olento. Isä tyyntyi vähitellen ja toiset
saattoivat jo helpommin hengittää.



40

Jonkun ajan kuluttua Anni sairastui. Hän sai
kovan kuumeen ja huononi päivä päivältä. Kun isä
eräänä päivänä tuli kotiin, huomasi hän, että tyttö oli
aivan kuolevaisen näköinen. Hän istahti lapsen sän-
gyn laidalle, katsoi tyttönsä lasikirkkaisiin silmiin ja
sanoi;

„Kuule, pikku Anni, ethän sinä vain kuole?**
„Kyllä minä kuolen.**] ■

„Sehän ion kauheata**, sanoi isä, „et sinä saa
kuolla, sillä sinä., olet minun rakkain lapseni.**

„Mutta minä kuolen niin mielelläni, kun pääsen
Jesuksen luo,“ virkkoi lapsi.

„Mitä sinä Jesuksesta tiedät, kuka sinulle hänestä
on puhunut ?“

„En ole sitä sinulle ennen kertonut, mutta nyt
kerron. Kun olin pyhäkoulussa, niin opin rakastamaan
Jesusta, minä annoin itseni oikein Jesukselle ja siitä
asti on hän ollut minulle niin hyvä. Ja tiedätkö, kun
sinä tulit juopuneena kotiin, niin minä uskalsin mennä
sinua lähelle. Minä tiesin, ettet sinä voisi tehdä mi-
nulle mitään pahaa, kun Jesus on minun kanssani.**

„Et sinä saa kuolla, et sinä saa kuolla,“ vaike-
roi isä.

„Kyllä minä kuolen, isä kulta**, sanoi lapsi hil-
jaisella äänellä. „Mutta lupaathan minulle kaksi asiaa,
ennenkuin kuolen, isä.“

„Mitkä ne ovat ? Kyllä tahtoisin sinulle luvata
mitä tahansa, sillä sinä olet niin rakas minulle.**

„Toinen asia on se, että lupaät minulle, ettet
enää milloinkaan käy kapakassa etkä juo.**

„Sen lupaan, lapseni, sitä en tee koskaan, kos-
kaan enää. Mutta mikä on toinen asia?**

„Se on se, että rupeaisit rakastamaan Jesusta**.
„ Miten minä voin ruveta Häntä rakastamaan, en

minä taida uskaltaa saniaista luvata.* 1
„Sinun pitää vain rukoilla, että voisit häntä ra-

kastaa.“
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„Voi Anni-rukka, ei isä osaa rukoilla".
„No, minä opetan. Lankea tähän vuoteeni ääreen

polvillesi, niin minä ensin rukoilen."
Ja isä laskeusi polvilleen ja Anni rukoili. Hei-

kolla äänellään hän puheli läsnäolevan Vapahtajansa
kanssa, pyysi hänen avaamaan isän sydämen että isäkin
näkisi kuinka hyvä Jesus on, kuinka hän äärettömästi
rakastaa isääkin ja tahtoo ottaa pois kaiken synnin
hänestä ja viedä hänet taivaasen.

Tyttö vaikeni. Isä oli kauan vielä polvillaan,
pää oli painunut alas, itkevät silmät olivat käsien
peitossa. Kun hän vihdoin siitä kohousi, katsoi hän
tyttöönsä: tämän silmät olivat ummessa, ja ne eivät
enää milloinkaan avautuneet.

Pian Annin ruumis kannettiin kirkkomaan mul-
taan. Mutta Jesus jäi asumaan Annin kotiin. Isä oli
avannut hänelle sydämensä jakoko koti muuttui ikään-
kuin Jumalan temppeliksi.

Pahin vika.

„Eikö se ole hullunkurista!“ naurahteli lauma
iloisia koulupoikia kokoontuessaan erään toverinsa ym-
pärille, jonka kalpeista kasvoista ja surullisesta kat-
seesta kyllä saattoi huomata, että hän ei suinkaan
pitänyt asiaa hullunkurisena. Tämä poika oli lyhyt
kasvultaan ja hänen selässään oli iso kyttyrä, joka
teki että pää näytti lähtevän suoraan hartijain välistä.
Pojat, jotka häntä ympäröivät, olivat kiinnittäneet maa-
latut paperikasvot ja lakin hänen kyttyränsä päälle,
ja nyt näytti siltä, kuin hän olisi kantanut vanhan akan
selässään. Hän koetti päästä tästä taakasta, pudisteli
sitä pois selästään ja sitäkös pojat nyt nauramaan
täyttä kurkkua.
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Äkkiä vaikeni tuo rähisevä joukko, kun heidän
opettajansa, herra Markkola, astui sinne ja ankaralla
äänellä kysyi:

„Kuka on ollut niin paha ja on tehnyt tämän?“
Tuomas Sutinen punastui, sillä hän tunsi ole-

vansa siihen syypää.
„Minä sen olen tehnyt,“ hän sanoi, „mutta se oli

vain leikillä/ 1

„Vai leikillä!“ toisti opettaja. „Kuulkaat, mitä
minä teille kerron,“ sanoi hän ja laski kätensä kytty-
räselkäisen pojan olalle. „Te sanotte Jaakkoa vialli-
seksi, kyttyräselkäiseksi y. m., mutta minäpä kerron
teille yhdestä viasta, joka on tätä paljoa pahempi.
Se on paha sydän. Senlainen sydän saattaa pilkata
sitä, jonka ruumiillinen vika on parhaimpana todistuk-
sena hänen kelvollisuudestaan. Neljä vuotta sitte, kun
Jaakko oli kahdeksanvuotias, oli hänen selkänsä yhtä
suora kuin teidänkin. Hän asui yhdessä äitinsä ja pie-
nen siskonsa kanssa vastapäätä minun asuntoani. Ja
minä rupesin paljo pitämään tuosta pojasta, kun näin
miten auttavainen ja hellä hän oli äidilleen. Usein,
kun tämä köyhä äiti oli kylässä neulomassa tai pese-
mässä, jätettiin poika pitkäksi päivää hoitamaan pientä
sisarta, joka silloin oli vain kahdenvuotias.

Minulla oli aamut siihen aikaan vapaita ja ke-
hoitin Jaakkoa tulemaan aamusin milloin joutaisi luke-
maan ja kirjoittamaan luokseni. Joskus jäi pikku
sisko kotiin nukkumaan, Jaakko sitoi peitteen lujasti
kehdon ympäri, ettei hän voisi vahingoittua, jos he-
räisi. Olimme monet viikot lukeneet yhdessä, kun
eräänä aamuna kuulimme huutoa ja melua kadulta.
Minun kamarini oli pihaan päin, mutta me kiiruhdim-
me toiseen huoneesen nähdäksemme kadulle. Hirveä
näky meitä siellä kohtasi. Se pieni puurakennus, jossa
Jaakon äiti ja eräs toinen perhe asui, olivat ilmitulessa.
Valkea oli päässyt irti keittiössä ja se levisi nopeu-
della. Jaakko päästi kirmeän tuskanhuudon ja kirkuen:
„sisko palaa, sisko palaa“, juoksi hän kadulle. Minä
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häntä seurasin. Näin miten poika uskaliaasti ryntäsi
liekkien läpi porstuan kautta savusta ja kuumuudesta
huolimatta huoneesen, jossa pienokainen makasi. Sa-
massa kun poika tuli ikkunan luo hypätäkseen siitä
alas sisko sylissään, riensi palosammutuskunta paikalle.

Tikapuut nostettiin seinää vasten, sillä ei ollut
enää mahdollista päästä portaita myöden, ja eräs palo-
sammutuskunnan mies kapusi ikkunan luo muiden ruis-
kuttaessa vettä hänen ympärilleen. Jaakko jätti siskonsa
tuon miehen käsivarsille ja kapusi itse ikkunalaudalle.
Mutta hänen päätänsä savu jo niin pyörrytti ja hänen
voimansa olivat uupuneet, että hän pyörähti hermotonna
maahan kiviselle kadulle. Monet ryntäsivät apuun ja
kirkasivat tuskasta, mutta ei kukaan voinut estää tuota
äkillistä putoamista. Jaakko kannettiin minun huonee-
seni ja monena tuntina uskoimme tuon uskaliaan pojan
antaneen henkensä sisarensa pelastukseksi, mutta vii-
mein avasi hän silmänsä ja kysyi: „elääkö sisko? 11

,

„Elää, elää; on aivan terve ja reipas, 11 kuului
vastaus.

„Kiitos, kiitos, 11 hän kuiskasi ja vaipui taas tun-
nottomaksi.

Monet pitkät yöt ja päivät häälyi pojan henki
elämän ja kuoleman välillä. Lääkäri ilmoitti selkä-
rangan katkenneen pudotessa, ja selvää oli, että jos
poika jäisikin elämään, niin hän tulisi vialliseksi koko
elämän ajaksi. Mutta me rukoilimme Jumalaa jättä-
mään häntä eloon ja tekemään häntä vielä siunauk-
seksi monelle. Vähitellen hän parantuikin. Mutta tuo
vika, josta te nyt olette voineet leikkiä laskea, se on
muistona hänen putoamisestaan. Kuka teistä voi näyt-
tää minulle niin selvää rohkeuden ja rakkauden todis-
tusta? Ja kenellä on niin kunniakasta kunniamerkkiä
osoitettavana?11

Kaikki vaikenivat.
Sitte huudahti Tuomas Sutinen kyyneleet silmissä:
„Pojat, hurrataan Jaakon kunniaksi! 11

Ja pojat huusivat kaikki kuin yhdestä suusta
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hurraatansa, ja opettaja sanoi katsellessaan hymyillen
poikiinsa:

„Menkää nyt kotiin, lapset, ja pyytäkää taivaal-
lista isäänne auttamaan, ettette milloinkaan sydämen
kovuudessa rupeaisi pilkkaamaan ketään ihmistä hänen
ruumiillisen vikansa tähden. Ja muistakaa, että julma,
kova sydän on paljoa pahempi kuin kyttyräinen selkä,
ontuvainen jalka tai muu ulkonainen vika. 11

Harryn kilpi uudeksi vuodeksi.

Harry seisoi katselemassa kauniita joulu-jauuden-
vuodenlahjojaan. Siellä oli kauniita kirjoja ja muuta,
mutta hauskin ehkä kaikista lahjoista oli työkalulaa-
tikko ja höyläpenkki.

„En luule, että koskaan voin saada kylläkseni
puutöiden tekemisestä, niitä on niin hauska tehdä, 11

selitti hän äidillensä. , ;Kyllä tulen ahkerasti käyttä-
mään näitä työkaluja. Miten hyviä te olette sentään,
äiti ja isä; ei kenelläkään ole niin hyviä vanhempia
kuin minulla. Nyt alkaa uusi vuosi ja minä aijon
koettaa oikein oikealla tavalla sitä alkaa. Tahdon
tulla paremmaksi kuin koskaan ennen.11

„01en iloinen päätöksestäsi, poikaseni,“ sanoi äiti
ja suuteli hellästi hänen punaista poskeansa. „Ei mi-
kään uudenvuodenlahja minua enemmän ilahuttaisi kuin
se, että koetat tulla aina paremmaksi ja paremmaksi. 1 *

~Kuules, äiti, kun seisoin tässä näitä kauniita
kapineita katsomassa, ajattelin että olette aivan liian
hyviä minulle ja että minun tulisi olla teille paljoa
parempi. 11

„Kuka on antanut sinulle sitte isän ja äidin?
Ketä sinun ennen kaikkia tulee kiittää? 11

„Jumalaa,“ sanoi Harry matalalla äänellä
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«Tiedätkö, minulla oli sinulle vielä eräs uuden-
vuodenlahja, jota en vielä ole antanut," virkkoi äiti.
«Olen pyytänyt Jumalalta sopivaa tilaisuutta sitä an-
taakseni ja nyt sen teen. Tahtoisin antaa sinulle kil-
ven, jota voisit käyttää ensi vuoden sodassa. Se on
senlainen kilpi, joka voi suojella meitä pahoja ajatuk-
sia ja tunteita vastaan; sillä voimme torjua vihollisen
nuolet. Se kilpi auttoi kuningas Davidia ja se auttaa
sinuakin, se on tämä:

«Sinä Jumala näet minun."
«Voiko se auttaa, äiti? Minä tunnen siitä vain

enemmän pelkoa, sillä minä olen usein paha. Ei ole
helppoa olla hyvä.“

«Ei olekaan, Harry,“ sanoi äiti, «se on jotenkin
vaikeaa ja senvuoksi tarvitset apua. Ja riittävän avun
voitkin saada. Onhan hyvä tietää, että taivaallinen
isä näkee meidät aina ja voi meitä auttaa. Vai mitä
arvelet, Harry."

«Minusta usein tuntuisi paremmalta, jos Hän ei
näkisi."

«Milloin sitä viimoiksi tunsit, lapsikultani?"
«Tänäkin aamuna. Minä tiesin, että piti lukea

latinanläksyni, mutta minä olin siihen niin hirveän
haluton. Ajattelin vain, että kaikki toiset toverit ovat
nyt vapaina, ei niiden tarvitse ottaa erityistuntia ja
ajattelin, että isä on turhan tarkka, kun hän tahtoo
minua sitä lukemaan, kyllä saisin kiini toverit vielä
lukukaudenkin aikana, enhän ollut kipeä kuin kolme
viikkoa. Istuin kyllä siinä kirjan ääressä, mutta
ajatukset vain lentivät sinne tänne. Ulkona olisi ollut
hauskempi olla, siellä oli mäet ja jäät. Koko ajan
kuulin taas toisenkin äänen, joka kehoitti lukemaan,
muistutti isän toivomusta, mutta minä en jaksanut kuulla
sitä ääntä, vilkasin vain vähäsen läksyyni ja riensin
ulos. Siellä aurinko paistoi niin kirkkaasti, mutta minä
en voinut olla oikein iloinen. Minä muistin juuri tuota
mitä äiti on sanonut, että Jumala näkee kaikki ja sil-
loin en olisi tahtonut, että hän olisi nähnyt minut.11



»Silloin ei tunnu lapselle hyvältä, kun äiti ran-
kaisee, mutta se on kuitenkin rakkaudesta. Jumalan
myös täytyy joskus kurittaa, mutta hän rakastaa
aina. Sinusta ei ollut hauskaa kuulla hänen nuhdet-
taan, mutta jos sinulla olisi ollut tuo kilpi, josta pu-
huimme, heti kiusauksen hetkellä, ei sinun ilosi olisi
kadonnut. Nyt saat kiittää Jumalaa siitä, että hän
huomautti sinulle pahan tekosi ja saat uskoa, että hän
tahtoo antaa sen Jesuksen tähden anteeksi. Mutta
ota mukaasi kilpi uudeksi vuodeksi, niin tulet varjel-
luksi paljosta pahasta.41

„Tahdon koettaa, äiti,44 sanoi Harry vakaasti.
Samassa kutsuttiin äitiä tulemaan tapaamaan jo-

takin vierasta, jolla oli hänelle asiaa. Hän suuteli
poikaansa otsalle ja jätti hänet Jumalan haltuun.

Muutamia päiviä tämän jälkeen oli hän ulkona
lumisilla toverijoukon kanssa. Mikä liekään syynä
ollut, mutta sen hän näki, että eräs pojista alkoi nau-

raa hänelle. Harry lentää tulipunaiseksi, hänen silmänsä
säkenöitsevät suuttumuksesta; hän puristaa nyrkkiään
ja aikoo juuri lyödä läimäyttää, mutta äkkiä hän
malttaa mielensä. Puristunut nyrkki aukenee jälleen,
käsivarsi, jonka hän oli nostanut, painuu alas.

Hänen toverinsa näyttävät kummastelevan miksei
Harry lyö. Mutta se oli äidin antama kilpi, joka häntä
pidätti. Juuri kun hän muisti: ~Jumala näkee mi-
nut44 aukeni nyrkki ja käsivarsi vaipui. Jumala auttoi
häntä ihanaan voittoon. Hän erkani samassa leikistä
lähteäkseen kotiin. Heti kertoi hän kokemuksensa äi-
dille: „Äiti, äiti! se oli hyvä kilpi, minä voitin taiste-
lussa.44 Ja ilon kyynel kiilsi pojan silmissä.

46
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Johanneksen uni.

Äiti luki Johannekselle ja hänen sisarilleen ylös-
nousemuksesta ja myös Lazaruksen herättämisestä.
Kuten heillä oli perheessä tapana, niin nytkin lapset
kyselivät äidiltään mitä eivät ymmärtäneet ja äiti seli-
tellen vastasi. Siten syntyi aina hauska keskustelu
lasten ja äidin kesken.

«Äiti, 11 Johannes sanoi, „minä soisin eläneeni Je-
suksen aikana. Ajatteles, että olisimme nähneet Laza-
ruksen nousevan haudasta javielä itse Herran Jesuksen.
Kunpa olisin ollut Juutalaispoika! 11

«Etkö ole ajatellut, Johannes, 11 äiti vastasi, «että
kerran saat nähdä satoja, tuhansia, miljoonia nouse-
van haudoistaan; että vielä saat kuulla Herran Jesuk-
sen äänen kutsuvan nousemaan ja että sinäkin olet
nousevien joukossa?11

Vähäisen äänettömyyden jälestä Johannes lausui:
«En, äiti, sitä en ole ajatellut; se on aivan uusi

ajatus. 11

„Uusi, mutta tosi,11 äiti lausui.
Johannes tavallisesti nopeasti omisti jokaisen

uuden ajatuksen ja kiinnitti sen mieleensä. Ei ihme,
että hän, tämä kuva ajatuksissaan, oli entistä vaka-
vampi. Se oli hänen viimeinen ajatuksensa hereillä
ollessaan ja unissakin se ilmestyi hänelle. Koska
tämä uni häneen syvästi vaikutti ja määräsi koko hä-
nen elämänsä suunnan, tahdon sen tässä kertoa.

Hän luuli itsensä ja niitten, joiden keskellä hän oli
elänyt, jo kau’an olleen kuolleina. He olivat olevinaan
jonkunlaisessa unessa vain, mutta kuitenkin he odot-
tivat, että tulisivat herätetyiksi kuoleman pitkän pit-
kästä unesta. Hän silloin kuulikin äänen, kovan, pitkän
ja kirkkaan äänen lausuvan: „Kuolleet, nouskaa! 11

Johannes kuuli kutsun ilman hämmästystä ja
pelkoa. Se oli hänelle kau’an odotettu, iloinen kutsu,
jota hän heti riensi tottelemaan. Silloin! hän vasta
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huomasi ensi kerran, että koko maa vilisi haamuista.
Kasvoja, uppo-outoja, oli hänen sivullaan; olipa siinä
tuttujakin: hänen veljensä Frans oli siinä niin lähellä,
että he seisoivat aivan rinnatusten. Johannes tunsi
keveästi nousevansa ja katsoessaan ylöspäin hän näki
suuren kultaisen portin, jota vartioivat kirkkaat enkelit,
jotka riemusta loistavin kasvoin ottivat tulevia vas-
taan. Portin päällä säteili kirjoitus kuni tulella kir-
joitettu: „Koti.“

Tultuansa lähemmäksi, Johannes huomasi, että
toiset haamut, tultuaan siihen valoon, joka säteili tuli-
kirjaimista, olivat valkeissa vaatteissa, hopeankirkkahin
siivin, toiset taas olivat mustia olentoja, joitten kas-
voja ja pukua hän ei eroittanut. Nyt hän huomasi,
etteivät nuo mustat henget pääse valon asuntoon. Va-
visten katsoi hän omaa pukuaan ja huomasi ilokseen
itselläänkin olevan lumivalkean puvun ja hopeasiivet.
Nopeasti katsoi hän veljeensä, Fransiin, ja huomasi
sanomattomaksi surukseen, että tämä oli mustassa pu-
vussa, tummasiipinen, ja kasvot olivat synkät, surulli-
set. Ennenkuin hän voi sanaakaan lausua, oltiin jo
portilla, ja hän kuuli sydämeen sulavan laulun säveleet:
„Tulkaat, Isäni siunatut. 11

„Prans, Frans! 11 hän huudahti, „laskekaa Frans-
kin! 11 hän enkeliä rukoili.

„Missä ovat hänen veressä pestyt vaatteensa ja
hopeasiipensä?11 enkeli säälien kysyi.

Johannes näki Fransin ja suuren joukon pimeitä
henkiä siirtyvän valosta ja enkelilaulusta ikipimeyteen.

Tämä suru hänet herätti. Aamu juuri koitti ja
hän näki Fransin makaavan vieressään. Täynnä kau-
hua Johannes herätti veljensä huutaen:

„Prans, Frans! missä siipesi ovat?11

„No, mi mitä tahdot? 11 Frans unisena kysyi.
„Kallis Frans, anna Jesuksen pestä itsesi japuet-

taa valkeisin vaatteisin en voinut mennä taivaasen
ilman sinua. 11
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Frans havahtui täydelleen ja Johannes kertoi hä-
nelle unensa.

Tämän unen vaikutus ei haihtunut yön kanssa.
Äiti, jolle he sen kertoivat, lämpimästi ja vakaasti ke-
hoitti heitä tottelemaan Vapahtajan viittausta, että
kerran voisivat ilolla kohdata häntä ylösnousemisessa.

Pienet oppilaat.

Eräs opettaja kertoo: Kello oli kolme ja juokko
iloisia ääniä huusi: »hyvästi, opettaja!44 Sitte he rien-
sivät portaita alas ja kukin lähti omalle taholleen ko-
tiansa kohti. Mari, joka oli silloin järjestäjänä, yksin
jäi koulusaliin asettamaan kirjat, käsityöt ja muutkou-
lukapineet paikallaan. Hänen työnsä ei ollut vielä
puoleksikaan tehty, kun kuului pienten jalkain kopinaa
portaista ja pian pisti Lyyli soman päänsä ovesta.
Hän oli aivan hengähdyksissä, kun hän kysyi: »hyvä
opettaja, sanokaa, onko se niin kuin Lotta sanoo, että
Jumala ei rakasta muuta kuin hyviä lapsia. Lotta
sanoo, että niin sanoo hänen tätinsäkin. Mutta en
minä sitä usko. Jos minä olisin Jumala, niin minä
rakastaisin pahoja lapsia siksi kun ne tulisivat hy-
viksi 44

.

»Juuri sillä lailla hän rakastaakin, Lyyli,“ sanoin.
»Sinä teet hänelle surua, kun teet väärin, mutta hänen
rakkautensa on aina sama, se ei milloinkaan muutu.
Etkö muista tätä lausetta: Jesus Kristus sama eilen
ja tänään ja niin ijankaikkisesti. Hän ei olisi sama,
jos hän tänään sinua rakastaisi eikä huomenna.44

„Kiitos, kiitos, opettaja! Nyt olen niin iloinen. 41

Hän jätti herttaisesti hyvästi ja riensi pois.
Istuin vielä odottamassa, että Mari saisi työnsä

tehdyksi. Mutta kun alkoi tuntua hänen järjestämi-
sensä liian pitkälliseltä, menin katsomaan. Siellä hän
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toisessa huoneessa seisoi pöydän ääressä suuri läjä
kirjoja edessään. En ollut milloinkaan nähnyt tuon-
laista mielenlaatua hänen kasvoissaan. Huulet olivat
puserretut kokoon ja silmät näyttivät niin miettiväi-
siltä."

„No, Mari, oletko valmis, niin menemme pois ?“

Hän ei vastannut sanaakaan, tuli vain hiljaa luok-
seni, ja kuiskasi:

„Opettaja, onko se aivan totta?"
„Mitä tarkoitat, lapseni? Sano vapaasti vain, ei

sinun tarvitse ujostella!"
„Onko se totta, mitä sanoitte Lyylille? Rakas-

taako Jumala pahojakin lapsia?"
Minä vedin tuon pienen olennon likemmäksi itse-

äni; hän oli aivan kalpea ja vapiseva.
„On se aivan totta, Mari-kulta. Vaikka sinä

usein murehutat Jumalaa, niin ei hän kuitenkaan lak-
kaa sinua rakastamasta."

„Rakastaako hän aina, joka hetki?" kysyi lapsi-
raukka ikäänkuin uutinen olisi ollut liian hyvä ollak-
seen totta „joka hetki?"

„Aivan varmaan. Uskothan, että isäsi sinua ra-
kastaa, Mari?"

„Uskonhan toki, mutta eihän Jumala voi minua
niin paljo rakastaa?"

„Voi kyllä ja paljoa enemmän. Etkö ole kuul-
lut miten hän on sanonut: Niinkuin isä armahtaa lap-
siansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Elä
milloinkaan sitä epäile, lapseni; anna vain hänen rak-
kautensa vaikuttaa sinuun sitä, että mielelläsi teet hä-
nen tahtonsa.“

Tyytyväinen hymy levisi lapsen kalpeille kas-
voille ja vetäen syvästi henkeänsä hän virkkoi: „voi,
miten olen iloinen! Välistä on ollut oikein kauheata,
kun olen ollut paha. En ole teille koskaan sanonut,
että minun on ollut siitä vaikea olla. Kotona olen
teeskennellyt ikäänkuin en huolisi vähääkään siitä,
että olen paha. Ei kukaan tiedä, että usein olen niin.



niin surullinen. Minä olen aina pelännyt, että Jumala
antaisi minun kuolla sentähden, että hän oli vihainen
minulle ja ettei hän milloinkaan antaisi minulle an-
teeksi. Olen niin pelännyt mennä maata iltasilla, sillä
voisinhan kuolla ilman että olisin saanut syntejäni an-
teeksi. Voi, kuinka on ollut ikävä, kun ovat tulleet
sammuttamaan kynttilän ja minä välistä kuulen kellon
lyövän kaksitoista ja yksi ja kaksi. Kun äiti sanoo
hyvää yötä ja suutelee minua, silloin välistä olisin
niin mielelläni kertonut hänelle miten paha olen ollut,
mutta en tiedä miksi en ole voinut. Minä vain olen
yksin sitä ajatellut ja minä olen luullut, että Jumala
ei voisi minua rakastaa. “

Kerroin hänelle miten paha heki aina tahtoo
meitä epäilemään Jumalaa; mutta Kristuksen sanat ovat
totta, vaan saatanan valhetta. Ja Kristus sanoo:
„Niinkuin Isä rakastaa minua, niin minäkin rakastan
teitä; pysykää minun rakkaudessani.“

Tytön kasvot olivat kirkastuneet; kyynelten läpi
hän hymyili minulle ja sanoi;

„Yoi, opettaja, minä olen niin onnellinen. Kiitos,
että sanoitte sen minulle! Minä uskon nyt, että Ju-
mala rakastaa minua. Ja tästälähin, kun minä herään
yöllä, niin tahdon aina muistaa, ettei minun tarvitse
pelätä.“

Me rukoilimme vielä yhdessä, kiitimme rakasta
taivaallista isää, joka sallii meidän tulla luokseen ai-
van senlaisina kuin olemme, pahoina ja tottelematto-
mina. Jos ainoastaan hyvät saisivat tulla ja hän
ainoastaan niitä rakastaisi, emme ne milloinkaan olisi
uskaltaneet häntä lähestyä. Mutta Jumala tahtoo ot-
taa pois meistä synnin, hän puhdistaa meitä, sen-
vuoksi lähettikin hän oman poikansa. Jesus otti vas-
taan lapsiakin, jotka tuotiin hänen luokseen kaik-
kia, ei ketään hän hyljännyt ja siunasi heitä.

. Tule sinäkin Jesuksen luo! Hän rakastaa sinua.
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Pikku Aina.

Pyhäkoulussa oli puhuttu ja laulettu siitä kuinka
ne lapset pääsevät taivaasen, jotka rakastavat Jesusta.
Erotessa, kun pikku Aina tuli jättämään hyvästi, huo-
masi opettaja, että hänellä oli kyyneleet silmissä.

„Miksi Ainaseni on näin surullinen?" kysyi opet-
taja ja vetäysi vähän syrjemmälle hänen kanssaan.

Vastaukseksi painoi hän päänsä opettajan syliin
ja itki vielä enemmän. Hetken kuluttua sanoi hän
nyyhkyttäen:

„Minulla on niin paha mieli, kun en minä osaa
rakastaa Jesusta."

„Etkö tiedä, että Jesus rakastaa sinua?" huoma-
utti opettaja. „Koeta muistaa sitä asiaa tällä viikolla
ja sano oikein nsein itsellesi näin: Mesus rakastaa
minua, Jesus rakastaa minua’ ja ajattele mitä hyvää
hän on sinulle tehnyt, niin saat nähdä, että alat osata
sitä paremmin.

Seuraavana sunnuntaina tuli tyttö taas kouluun.
Nyt] loistivat silmät ilosta, kun hän sanoi opettajalle
heidän tervehtäessään toisiaan: „Nyt rakastan Jesusta.
Minä tein niinkuin sanoitte. Jo kotimatkalla sanoin
yhtä mittaa: Jesus rakastaa minua ja nyt olen alka-
nut huomata, että minäkin alan rakastaa Jesusta“.
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Valittuja lasten leikkilauluja, helposti pianolle ja harmo-
niolle sovittanut L. Kiljander. 1:50.
Tamiin niminen vihkonen on jo varmaan saapunut moneen

kotiin pienokaisten iloksi ja riemuksi, eika ainoastaan pienokaisten,
vaan yhtii paljo heida'n vanhempainsa. — Varsinkin muutamat naista
lauluista ova't erittain sieviii ja sovitus on tehty niin yksinkertai-
seksi, ettii semmoinenkin, jota vahankaan on pianon keskettimia
liikuttanut, melkein harjoitt'amatta voipi niitii soitella. Tamayksin-
kertaisuus on kumminkin siksi vaihteleva, ettii kappaleet saavat
siita soitannollista verhoa.

Halle Sarkliiseii lapsiiiarieu iiiaiixtelsiiia. Kirjoittanut C
0. Berg. Suomentanut Juho Reijonen. Kuvilla. sid. 1: 75.
„Kalle Sarkkinen kertoo muistelmansa tyynesti ja vaatimatto-

masti. Voi kuinka tuttuja hiinen retkensa ovat lukijalle! Marjassa
ja ongella, nurminiitylla ja lumihangella, mummon luona ja kou-
lussa'— kaikkialla hiintii lirielellaan seuraa. Ja opiksi varmaankin
ovat pienille lukijoille Kallen onnettomuudet, joista selvaan tulee
ilmi, ettii „ylpeys kiiy lankeemuksen edellii" ja kerskaus on onnet-
tomuuden s'anansaattaja.

Seiaievirran faivuri. Nuorisolle kirjoittanut Alphonse
Daudet. Suomennos. sid. 1: —.

Kirjan tunnettu tekijii luo siinii eteemme tartan, todellisuu-
teen perustuvan kuvan siita vaivaloisesta elamasta, Jota koyhii
haaksilaivuri viettaa Seinevirralla. Saamme lukea hiidiistiija koet-
telemuksista, mutta saamme myoskin niihdii ja kokea sitii sydiim-
men jaloutta, joka kohottaa koyhan rikkaan rinnalle.

KesausaiSioilla kanootlssa. Kirjoitti toht. A u g u s t R a ra-
sa y. Hienoilla kuvilla varustettu. sid. 1: 75.
MeidSn maamme lukemattomine jokaineen ja jiirvineen on

iuuri omansa tallaisiin matkailuihin ja tarjoaa aina uutta vaihtelua
matkustajalle. Mielihyvalla seuraakin lukija kirjoittajaa ha.nen
soutu-matkoillaan Saimaalle, Paijanteelle, Kokemiien jokea Ponm,
Vuokselle, ja Neva-joelle.

...... T „ „ •„

Nyt on ilmestynyt saman tekijan kirjoittama Jalkamatlcoilta.

Holme nuorubaista. Kertomus Amerikasta. Kirjoitti Fancy.
Suomennos. • 1; "Oj
— On parhaimpia raittiuskertomuksia mitii me olemme luke-l

neet Opetusta siinii on melkein joka sivulla, mutta kertomus ei:
siitii pilaannu. Kaikki kerrotaan raittiisti ja luonmkkaasti ja lukija
mieltvmvksellii seuraa kirjan sankaria loppuuh asti. Hmtakaan ei

kiriaa pilaa, vaan on verraten hyvin helppo sieviisti asustetusta
kir'jasta, joka on joululahjaksi erittain sopiva. (Aamunairut).

YstavallisiSi neuvoja nuoruliaisille. Kirjoittanut J. C.
Ryie. Suomennos. 2 painos. sid. —: 85,

Jokainen sana on punnittu, joka lause paikallaan. Kirja
kokonaisuudessaan sellainen jommoista juuri nuoriso meidan paivi-

namme tarvitsee. — Oi jospa voisimme laskea sen jokaisen nuortj
kaisen kiiteen armaassa'isaimme maassa — ja jospa he kaikki sil
novrasti rukoillen lukisivat! Silloin olisi kansamme tulevaisuus
- - ■■ — —:.— r.s;i-.T*Ta a;™ turminllisilta myrkkyhampailta.'


