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kirkkaana syyskuun aamuna wiwuna 74!! astui
e>'äs mies »las luistavista, jonka
faeiu'? tynilnenen »vuotta sitä ennen oli pernota
uut. Tuo mies oli pitkä ja hoikka »vartalultaan,
häueu käyutiusä oli le»uyt, ja häueu siniset »vii
saanuätuisct silmänsä »vilkkaasti tähystiwät
paristoa, erittäinkin kiintyen noihin lankana luos
tariu rajujeu nltupuulella etelässä päin siintäwiin
nietsiin ja »vuoriin. „lumala sinua ohjatkoon!"
sanoi Vonifaeins hywästi heittäessään, „T»oIla
metsicu peittämässä Inpipääsemättöniäosä erän,aas
sa on paikka, jonka humala un »valinnut, jotta
sieltä walon ja sinuaukscn lähteet »vnotaisiivat
tauwns sisä,naahan, hengellisesti svteau pakana-
kausa-raukau keskuuteen." Ia kolmannen !>rvan
matkusti uyt tämä tulmeukymmeneu »vuoden pai
koilla olewn >»,ics ctsiniääu tuota tuutcmntuuta paik
taa. Nähtälvästi halukkaana ja iloisena lähti hän
noihin pyökkimctsiin, joissa jo nähtiin syksy» larwa,
Häueu »vieressään kaiveli nasi, jonka selkään oli
kuormattu herransa ewäät noiu kahden »viikon
»varalle, Mmä ei»uät olleet aasille liian raskaat,
Eläimen molemmilla siwnilla riippui kaksi yhtä
raskasta kuria sisältäen äsken leiwuttua leipää.
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Korien päälle oli köytetty kokounkääritty karkea
willapeite sekä kirwes ja saha, jotka huolellisesti
tallenncttii» kalliina aarteina.

Hitaasti käwi matka. Sillä wnikta aluksi oli
raiwattua tietä, loppui se jo iltapäiwällä jäljet-
tömiin, Jön tullessa oli waeltajamme Sturmius
nimeltä jo synkässä metsässä ja monta kertaa oli
hänen nyt jo täytynyt täyttää kirwestään raiwa-
takseen itselleen ja aasilleen tietä muutoin läfti-
pääsemättömien pensaiden halki, Aurinko oli
jnnri laskeutumaisillaan, kun Sturmius keksi so-
pima» paikan yösijaksi; eräällä ulkunewalla kal-
liolla sai häu tuiman lepopaikan ja muntmnia
ikimanhcja mahtaNna pyökkiä kasMui aiman sen
yinpärillä. Aasin ollessa laitumella, teki Stur-
mius tiheäu aitauksen. Sitten lankesi hän pul-
milleen, nskoi palamassa rukouksessa ruumiinsa ja
sielunsa, kristikunnan ja pakanakunnan, kaittimal-
ticmn Jumalan huostaan, jonka istuiu un korkealla
yläpuolella tammien latwuja, ja jonka silmä
yöt päimät kaitsee kaikkia ihmislapsia. Tehtyään
pyhän ristinmerkin nukkui hän. Toisinaan kuuli
hän kyllä yöllä susien nlwunnan ja Muin tarttui
häu wieressä ulewaan kirweesensä sillä puulustaak-
sensa itseään ja uskollista eläintään, Mntta kohta
hän jälleen nukkui makeasti.

Auringon ensimmäiset säteet loistiwnt puiden
lntwujen lomitse, kun Sturmius unen mirwuitta-
mana nousi ylös, ylistäe» ja kiittäen Jumalaa ja
rukoillen häutä itsensä ja kaikkein ihmisten puolesta.
Hetken perästä lähti hän jälleen yhä kauwemmas
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metsääi», Iltaväiwällä tapasi hän huonossa ma-
jassa kaksi tomerin, jotka ulimat häntä edellisellä
matkalla seuranneet ja nyt eliwät täällä pyhittä-
eli elämänsä hartauden harjoituksille, Sydiininel-
lisesti he terwehtimät häntä, ja lämpimästi on-
nea loimuttaen saattoimat he senraawana aamuna
hänet jälleen mattaan, ,nän lähti taas etelään
päin, pitkin Fulda-juen laakson, yhä knnMemmas
metsään, joka äärettömänä korpena lemisi Lnhn
ja Saale jokien sekä Werran ja Mainin »välillä.

Ihä tiheämmätsi ja raimnamattomammaksi käwi
tammimetsä, yhä useammin täytyi Sturmiukseu
käyttää kirwestään päästäkseen eteenpäin. Kuu
hän ennen yön tuloa oli laatinut mahwan wa-

rustutsen uietsän petoja, etenkin karhuja jn susia
wastaan, oli hän sinä päiwänä äärettömiä wai-
keuksia »voittaen kulkenut main pienen matkan.
Mutta, jos ken ulisi kuullut, kuinka hän hämärässä
tammimetsässä lauloi hengellisiä lauluja, kaikki
täynnä kiitosta ja ylistystä Jumalalle, täynnä
riemua ja rohkeutta, uiiu hän olisi pian huoman-
nut, ettei Sturmins tuntenut epäilystä eikä pel-
koa, maan iloisena jarohkeana kulki tietään eteen-
päin, milloin pitkin joen rantaa, milloin yli ylän-
köjen, milloin kiiweten jollekin wnurelle katsomaan
seutua.

Kun Sturmius seuraamana päiwänä pääsi kaup-
patielle, suka Mei Thyringenistä Reinille ja joka
matalaosa paikassa kulti poitti, tuuli
häu kimeitä ihmisääniä Puhuwan kieltä, sota hän ei
ymmärtänyt, maitta hän kyllä sitä oli enueutiu
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kuullut. Puhujat ulimat flaameja,jotka uiwnt
Fnldan kirkkaassa medessä, Ranualla seisomista,
raskaita kuormia kantamista hewosistn saattoi
päättää, että he uliwat kauppiaita, jotka idästä-
päiu niattustiumt Reiniä tuhti. Kuu Sturmius
kulki heidän ohitsensa, tetiumt he hänestä pilkkaa
ja nhkailiwat puoleksi leikillä, puoleksi todella
ryiistää hänet ja inyödä hänet arjaksi. Mutta
hänelle ci tapahtunut mitään pahaa ja hän ohjasi
tnllnnsa'yhä ylöspäin Fulda-laaksua pitkiu. Kaik-
kea häueu terämä silmäusä tarkasti, Milloin
tutki hän, nmnnlaatua, milloin lähteen wesirikta-
utta' tuolla laakson leweyttä, täällä mnorten
korkeutta. Paljon hän huomasi semmoista, joka
häntä tyydytti, mntta paljon oli muutakin. Kun
yö jälleen saapui ja hän iltarukouksen jälkeen heit-
täytyi pehmeälle mmnmlmnuteclle, huokasi hän sy-
dämmensä sywyydestäi „Oi, Jumalani, löydänkö,
mitä etsi»? Woiuku tässä erämaassa, missä »unin nl-
woN'at sudet asustawat, löytää semmoista paikkaa,
mihin saattaisi perustaa asunnon, josta Pyhät lau-
lut ja rukoukset kohoaisiwat?" Häu uukkui, mutta
unissa näki hän Fuldan toisella rannalla korkean,
kauniin kirkon kohoaman. Sen ympärillä oli laakso
mnuttuuut hedelmälliseksi, hywin hoidetuksi pel-
loksi, jota mihaunat niityt ympäröimät, ja suu-
ri» joukoin liikkui siellä ihmisiä, muutamat senai-
kuisessa waateparressa, toiset waihtelewissa pu-
wuissa, lukn suuunalta tnli niitä ja jokaisen
joukon kuuli hän huudahtaman- „Siuulle, Stur-
mius, tuomme tiitokseu me siitä, että tunkeuduit
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metsiemme hämärään ja pelastit sielumme pimey-
den orjuudesta, ja walaisit ne ewankeliumin ha-
nalla Jeesuksesta Kristuksesta, kaiken maailman
ylistetystä Vapahtajasta!" Läheltä ja kaukaa
kuului ikäänkuin satakertainen kaiku noiden hurs-
kaiden kristittyjen jankosta: „Kiitos sinulle, Stur-
mius!" Hänestä tuntui unessa, ikäänkuin hän
olisi kulkenut heidän keskellään ja »vastannut:, „ei
teidäu pidä kiittää minua, ei minua kurjaa, heik-
koa ihmistä, maan yksin Jumalaa. Kiittäkäämme
ja ylistäkäämme häntä!"

Auringon lempeä walo alkoi juuri tunkea jät-
tiläistammien lehtiristikon läpi, kuu Sturmius
heräsi. Hetken mietittyään liutansa, rukoili häu
hartaasta sydämmestä Jumalaa ja sitten hän wa-
rustautui jälleen jatkamaan matkaansa. Niin
kulki hän tänäkin päiwänä laaksoa ylöspäin, mutta
ei nytkään ullut tyytywäinen etsimisensä tuloksiin.

Päiwä kului loppuun. Silloin hänen korwann-
sa sattui weden luiskinaa läheiseltä joelta. Epä-
tietoisena siitä oliko siellä taas ihmisiä uimassa,
wai sammuttiko janoansa matalan juen rannalla
suku erämaan snnri eläin, kenties karhu tahi jät-
tiläishärkä, pysyi hän alussa hiljaisena. Hän ei
kuitenkaan kuullut muuta kuin samaa yksitoikkoista
weden luiskinaa, Silluin löi hän kirineellään muu-
tamaa mahtawaa jättiläispuuta, niin että kaiku
kumahti ympäristössä. Nyt taukosi luiskina. Het'
ken perästä se kuitenkin taas alkoi kuulua ja Stur-
mius näki nyt ratsastajan, joka juuri tuli rannalle.
„Raulja olkuou sinulle!" huusi Sturmius. „Rau-
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ha olkoon Malillamme!" wnstasi muukalainen, jo-
ka astuttuaan alas hewosen selästä, ojensi käten-
sä terwehdykseksi. Lyhyen keskustelun jälkeen
päättiwät he, että eläinten syödessä korkeata, hy-
wänhajuista ruohoa, he yhdessä laatisiwat suu-
jelusaidan itselleen ja eläimilleen. Niin he teki-
mätkin. Sitten otti Sturmius leiwäu toisesta
wnsuötaan ja ojensi sen wieraalleen ystäwällises-
ti lausuen: „Ole niin hywci!" Syödessään, ker-
toi hän Tturmiuksen kysymykseen, mistä hän tu-
li ja minne oli menossa: „Nimeni on Ottfrid jn
olen tuon ylhäisen herra Oreis'in orjana, jokaasuu korkeassa, hywin linnoitetussa Salzburgissa,
Olen käynyt herrani asioilla ja olen nyt palnu-
matkalla hänen linnaansa. Mutta mistäs sinä
tulet? Mitä sinä haet melkein aseettomana täs-
sä synkässä erämaassa?"

„Nimeni on Sturmius," wastasi tämä, «Tu-
len tähän sydänmaahan tosin aseettomana, unitta
kuitenkin kaikkiwaltiaan Jumalan suojelemana,
jolle tahtoisin näissä metsissä kohottaa temppelin".

„Sinä siis olet kristitty?" pitkitti Ottfrid.
„Minäkin kyllä tunnen kristittyjen uskonnon, äi-
tini'oli nimittäin myös kristitty ja asui Mainin
maakunnassa, lähellä frankkien uljasta herttualin-
naa. Sinne tuli kerran kankaisesta maasta muu-
kalainen, nimeltä Kilian, joka herttualle ja hä-
nen mäelleen saarnasi ihmeellistä tarinaa yhdestä
ainoasta Jumalasta ja Jumalan pojasta, jota
kristityt rukoilemat. Mutta tämä Jumalan poi-
ka oli ollut myös köyhä ihminen ja wihdoin heit-
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täuyt henkensä ristillä. Niin, jos hän ulisi ollut
herra, semmoinen kuiu miuuu herrani? taikka
niinkuin juku frankkilainen herttua, ei hän tosiaan-
kaan ulisi antanut itseään ristiinnaulita, waau ei,
me knrjat ihmisraukat !"

Sywä wakawuus kuwastui Ottfridin jaloissa
kaswonpiirteissä. Vaipuneena sywiin mietteisiin
hän jatkoi:

„Niin, äitini, hänpä oli hywä ja rakasluuntoi-
nen ihminen! Muistan wielä, kuinka lapsena ol-
lessani hän joka aamu noustessani ja joka ilta
ennen nukkumistani liitti käteni yhteen ja polwis-
tnen sammalwuoteeni wiereen rukoili kanssani,
Nlnn eräästä hänen opettamastaan rukouksesta
muistan wielä: „Isä meidän, joka olet taiwaissa."

Mutta, kaikki o» ollutta. Ihana lapsuu-
den unelma on jo aikoja sitten päättynyt.
Kotikylässäni Mainin rannalla kaatui isäni wi-
hollisen käden kantta, joka yöllä tunkeutui ma-
jaamme: äitini ja minä wietiin orjina puis. En
ole koskaan saanut tietää, minne äitini myutiin.
Itse tuliu urjaua nykyisen herrani linnaan, joka
silloin oli hänen isällään, jn täällä olen oppinut
rukoileman» Odimia ja muita korkeita jumalia,

Mden-tekewähän se nniuten onkin, Eihän
meille rankoille Walhallassa kuitenkaan ole sijaa,
ei maljaa eikä miekkaa:,se on suotu waiu kansan
uroille, korkeille herroille,"

Ottfrid waikeui hetken. Sitten jatkui hän miet-
tiwästi: „Tusin pnhui äitini usein taiwansta,
juhun myös köyhä kansa pääsee, niin, jupo. orjat
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ja orjattaretkin. Mutta, inikn Jumala »välittäisi
ja päästäisi sisään tämmöisiä köyhiä oleuuoita?"

Häu »vaikeni jälleen synkästi katsellen maata
kohti. Oli luiu hän olisi kokonaan unhottanut
Sturmiukscn läsnä-olon ja puhunut waiu itsekseen
siitä hädästä, johou waiwaiuen ihmissielu joutuu,
joka ei maallisen elämän monenlaisessa ristiriitai-
suudessa ja pimeydessä löydä tietä wnluon.

Sywästi liikutettuna pani Tturmius wihdoin
kätensä Ottfridin olkapäälle ja sanoi' „Ole hy-
wässä turmassa, iueljeui, minä tnnnen seminuisen
Jumalan, sota wälittää köyhästä kansastakin ja
joka kohtelee orjin ja orjattaria samanlaisella ää-
rettömällä rakkaudella kuiu ylhäisiä jn rikkaita
herrojakin. Äitisi Jumalaa ja minuu Jumalaani
olet sinäkin rukoillut scmoessasi: „Isci meidän,
joka olet taiwaissa," Rakkaudesta kaikkiin ih-
mislavsiiu lähetti Jumala rakkaan poikansa Jee-
suksen Kristuksen maailmaan, Hywin köyhänä ih-
misenä tämä pyhä Jumalan poika eli täällä maa-
ilmassa, jotta eiwät köyhimmättään saattaisi sa-
noa: „Niin, hän olikin ylhäinen herra, linnan herra
tahi herttua, joka ei ymmärrä meidän mielia-
laamme," Ei, hän oli hywin köyhä, jotta köy-
himmät ja kurjimmatkin woisiwat luottaa häneen.
Hänellä ei ollut taloa, ei peltoja, ei linnaa, ei
mies- eikä nais-orjia. Mutta hänellä oli pyhä ja
puhdas sydän, jummoistn ei ole ollut kellään ih-
misellä, ja tässä sydcimmessä asui Jumalan täy-
dellinen rakkaus kaikkiin ihmisiin, 3ulasta rak-
kaudesta ihmisiin hän wihduiu kärsi häpeällisinunän,
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katkerimman kuoleman ristillä, ikäänkuin hän olisi
ollut kurjin orja ja samalla suurin pahantekijä.
Mutta hän oli köyhänä maailmassa, tehdäkseen
kaikkia niitä, jotka sydämmestään uskomat häneen,
ijäti rikkaiksi Jumalassa. Hän kuoli ristillä, jotta
kaikki, jotka häneen uskomat, ijäti eläisiMnt hänen
luonaan, hänen ihanassa taiwaassaan. Kuuletko
tätä, rakas Melu kaikki, kaikki, herrat ja ruhtinaat,
orjat ja kerjäläiset. Ne, jotka sydämmestään us-
komat häneen, eiwät huku, maan saamat ijnn-
kaikkisen elämän."

Ihmetellen ja henkeään pidättäen oli Ottfrid
kuullut näitä sanoja. Nyt hän nousi ylös,
„Kaikki, sanot sinä? Onko se tosi? Voimmeko,
niinkuin sanot, me orjatkin waimoinemme, läpsi-
nemme, päästä teidän tcnwaaseenne, jos uskomme
Jumalan poikaan, niinkuin äitini lapsellisesti ja
kaikesta sydcimmestään'uskoi häneen."

„Woitte", ivastasi Sturmius, „sillä se on
totinen sana ja kaiketi mahdollinen ottaa mastaan,
että Kristus Jeesus on tullut maailmaan synti-
stä mapahtamcian, orjia yhtä hywin kuin kreiwe-
jä, herroja ja kerjäläisiä,"

„Oi, kallis äitini, sittenhän sinäkin olet Ju-
malan ihanassa taiwaassa!" huudahti Ottfrid
aiwan ihastuksissaan, „Oi, mikä ihmeellinen
uskonto teillä kristityillä on! Minulle on mahdo-
ton sitä mielä käsittää. Minun, wanhan miehen
sydän on pakahtua riemusta, kun ajattelen, että
todellakin löytyy Jumala, suka säälii köyhiä, orsi-
akin, ja antaa heidänkin tulla taiwaaseensa. Ne
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muutamat wuodet, jotka Jumala suo minuu elää,
tahdon nyt mielelläni kärsiä köyhyyden ja orjuu-
den raskasta ijesta, sillä sinun sanoistasi un sy-
dänimeni tullut kewyeksi ja katseeni tähystää sel-
wästi ijäisyyteen. Kiitos sinulle, Sturmius!
Minusta tuntuu kuin en olisikaan enää orja, en,
waan olen, wapcm mies, ylhäinen kuin herra, au-
tuas kuin äitini," Niinkuin salama leimahtaa
iltatcuwaalta, niin Sturmiusta hiljaisesti »värisyt-
ti, kuu Ottfrid lausui sanat: «Kiitos sinulle,
Sturmius!" jotka hänelle muistuttiwat hänen
»viimeöistä untansa,

Kauwan oli jo yö leivittänyt synkän waippansn
metsiin, kun molemmat miehet yhdessä lankesiwat
polwilleen. Sturmius kiitti Jumalaa hänen war-
jelutsestaan päiwän kuluessa ja erittäin siitä, että
oliwat saaneet kohdata toisiaan, jonka ohella hän
hartaasti rukoili Herraa yhä enemmän wahwis-
tamaan tuon weljen sieluaKristuksen tuntemisessa
ja kääntämään kaikki pakanat Saksanmaan äärissä.
Kun Sturmius sitten alkoi rukoilla: „Isä meidäu,
joka olet taiwaissa," ja hitaasti ja juhlallisesti
lausui rukouksen toisensa perästä, silloin Ottfrid
kumartui yhä sywemmälle m'aata kohti. Rukouk-sen woima häntä liikutti ja hartausko, wai muis-
toko siitä, että hänen äitinsä monta wuotta sitten
hänen kanssaan oli rukoillut tätä samaa rukous-
ta, kyynelet wirtasiwllt pitkin hänen poski-ansa. Hetken perästä ojensiwat molemmat ää-
nettöminä toisilleen kättä ja laskeutuiwat sitten
pehmeälle sammalelle, joka lewisi kuin matto
puusta puuhun.
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Tuskiu koitti aamurusko, kun molemmat mie-
het nousiwat, sekä terwehtiwät toisiaan, niinkuin
olisiwat jo kauwau olleet toisiinsa ystäwyyden
siteillä kiintyneet.

„Minä tulen kanssasi kristittyjen luo!" huudahti
Ottfrid, „Kristittynä tahdon tästä lähin elää,
kristittynä kuolla. Tänä yönä on minulle sel-
winnyt, ettei orjuus ole yhtäpitäwä kristinusko»
kanssa, lumalau edessä uwat herrat ja palwe-
lijnt yhtä ja tetewät samalla tawalla syntiä häntä
wastaan: molemmille kuuluu armou sana Jeesuk-
sesta Kristuksesta. Nalhalla ei ole ainoastaan
uroita ja ylhäisiä herroja warteu, Sama tai-
was odottaa kaikkia, jotka uskuwat Kristukseen,
Weljeni, elä kiellä pyyntöäni: anna minun seura-
ta sinua!"

Sturmius pudisti päätään, „Sinä olet oike-
assa, kallis ystäwä ja weli; orjuus ei wui olla
yhtäpitäwä sen uskuu kanssa, joka kaikelle maa-
ilmalle saarnaa »vapahtajasta. Orja on ihminen
niinkuin hänen herransakin; hänellä on kuolematon
sielu niinkuin tälläkin. Mutta, rakas weli, kenen
un se hewunen, jonka selässä ratsastit joen yli?
Kenen uwat aseet, joita pidät? Kenen ne waatteet,
jotka omat ylläsi? Ne owat herrasi, Sydäm-
meni wnotaa werta, kun minun jälleen täytyy an-
taa siuun meuuä pakanalliseen linnaan, uutee»
orjuuteen. Mutta mene wmn! Kestä orjuudes-
sakin kohtalosi kristillisellä kärsiwällisyydellä ja nöy-
ryydellä. Sielusi ou kuitenkin wapaa! Elä main
anna sen tulla synnin orjaksi, Palwele Jumalaa
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sydämmellisessä uskossa ja rakkaudessa kaikkia
ihmisiä kohtaan. Niin totta kuin Jumala suoarmonsa ja antaa sen pyhän toimen menestyä,
jonka tähden minä waellan tämän erämaan läpi,
niin orjuuden kahleet piakkoin katkeamat koko
Saksanmaassa, Rikkaita ja köyhiä, palweli-
joita ja herroja on aina ulewa, mutta rikkaat jn
herrat huumaamat kerran, että köyhinkin un ih-
misen »veli ja kanssaperillinen ijankaiktiscen elä-
mään, ajatellen Kristuksen sanoja: „Mitä te
teette yhdelle näistä wähimmistä minun »veljis-
täni, totisesti, sen te teette minulle!"

He istuiwat syömään eineleipäcinsä, ja lähellä
olewa lähde antoi heille hywänmakuista juomaa.
Ottfrid oli waipunut mietiskelyyn; hän
ei nähtäwästi »vielä ollut tullut siiheu »vakaumuk-
seen, että hänen tuli palata orjanpalwelukseen.

Hetken perästä sanoi Sturmius: „Minä etsin
kaunista awaraa laaksopaikkaa, jossa un'hedel-
mällinen maaperä, raitis ilma, runsaasti hywää
lähdewettä ja joka on suojattuna tulwilta. Sinä
ehta woisit nenwua minulle semmoisen paikan,"

„Kas tuolla," huudahti Ottfrid, „tuolla joen
toisella puolella lewiää Fulda-laakso pitkänä kaa-
rena; siellä sinä warmaan löydät, mitä etsit.
Täällä nimitetään sitä seutua Eichloh'ilsi, Mutta
minun pitää. kiirehtiä herrani luo, Woi hywin!
Taiwaallinen Isä antakoon tuimillesi menestystä!"

He syleiliwät toisiaan jäähywäisiksi. „los Ju-
nnila suo," huudahti Sturmius hywin liikutettu-
na, „emme tänä päiwänä ainiaaksi eroa, waan
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tapaamme täisemme jälleen. Jumalan tiet owat
usein ihmeelliset,"

„Kiitus, Sturmius," wastasi Ottfrid,
olet johdattanut minut äitini Jumalan ja Vapah-
tajan luo. Nyt minäkin uskallan tuiwoa saawani
sijaa Jumalan ihanassa taiwanssa - —," Hän
ei woinut sanoa enempää, maan nousi hewusensa
selkään ja ratsasti äkkiä sieltä kotiinsa päin. Muu-
taman sadan askeleen päässä, käänsi hän wiclä
kerran hewosensa ja huusi Sturmiukselle, joka kat-
seli hänen jälkeensä: „Kiitos sinulle, Sturmius!"
Titten hän katusi wiidakkoou, joka ympäröi noita
korkeita puita.

11,

O i c h l o h' i s j a
(743. 744,)

Tuntia myöhempään kulti Sturmius uskollisen
eläimensä kanssa Fuldan kahluupaikan yli ja tuli
oikean-puoliselle rannalle, laajalti lewisi laakso,
jossa kaswui ihania pyökkejä. Idästä länteen,
Fuldaan päin juoksi puro, jonka kirkkaassa »ve-
dessä olewia kiwia aurinko walaisi, Muutamien
satojen askeleiden Päässä kohtasi hän awunaisen
paikan metsässä. Täällä pulppusi muuta wesiri-
kasta lähdettä maasta, Maanlaatu oli hymin
hedelmällisen näköistä. Hän tarkasteli miten kau-
kana tuo paikka oli joelta päin; oli lunltawa, et-
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tei tulmawesi uousisi siune asti. Sitten kulki hän
laakson ristiin rastiin. Täällä löytyi kaikki mitä
hän etsi. Häntä miellytti erittäin kaukaa hää-
moittämät, Rhun-wuorten omituisesti keilamniset
huiput mustnnsinisine basalti-kimineen. Kuu häu
illan suussa asetti kuntoun yösijansa tuou aukea-
man rajalla, oli hän täysin makuutettu siitä, että
hän oli löytänyt sen paikan, juka parhaiten so-
weltui häneu tarkoitukseensa, ja sen tähden hän
laskeutui leMollc, mieli täynnä kiitollisuutta Her-
raa kohtaan.

Kaksi päiwää myöhemmin oli Sturmius Pa-
lannut towereiusa luo edellä mainittuun erakko-

majaan, ja jo seuraamana aamuun Seelheiiniiii,
jossa Bonifacius nyt oleskeli. Jo Miikou Peräs-
tä lähti sitten sanansaattaja Buinfaciukseu puo-
lesta tuon woimakkann, kuuinkaallisella »vallalla
hallitseman majordomuksen (huoueenhnltijan) Pipi-
nin huwiin, joka kaksi wuotta sitten oli perinyt
isänsä, Kaarle Martelin, Miran ja arwun ja joka
ninn oli suosinut Nunifaciukseu tuimia, Bunifa-
eius pyysi uyt sitä sydänmaan palstaa, jota ni-
mitetään Eichloh'iksi, ja mielellään myönsi Pipin
hänelle sen kahdeksan tuhannen jalan leweydeltä
läpimitaten. Mutta kun monet seuduu aatelis-
miehistä tahtuiwat omistaa tämän paikan met-
sästysalueekseen, lähetti Pipin kuninkaallisen
sanansaattajan heidän luokseen, ja he suustuiwat
heti luopumaan oikeudestaan.

Seuraamana wuonna 744 12 päiwänä maa-
liskuuta lähti Sturmius jälleeu seitsemän benedik-
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tiläis-munkin kanssa Eichlohiin, läätäwä pohja-
tuuli heitti lumihiuteita heidän silmiinsä, kun he
ottiwat paikan haltuunsa ja wihkiwät sen pyhään
tarkoitukseen. Sitten he kaasiwat ensimmäisen, kor-
kean pun» erämaassa, weistiwät siitä suuren ris-
tin ja rakensilvnt majansa sen ympärille, Kowa
ja waiwaloinen työ oli näiden kahdeksan miehen
tehtäwänä. Kun he aikaiseen aamulla oliwat
rukoilleet aamnrukonksensa, lähtiwät he ulos
myrskyyn ja tuuleen. Erämaan jättiläisftnnt
kaatuiwat heidän woimakknista iskuistaan, metsä-
aukeama laajeni yhä, Jun tultua he jälleei» ko-
koontninnit majoihinsa pitämään yhteisiä rukouksia
ja lepäämään.

Eräänä kauwan kaiwattuna kewätpäiwänä tou-
kokuussa tuli Ponifcuins itse sinne ja hänen kans-
saan kaksikymmentä salwumiestä ja muuraria.
Muuta härkien wetämaä kuormaa, joissa oli »veh-
nä- ja ohrnsätkejä, tuotiin nyt ensikerran tähän
erämaahan. Toisissa Maunuissa oli kauniita hedel-
mäpuita, niin, wieläpä muutamia jalon wiiniköyn-
nöksen taimia, kaikki hywiu käärittynä sammaliin
ja olkiin. Nyt syntyi elämää ja liikettä Eiehlo-
hissa, Bonifacius, Tturniius ja taitamin noista
käsityöläisistä mittasiwat ja merkitsiwät kirkon ja
lnustarin, lato- ja nawettarakennusten sekä he-
de!,nä- jakyökkipuutarhan paikan, Riwakasti tän>i
kirkon rakentaminen, ja samalla kaiwettiin puu-
tarhaa, johon kylmettiin kaikenlaisia wihanneksia.
Täällä istutettiin hedelmäpuita, tuolla pystytet-
tiin seipäitä wiinitöynnuksiä wnrten, tuolla taasen
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kynnettiin metsämaata. Ia kaikkialla Bonifacius
Sturmiuksen kanssa, milloin opettaen, milloin
ottaen wllstacm opetusta, liikkui sisälliuen ilo sy-
dämmessä jaystäwällinen sana jokaiselle. Eräälle,
pohjan puolella kohoawalle kukkulalle oli Bonifa-
cius rakentanut itselleen majan, josta hän saattoi
nähdä koko Vilkasliikkeisen laakson sekä ihastella
näköalaa RHUn-wuorten puolella, joita peitti pyök-
kimetsien raitis wihannuus. In kun hän tahtoi
rukoilla yksinäisyydessä, oli muuan pieni hiljainen
paikka kukkula» juurella hänelle erittäin rakas.

Kesä kului ahkerassa, maiwaloisessa työssä.
Sadosta saattoi toiwon hywää ja kaikki hedel-
mäpuut oliwat juurtuneet. Kirkko oli ulkonaisesti
melkein malmis. Koko laakso oli kewään kuluessa
kokonaan muuttunut, Siinä,missä muutamia kuu-
kausia sitten jättilmstnmmet yleniwät, siellä lei-
kattiin nyt sirpillä wehnää, ohraa ja kauraa.
Siinä, missä wielä kewään kuluessa karhut ja
sudet uleskeliwllt, siellä knikuiwat nyt pyhät lau-
lut.

Tähän aikaan warustautui Nonifacius jälleen
lähteinään tuosta hänelle rakkaaksi käyneestä, erä-
maan keskellä olewasta Eichlohista,

Niinpä istui hän eräänä iltana karkeasti Meiste-
tyllä Penkillä majansa edessä. Hänen wieressään
oli käsialalla kirjoitettu kirjakäärö, josta
hän äsken nähtäwästi oli lukenut. Hän katseli iniet-
tiwäisenä, kuinka laskeumasta auringosta alitui-
sesti »virtasi uusia säteitä maahan ja kuinka iha-
na sädekehä pyhimysloiston tawoin sitä ympäröi.
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„Ihmeellinen wäriloiste!" huudahti Bonifacius
3tnrmiukselle, joka samassa lähestyi, „AH, kunpa
wielä minnstakin, wanhasta miehestä muutamia-
kaan tuollaisia säteitä loistaisi Taksan saloihin!
Vinfridiksi nimitti isäni minnt, kun minnn kas-
teessa kannettiin Herran Jumalan eteen. Mutta
cu minä ole rauhaa saanut; alituista taistelua
uu elämäni ullnt. Usein on elämäni ilta ollut
sen tie» kaltainen, suka juhtaa tämän eräinään
halki ja jota nimitetään „raiwallmattomatsi,"
Olen taistellut pimeyden maltoja wastaan, jotka
hallitsemat pakanamaailmaa', taistellut maissa,
joissa wielä pakanallinen epäjumalanpalweluo ja
pakanallisten pahennusten yölinnnt kiitelewät'. tais-
tellut jokaisesta yksityisestä sielusta, jonka olen
tnhtonnt wuittaa pimeyden ruhtinaan wnllaota,
niinknin isä ajaa takaa sitä, joka un ryöstänyt hä-
nen lapsensa. Olen taistellut harhnuppin ja
»vääriä vpeltnjia ivastaan, taistellut sitä rankaa
wallattumuutta Mustaan, jata mallcmpitäjien pnu-
lelta usein harjoitetaan alhaista kansaa tuhtaau.
Niin minun on maikkakin raskaalla mielellä
täytynyt taistella maallisia esimiehiäni, esiin,
«aarle Martelia ja nyt Pipintä wastann, jotka
uwnt tahtoneet »väärinkäyttää pyhää ustuntuamme
waltiollisiin tarkuitntsiin. Minun un myös täy-
tynyt asettua hengellisiä esimiehiäni wastaan, sillä
ei Ruumassakaan ole kaikki niinkuin olla pitäisi
apostoli ruhtinaan Pietarin haudalla, Minnlla
un se wakanmus, että paljon pakanallista sekasot-
kua siellä wielä löytyy. Nöyrät waruitukseni sen
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johdosta eiwät myöskään ole tuottaneet odotettua
menestystä,"

Ihmetellen katseli Tturmius suuresti kuuuiui-
tettua opettajaansa, kuunnelle,! hänen sanojaan;
hän ei koskaan ennen ollut kuullut hänen niin
puhuwrm.

Bonifaeius ojensi hänelle kätensä sanoen: „Si-
nulle, rakas oppilaani, wain sinulle usko» huule-
ni, suu» sinun katsahtaa usein murheelliseen sy-
dämmeeni. Enhän tiedä, wanha mies, kuinka pian
Jumala näkee hywäksi kutsua minut puis maail-
man taistelusta riemuitsemaan taiwaan waltnkun-
taansa. Ia kuitenkin haluaisin mielelläni ennen
kuulemaani raiwata tietä maailmassa Jumalan
ylewille palastusaikeille ihmisteu keskuudessa, Ti-
uut, nuuri weljeni, oleu walinnnt käyinään tämän
pyhän sodan etunenässä ja kantamaan Jumalan
waltakuuuan lippua,"

Buuifacius seisahtui ja wiittasi wielä nöyrässä
asennossa olemalle Sturmiukselle, että tämä is-
tuisi hänen wieressään olemalle penkille, Aurin-
ko oli laskeutunut. Kuu heitti ensimmäiset, him-
meät säteensä erämaan lehtimetsiin. Ilma oli
lämmin; wain silloin, tällöin hentaili wiileä tuu-
lahdus »vuorilta päin,

„Unille, minun poikani," jatkui Vonifaeius hil-
jaisella äänellä. „Tahoon antaa sinun lnodn sil-

mäyksen fisinipiin ajatuksiini ja niteihini, Mei-
dän täytyy ensiksi ja etupäässä rukoilla sitä ja
tehdä työtä siihen suuntaan, että sokeat Pnkana-
rautat, epäjumalain sijasta palwelisiwat ainoaa,
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elämää Jumalaa, joka wallitsee karkeudessa, ja että
he uskun kautta korkeasti ylistetyn Jumalan ja
Marian poikaan tulisiwat ijäti onnellisiksi. Luos-
tari tuulla alhaalla laaksossa on ulewa tämmöis-
ten rukousten ja tämmöisen työn ahjona. Se
ei tule olemaan- asuntona laiskottelijoille, maan
ahkerimmille, hurskaimmille ja oppineimmille Ju-
mala» waltnkunuan lewittäjille. Ajattelen koko
Saksanmaalle tätä luostaria wnlon liedeksi, jonka
muureja nyt uinen »verho peittää. Taiteen ja tie-
teen aarteita un täällä huidettawa ja asetettawa
Jumalan palwelusta edistämään. laluimmat ja
parhaimmat Saksan nuorisosta saawat täällä ope-
tusta jaloimmiltll ja parhaimmilta tiedemiehiltä,
sutta he sitte,! kirkon ja waltiuu palnieluksessa
wuorustaan huitaisiwnt ja edistäisiumt kaikkea ja-
loa, suurta ja kaunista. Se on olewa samassa
lähetyslaitos, uiinkauwlln kun pakanoita löytyy
Saksassa; ja jos se työ täällä päättyy onnellisesti,
silloin näistä hiljaisista laaksoista Jumalan mie-
het lahtewät muihin germanilaisiin ja flaamilai-
siinkin maihin, lewittciäkseen kaikkialla iloista sano-
maa Kristuksesta, maailman mapahtajasta. -

Tämä luostari erämaan hiljaisuudessa ou jo muu-
ta muutta ullut pyrintöjeni päämaalina, jonka
ympärillä ajatukseni päiwiu ja uneni öisin uwat
pyörineet. Tämä luustari un olewa kaiken hen-
gellisen työu keskuksena, ei Main yksityisessä hiip-
pakunnassa eikä yksityisessä inaassl, maan kaikkein
Eurupau kausujen, ja jus mahdollista, koko maa-
ilman kansojen seassa. Niinkuin kerran Aleksand-
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nasta lähetettiin saarnaajia itämaille, ja Irlan-
nin rannikulla ulewasta Junan saaresta Rans-
kaan ja Saksaan, niin tästäkin luostarista wie-
lä suuremmassa määrässä lähetetään saarnaajia
Eurupan kansoille. Älköön sentähden sitä asetet-
tako yksityisen piispan wnllan alaiseksi: Pietarin
istuin wain on olewa ylempänä tätä luostaria.

Tässä paikassa lewätkuut luuui suurem
pääsiäisaamuun asti. Tämä luostari un minun
rakkain, lapseni."

Wanha Nunifcicius, jolta muuten ci sanujn
puuttunut, waikeni nyt hywin liikutettuna. Hänen
taswllnsll uliwnt ikäänkuin kirkastuneet jaElian
tuli loisti hänen silmistään, „Sen luniala suu-
kuun, amen!" lisäsi hän sitten kowalla äänellä,

,
„Amen!" wastnsi Sturmius, joka oli istunut

hiljaisena ja hartaana arwuisan piispan wieressä,
kuunnellen hänen puhettansa.

Oli melkein sydänyö, kun he erusiwat toisistaan.
Seuraamana paiwänä jätti Bunifacins hiljaisen
kutinsa Eichluhissa.
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m,

Tnllifeld'issl».
(744),

Noin päiwän matkan päässä Eichlohista ja
sen hiljaisesta luostarista itäänpäin on maakunta
Tullifeld, johon kuuluivat Nhön-wuorten kukkulat
Fulda-laakson ympärillä ja itse jokilaaksokin.

Näillä tienoin on meidän päiwiin asti säilynyt
muistomerkkejä pakanuuden ajoilta. Eräässä
paikassa, jossa nyt un kylä ja kirkko, pitäjän wa-
pnat miehet miekka kädessä sääsiwät oikeutta tai-
»vasalla. wuotta myöhempään, Kaarlesnuren aikana, muutettiin tämä wapnn kansanui-
keus siten, että tuo kuninkaallinen maatuomari
asetti lautamiehiä. Siellä un wieläkin nähtäwä-
nä korkea Patsas, jonka luona muinoin oikeutta
käytiin ja nhria toimitettiin. Aina yhdeksänteen-
toista wuusisatlllln asti on säilynyt monta tapaa,
jotka osoittamat, ettei tätä patsasta sallittu miten-
kään häwäistä. Alempana laaksossa wasemmalla
puolella oli pyhä puisto ja pakanallinen uhri-
paikka. Wuorien huipuilla oli linnoja, joista
wieläkin löytyy jäännöksiä. Lähellä pyhää puis-
toa laakson oikealla puolella, korkealla wuurella
oli linna Nithardishusen, Siltä paikalta on
lawea näköala pitkin Fulda-laaksoa, niin, melkein
yli koko Tullifeldin.

Tässä linnassa asui kuuluisa suku. Sen isän-
tiä, jotka monta »vuosisataa omistiwat linnan,
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Pidettiin suuressa annossa koko paikkakunnalla.
Heille kuului lawcita maa-aloja, sekä suuri mää-
rä talonpoikia ja orjia; kmnuas erämaihin ulot-
tui heidäu metsästysalueensa.

Erfu, tuo wapnasukuinen linnanherra, oli
rohkea ratsastaja ja urhoollinen sotasankari, joka
usein oli kuoleman uhalla taistellut karhujen kans-sa ja pistänyt lyhyellä miekallaan niiden sydäm-
meeu kuolinhaawcm. Hän oli Pitkä ja woimakas,
oikea saksalainen »vartaloltaan; hänellä oli siniset
silmät ja »vaalea tukka, jota hän ei heimolais-
tensa tawuin Pitänyt lyhyeksi leikattuna jn pää-
laella solmnun sidottuna, waau niinkuin frankki-
läiset pitkänä, paksuina kiharoina.

Erfu ei ollut »vielä knuwan ollut linnan ja wan-
han perintömaan herrana. Hänen isälläni: oli näet
ollut yliu »valta, kunnes tämä eräänä päiwänä oli
waiftunnt sananjaloista ja sammalista tehdylle
»vuoteelleen, jolloin hän oli kutsunut orjan ja käs-
kenyt tämän läwistää hänet keihäällä. Hän ei
siis ollut kuollut kunniattomasti tautiin jn wan-
huuden heikkouteen, maan awonaiseen haawaan.
Uskollinen, kunnon Vrfo oli »vastaanottanut tä-
män sanoman suurella ilolla, sillä nythän hän
tiesi, ettei hänen isänsä sielun tarwinnut yhdeksän
päiwää ja yötä waeltaa pimeitä laaksoja, kunnes
tulisi Tuonelan wirralle ja, sen sillan yli pääs-
tyään, korkean ja hirmuisen jumalattaren Hel'in
waltakuntaan, jonka asunnon nimi on Kurjuus,
jonka pöytänä un Nälkä, jonka huoneen kynnys
on nimeltä Lankeemus, jonka »vuoteena on Huu-
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li ja jonka wärinä on Lakastuminen. »Juma-
lille kiitos," huudahti Erfo, „ siitä että rakkaan
isäni sielu on mennyt Walhnllnnn!" Isän ruu-
mis ja hänen lempihewosensa ja osa aseista pol-
tettiin sitten korkealla rowiulla, ja uurua, jossa
tuhka säilytettiin, lnskettiiu maau poween Pyhässä
puistossa Fuldan toisella puolen. Handnlle teh-
tiin sukukumpu jn pyhiä uhria toimitettiin sanka-
rin sielulle, sillä uskottiin, että se nyt oli Walhal-
Icm ihanassa, kultaisilla waakunatilwillä ja aseilla
kuristetussa salissa, jossa oli wiifisatan neljäkym-
mentä porttia. Riemuiten sotn-innosta hän nyt
taisteli joka päiwä latealla kentällä jumalien ja
rohkeiden uroiden kanssa; illalla palasiwat nämä
nruot takaisin Walhallaan, jossa he iloisessa pöy-
täkunnassa nauttimat kallista jumalten jnunma
kultaisista maljoista, söiwät paistettua karjun, joka
kuitenkin joka aamu oli jälleen kokonainen, sekä
Jonnin omenoita, jotka antoiwnt iknista nuoruutta,
ja sillä aikaa lauluiwat runoilijat kurkeain juma-
lain jn ilrhllllllisten sankarien kunniaksi.

Niin oli sitten Nithardishusenin linna maineen
jn mälmccn tnllut »vanhimman pojan Erfun omai-
suudeksi. Se oli auringon antama läämtys; ei
kukaan ihminen, ei herttua, eikä kuningas ollut
läänittänyt sitä näille» aatelismiehillc, »vaan he
omistiwat sen ikimuistoisista ajoista asti auringon
lahjana-, snuri auringonjumala Odin yksin oli
heidän lääniherransa.

Nithardishusenin linna, tuo kurkea knlliuwarus-
tus oli komea rakennus. Se oli rakennettu mah-



26

talvista kalliolohkareista ja jättiläistammeista.
Siinä oli awara sali ja muutamia kammioita,
joissa aseet ja juoma-astiat luistiwat seinillä.
Mainittuun, warsinaiseen linnaan kuului wielä
naisten rakennus, jossa linnan ronwa ja muut
naispuoliset perheenjäsenet oleskeliwat, kehräsiwät,
Pesiwät, keittiwät ja toimittiwat muita naisten
askareita. Linnan toisella puolen oliwat palwe-
lnswäen ja muutamain orjnin huoneet. Osaksi
kallioihin hakatuissa kellareissa säilytettiin sima, joka
suuresti oli saksalaisten lempijuoman, oluen kal-
taista. Pihaa ja pientä puutarhaa ympäröi kor-
kea muuri, joka oli rakennettu pääletkani asetetuista
kalliolohkcireistll. Sen ulkopuolella ympäri linnaa
oli sywä wallihautll.

Perintotilan lato- ja tallirakennukset oliwat wuo-
ren rinteellä. Orjat toimittiwat maanwiljelyksen
ja karjanhoidon.

Erään toisen linnan oli Erfo jättänyt nuorem-
man weljensä Egonin haltuun. Tämä oli ker-
ran ankarassa taistelussa metsäsian kanssa kat-
kaissut toisen käsiwartensa, jonka tähden hän ei ol-
lut mennyt sotapalwelukseen, waan isiltä perityn
tllwan mukaan, joka täällä Pysyi kuumemmin kuin
munalla, oli hän isän ja weljen holhouksen alla.

Erfolla sitä wastaan oli puoliso ja lapset. Hä-
nen mainionsa lora oli frankkilaisen wapaasukui-
sen von Hennebergin rakas tytär. Syntymälinnas-
snan Hennebergissä oli hän kaswannt urhoollisen
isänsä Popon ja hellän äitinsä Inttan uskollisessa
hoidossa, wiettäen aikansa iloisissa leikeissä, wärt-
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tinan ääressä sekä ahkerassa työssä keittiössä ja
kellarissa. Hän oli taitawa wacitteiden »valmis-
tamisessa, osasi tehdä oiwallista simaa ja oli Mar-
sinkin hywä laulamaan wanhoja sankari- jakansan-
lauluja. Tämän kuuluisan nimen naisperillinen
oli näin kaunistuksena seudun neitosten joukossa.
Kuu Erfo näki hänet ensi kerran, oli suloinen ke-
wät aika, ja hän itse oli kuin ihana kewcit kukka-
nen alkaessaan suuressa epäjumalien juhlassa leik-
kisisarten kanssa ftiirihypyn. Lemmenkukalta oli
hän saanut sinen silmiinsä, päimänpaisteelta kas-
wojen iloisuuden, kielolta ja lumikaunokilta käy-
töksensä hienouden ja taiwaan linnuilta oli hän
oppinut laulunsa. Silloin Siofna (ensi lemmen
jumalatar), joka kuuluu Freijcm seurueeseen, kiin-
nitti Grfun sydammen Hennebergin ihanaan tyt-
täreen. Kun kewät jälleen koitti, tuli eräänä
onnea ennustamana päiwänä Erfo jalosukui-
seu isänsä ja komean seurueen kanssa jälleen Hen-
nebergiin. Erfun isä ei turhaan pyytänytkään
pojalleen Manhan asetowerinsa Popon tytärtä.
loran isälle lahjoitti hän sitten erinomaisia aseita
ja äidille antoi hän hohtaman maikoista palttinaa
ja muita lahjoja. Kihlautuneet antoimat toisilleen
kättä ja suuta ja maihtoiMat sormuksia Vanhem-
pien ja uhripapin läsnäollessa, ja lora antoi
Manhan tawan mukaan puolisolleen muutamia a-
seita merkiksi siitä, että tämä nyt kantaisi aseita
hänen puolestaan ja wahwalla kädellä puolustaisi
ja suojelisi häntä. Nyt seurasi riemulliset juhla-
päiwät. Wanhempain, siskojen ja ystäwien läm-
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pimäin unuentuinmtusten seuraainnna lähti Jura
sitten pnulisunsa Lrfun, sekä tämän isnn ja seu-
rueen kanssa, uuteen kutiinsa Nithardishnsenin
linnaan. Täällä uli hän nyt asunut kymmenen
wnutta nskulliscnn puulisuna ja äitinä, ahkerana
ja huulellisena emäntänä ja Tnllifcldin kaikkein
kunuullisinipana ruinvana.

IV,

Tl!u tn ri elii mii ii.

Oli ihana talwiaamu alussa wuutta 745,
ei ullut erittäin paksulta. Pakkanen uli

keskinkertainen, Pilwet taiwaalla einnit ennusta-
neet lnmitnistnja sinä päiwänä, Nithardishnsenin
linnassa uli snuri sali hyinin lännnitetty, sillä aikai-
sesta aamusta asti leimusi mahduttuman snnria
pyukkiruntuja takassa, Vintta Jura ei nyt istunut
kunnia-sijallaan takkawalkean ääressä. Hänellä oli
tänäpäiwänä paljun tuimittamista hnuneissn, keit-
tiössä ja kellarissa, hänen tnli pitää silmällä urjaa,
juka seisui tulen ääressä ja käänteli pnistinwarrasta,
sekä kutsua lapsia, jutta hääräsiiuät uaisteuhuu-neessn.

„Siuä ulet karhu," huusi wanhin poika Nit-
hard weljelleeu Nlantulle'. „minä pistän keihään
sinnnn, että kuulet ja wedän sinut reellä kutiin,"

„<Hi", huusi pienulainen, „ulc sinä jättiläis-
härkä; sinä karkaat minun päälleni, silluiu niinä
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juoksen puun taakse ja pistän wakipuukon sinun
tylkcesi, raitvustnneenn käännyt sinä minua kohti,
mntta sitten kaadut kuolleena maahan."

')täin jatkettiin hetken aitaa rajna leikkiä, mil-
loin naurettiin, »»»illoin itkettiin hiljaa, jotta äiti
ei sitä kuulisi, sillä äiti ja isä upettiwat, ettei poi-
kien, soista piti tulla sankareita, pitäisi itkeä min-
kään kinni!» tähde».

Puulcnpäilvän aikaan tuli orja ja ilmoitti, että
joukko ratsumiehiä lähevtyi »vuorilta Huldan toi-
sella puolella. Ne oliwnt Tannin »vapaasukuisia,
Näuiät tosin ciwät »voineet niinknin Nithardishu-
senin, von Hennebergin ja monet m»iut suwnt
laskea polivilukuansn suurastaan jumalista, mutta
heillä oli kuitenkin monta maatilaa, heidät otettiin
mielellään »vastaan toisten »vapaasukuisten luokse
ja he oliiuat rohkeita uroita, metsämiehiä jn juo-
maweikkoja.

Hetken perästä tnli »vielä »nuita »vapaasukuisia
h»>rraata ja terlvehdyksiä huutaen usealta taholta.
He njuiwat kuivan »vauhtia, >utta ei»vät tulisi
wiimeisiuä iloiseen metsästys- ja j»io»nasenrnan,

Iltapäi»vällä tuli »vielä ju»»u ratsumiehiä pit-
ti» Hitaasti tulkiwat hewosct
etcenpäiu, »vaikka ne aa»uulla nikaisce,i olilvat hir-
nuneet sillä pitkä ja hytviu »vailualuine»»
uiatka »vliurieu yli oli uiitä uulvuttaiuit, Vä-
syneiden he»vustcn selässä istui kliiteukiu reippaita,
nuoria, »voimakkaita miehiä Hennebergistä, linnan-
ruu»va »veljiä. Iloisesti ja syoämmelli-
sesti »vaswanotettii,» ensi!n»näisettin »vieraat,
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mutta nyt wnsta kaikui ilohuutoja liimassa, knn
nämä wiiineiset tulijat saapuiwat. Lapsetkin juok-
siwat heitä wastaan ja saiwat kukin lahjansa: isom-
mat pujnt kaksi puhivclihärän sarwen: iviisiiuno-
tinen Messingutz kanniisti palmikoiduu ja maalatnn
piiskan, ja äitinsä kuwa, tuo tuskin neljää innotta
täyttänyt pieni lora, sai unuhau hohtaman walkeitn
iuillisian hampaita, jonka hän ylpeänä heti kietoi
kaulaansa,

Wieraat uttiwat yltääu paksut karhunnahka-
turkkiusa ja wahwistiwat itseäusä wuimnkknnlln
karhunlihalla: kauniisti kirjaillut, siiiinlla täytetyt
juomnsarwet kierteliwät miehestä mieheen ja edes
takaisin hääriwälle linnanronmalle kaikuiwat run-
saat kiitokset joka taholta, Knn sitten ilta tuli
ja kun juomasarwi yhä useanimiu tyhjentyi ja
wastaukset käwiwät yhä kuivemmiksi, wetäytyi lin-
nnnronwa naisten kammioon. Mutta wielä myö-
hään yöhön tunkeutui miesten nanrn ja iloiset
wuimatkaat lanlut häne>i hiljaiseeii suojaansa,
„Sotaa, sotaa", knultiiir heidän laulnwau, „ettei
miekka rnostu: sotaa, sotaa, ettei sorru miehen
kunto. Sotaa, sotaa!" Kaksi wanhaa miestä heitti
myös arpaa kanniimmasta Heinosesta, joka heillä
oli, taikka kauniimmasta aseesta, jokariippui kotona
linnanseinällä.

Kun aurinko, Odiniu iso silmä, walaisi talwi-
mnisemaa, oli jo tno nmsyinäton Jura ronwa
jälleen täydessä työssä. Miehetkin nuusiwat ai-
kaiseen ylös, sillä iso inetsästys oli määrätty sik-
si päiwätsi ja oli lähdettäwä aikaiseen liikkeelle,
jotta saalista saataisiin oikein runsaasti. Kun
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eine äkkiä oli syöty ja runsaat ewäät oli annettu
orjille, lähtiwät kaikki sunrien susikoirien kanssa
metsästys-retkelle Fuldan oikealla rannalla ole-
wille Wuorille.

Jo oli moni metsän-otus saanut surmansa. Oli
noustu erään wuoren äkkijyrkälle huipulle, kun
suuri jättiläishärta, jota talonpoikien kowat
huudot ja rummun lyönnit wuoren eteläpuolella
uliwat peloittaneet, juostessaan pohjoista kohti,
äkkiäryutää Erfua wastaan. Tämä juoksee nopeas-
ti erään puun taakse, härkä menee ohi ja kohta
syöksee se kowasti mölisten toistasataa jalkaa
korkealta, äkkijyrkältä wuoreuriuteeltä alas. Mut-
ta Ersäkin horjahtaa ja wain toisella kädellä kan-
nattaa hän enää itseään eräästä tammen juures-
ta; hänen allaan ammottaa sywä kuilu. Silloin
tulee orja, nimeltä Wetzel, kiiruhtaen ja näkee
Erfon awuttoman tilan. Towerit eiwät ole kuul-
leet Erfon hätähuutoa. Raiwoisll ilo kuwastuu
orjan kaswoissa. Hän kyllä woisi ojentaa kä-
tensä herrallensa ja auttaa hädässä olewaa.
Mutta wiha ja kosto walloittawat äkkiä hänen
mielensä. Turhaan rukoilee hänen herransa hä-
neltä apua; turhaan wannottaa hän häntä kaik-
kein jumalien ja jumalattarien nimessä, »vetä-
mään hänet ylös, eikä jättämään häntä kunniat-
tomaan kuolemaan.

„Mitä wapaasukninen, joka polweutuu juma-
lista, tekee köyhän orjan awnlla, jota hän ryösti
ja löi ja jota hän piti halwempana kuin susikoi-
raa?" huutaa Wetzel iwaten ja wihoissaan. „Et
sinä ole näkewä Walhallan hallitusistuinta. Et
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sinä saa Walkyriain käsistä wastaanottaa kallis-
ta simaa, et taistella jnmalain ja sankarien kans-
sa. Sillä sinä et saa kilolla urosten taivalla,
waan niiukuin tuo pudonnut härkä pitää sinun
murtaa niskasi, Orjien ja kaikkein kurjien pa-
hantekijäin kanssa, jotka owat tehneet ionnan
töitä, pitää sinun wiettää elämäsi Helin pimeäs-
sä, ilottomassa waltaknnnassn,"

Julma tuska kuwastuu awuttomassa alasriip-
puwan Erfun silmissä, sillä hän tietää hywin, että
orja on oikeassa. Hänen kätensä un melkein jäy-
kistynyt, „Äitisi rakastaman sydämmen tähden,
auta minna!" huutaa Erfo,

„Äitini sydämmen tähden, sanot sinä? Ettekö
te ole, te ylhäiset ryöwärit, sinä ja isäsi, ryös-
täneet minulta äitini ja siten ehkä murtaneet hä-
nen sydämmensä? Nyt olen sinun herrasi,
sinä ulet minnn orjani. Siis, kuole sinn!"
ja samassa lyö Wetzel maahan pudonneella wä-
kipuukolla hänen kättänsä se irtautuu
juuren ympäriltä ja Erfo suistuu kuiluun, „Io-
ra!„ huutaa hän pudotessaan sitten on
kaikki hiljaista.

„Oi, mikä onnettomuus!" huusi orja kowasti,
nopeasti kiiruhtaen aatelismiesten perässä, jotka
jo oliwat wuoren eteläpuolella, „Oi, jalot her-
rat, minkä onnettomuuden owntkaan tämän nniu-
ren Pahat haltijat saaneet aikaan!" ja sitten hän
kertoi, että hän oli etsinyt herraansa, mutta oli
Main löytänyt jäljen muutamasta paikasta, jossa
tämä luultawllsti taistellessaan karhun tai jätti-
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läishärän kanssa uli snistnnut alas, Peljästno
täytti kaikkein herrain sydämmen'. jokainen riensi
onnettomuuden paikalle, jussa kaikki «suitti orja»
sanain tudemnukaisuudeu. Tuure» kierroksen kaut-
ta astuttiin alas jyrkkää wuorta, Wetzel yhä
waiu toisten etunenässä. Härkä löydettiin tuol-
leeua ja sen päällä Erfo; heikosti hän wielä hengitti.

Hän pnutiin äkkiä kokoonkyhätylle paa-
rille, ja sitten lähti surusaatto liikkeelle linnaa kohti,
kerran tuli Erfo tajuntaan ja mainitsi silloin
heikolla äänellä Wetzelin nimeä. Tämä kutsut-
tiin heti paikalle, mutta ennenkuin hän ehti sinne,
oli Erfo jälleen mennyt tainnoksiin. Kuu illalla
huudettiin orjan, ei häutä mistään löydetty. Hän
oli nähtäwästi yleisen sekasorron wallitessa lähte-
nyt pakoon, kun oli nähnyt, ettei Erfon sun, niin-
kuin hän oli toiwunut, olut ainaiseksi waijenuut,
ja niin oli hän wälttänyt kanheimmnn kostuu.

V.
Hiljaista u s to u - el ii m ii ii.

<745.)

Rhuu'e» kauniimpia umoria un Kreutsberg,
jonka fransiskulais-luostariiu joka wuusi tuhansin
frantkilaisia toinuuretteilee. 2illuin kaikuu tuhansi-
en pyhiinluaeltnjien suusta ylistyslauluja luosta-
rin kunniaksi.
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Tuolla wuorella hurmaama uäköala palkitsee
»vaeltajan waiwat. Hänen silmäinsä eteen lewiää
melkein koko ala-Frankki lukuisine kylineen.
Etelässä Main-joki kiertelee knin hofteawyö wil-
jawan wiinimäkien ympäröiinää laaksuaan.

Itään, pohjoiseen ja kaikille ilmansuunnilleko-
hoaa mahtllwia wuuria ja niiden wälissä jokilaak-
soja. Wuorilla o» wanhoja linnoja ja linnain
rauniuiw sekä monta historiallista muistomerkkiä
»vanhemmiltakin ajoilta.

Kreutsbergiä sanottiin ennen Aschbergiksi.
Vuonna 745> asni tällä »vuorella talossa, sota
nyt nimitetään Kilinnintaloksi mies, nimeltä Tudo
ja hänen waimonsn Oda sekä kolme lasta. He
uliwat wapaita talonpoikia. Mutta heidän pel-
tonsa ja niittynsä eiwät Paljun tuottaneet, sillä
talwi tuli aikaiseen ja lähti myöhään kewaällä.
Puita ja metsänriistaa oli sen sijaan yltä kyllin.

Ensimmäiset lämpimät toukokuun päiwät w,
745 oliwat käsissä, Wuoren huipulla oli wielä
lunta ja jäätä ja wiljawan Arankin asukkaat
sanoiwat: „Rhön-»uuurella un kulme-neljättä osaa
wuotta talwen, eikä loppuaikana ole kesää ensin-
kään," Jo aikaiseen aamusta oliwat Tudo ja
Oda olleet ahkerassa työssä, Wuimakkaat härät
ja lehmät uliwat saaneet tuuksuawaa heinää; härät
oliwat jo ikeessä, Tuwan »valkeaksi hangatulla
pöydällä on keitettyä maitoa jakowaa ohraleipää,
Tudo ja Oda tulewat nyt sisää». Lapset juuk-
sewat heitä wastaau, ojentawat heille käteusä ja
silmistä loistaa rakkaus ja ilo. „Mistetty olkoou
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Jeesus Kristus!" huutamat he yhdestä suusta aa-
muterwehdykseksi wanhemmille, ja isä ja äiti was-
taawllt: „ijankaikkisesti Amen." Kun lyhyt aa-
murukous sitten oli pidetty ja kaikki uliwat syö-
neet kyllikseen maitoa ja leipää, meni Tudo pel-
lolle ohraa kylwämään. Oda askaroi kotona, ja
oli sitä aina työtä lapsillekin. Sitten mentiin
puutarhaan. Seudun tawan mukaan, jossa jä-
tetään kaikki puutarhatyö naisille, kaiwoi ja hara-
woi Oda puutarha-sorat ja lapset poimimat huo-
lellisesti pois kiwiä ja muita rikkoja. Päimällis-
aiklllln tuli Tudo wetohärkinensä kotiin. Sydäm-
mellisesti rukoiltuansa Jumalaa, kaikkein hywäin
lahjain antajaa, nautti sitten perhe yksinkertaisen,
maitoruokia ja kauraleipää käsittämän päiwällisa-
teriansa. Taaskin ryhtyi sitten Tudo toisilla härillä
kyntämään ja Oda ja molemmat nuoremmat lap-
set jatkoiwat talous- ja puutarha-askareitansa.
Nanhin poika sai seurata isäänsä ulos pellolle. Au-
riiMu laskettua ja wanhempien uupuneina istau-
duttua illallisen jälkeen lawitsalle takan ääreen,
hyppäsiwät heti molemmat suurimmat lapset, toi-
nen seitsemän-, toinen kuusiwuotias poika, kii-
reellä isän polmelle ja Pieni neliwuotias tyttönen
kiipesi äitinsä syliin.

„Isä hywä, kerro nyt!" pyysiwät pojat, «Ker-
tomus, äiti rakas!" huusi pieni tyttönen.

Niin kertoiwat sitten wanhemmat Muorotellen,
ja pienessä, ahtaassa tuwassa tuntui takkawalkean
»valossa niin herttaiselta, kuin olisi siellä sisällä
astellut Jumalan enkeli palmuulehdellänsä wiuh-
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tamassa tyyntä rauhaa ja autuasta iloa kaikkien
sydnmmiin.

Isä kertoi siitä hiljaisesta, pyhästä yöstä, jona
Kristus, Jumalan poika, syntyi maailmaan, ker-
toi paimcnista kedolla, taiwaallisista sotajoukoista
ja niiden laulusta.

„Onku siellä kaukana myöskin niin paljun kar-
hnja, knin meidän muurillamme?" kysyi pieni tyttö,
jolla istuessansa äitinsä sylissä oli tapana sullea
silmänsä karhuista, susista ja metsähäristä Pu-
huttaessa,

„Ei, lapseni," wastasi isä, „ sellaisia siellä ei ol-
lut: mutta siellä uli ihmisiä, jutka oliwat susien ja
karhujen wertaisia pahuudessa, sillä he wäijyiwät
rakkaan leesuslapsen henkeä ja monta lasta snr-
mattiin Vethlehemissä, kuten teille kerran ennem-
min olen kertonut,"

Myöskin äiti kertoi Jeesuksesta, hänen rakkau-
destaan ja laupeudestaan köyhiä ja sairaita koh-
taan jn hänen kärsimyksestään sekä kuolemastaan,
3en jälteen kertoi taaskin isä:

„Siihen aikaan, kuin teidän isänne iso-isä oli noin
kolmcntymnieneu wuoden wanha, oliwat ihmiset
kaikkialla tässä maassa sokeita pakana-rankkoja,
jotka pcilweliwat monia epäjumalia, niin, jopa toi-
sinnan uhrasiwat ihmisiäkin. Silloin saapui tänne
pyhiä Jumalan miehiä kaukaisesta saaresta. He
oliwat Kilian ja hänen seuralaisensa, Varmaan-
kin toista wuotta asuiwat he tässä talossa isu-isnu
wanheinpain luoua, ja aina, kun Hallan epäjnma-
lanjuhlcia tuulla ylhäällä wuorella wietettiin, saar-
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nasiwat he sinne saapuneille tuhansille ihmisille ai-
noasta, totisesta Jumalasta, joka on luonut tai-
waau ja maan, ja Jumnlau ja Marian pojasta
Jeesuksesta Kristuksesta, joka ou tullut maail-
maan ihmisiä autuaaksi tekemään. Monet kään-
tyiwät. Myöskin iso-isän »vanhemmat luopuiwnt
kuolleitten epäjumalain Palwelukscsta ja Killan kas-
toi heidät lähteessä tupamme edustalla. Mutta
ei ainoastaan täällä Uschbergissa, waan myöskin
kaukana pitkin Maiu-wirrau wartta julisti Killan
pyhää uskoa ja kaikkialla awautui hurskaita sy-
dämmiä hänen sanomallensa. Myös Wurzluirgin
herttua Guzliert antoi eräässä pääsiäisjuhlassa
kastaa itsensä. Epäjumalain kuwat heitettiin Main-
wirtaan jn herttuan linnan läheisyyteen rakennettiin
huone elämän Inmalan kunniaksi. Mutta herttua-
tar surmautti salaa Kilianin ja hänen to-
werinsa ja tnimatti heidän ruuiniiusa erään tallira-
kennuksen alle kätköön, — Tiitä ajasta asti ei-
wnt csimnnhempllmme emmekä me enään ole olleet
pakanoita, waan kristityltä, ja hurskaan .sliliauiu
kunniaksi kantaa talomme nimeä Kilianintalo, Jo
kauwllu aikaa sitten uwat teidän iso-isänne >uan-
hemmut jn muutauiia wuosia sitten myös isänne
wanhemmat nukfuncet kuolemaan mahwalla luot-
tninuksella ja tuiworikkaalla uskolla heidäu wa-
pahtnjaausa, Kristukseen, jota he uskollisesti lop-
puunsa asti tunnustiwat ja nyt owat he nhty-
neet Jumnlau suureen, autuaaseen seurakuntaan
taiwnassn.

mekin aina Pysyä hyminä ja hurs-
kaina," kysyi äiti, „jotta hywä Jumala meitä
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mielihywällä katseleisi ja jotta mekin kerran pääsi-
simme taiwnaseen?"

„Tahoumme, äiti", wastasiwat lapset hiljaisella,
mutta marinalla äänellä,

«Jumalan armosta on meille kaikki tähän asti
niin hywin käynyt," sanoi Tudo hetken kuluttua
Odan puoleen kääntyneenä, „mutta tänään minus-
ta alinomaa tuntuu, kuin olisiwat tyynen onnem-
me päiwät luetut,"

„Minätin," wirkkoi Oda, „olen usein wiimeai-
toina, en tiedä miksi, tuntenut itseni lewottomaksi
kotoisen onnemme puolesta. Wiime yönä näin
unessa tummia haamuja hiipimän talon ympärillä
ja kuulin aseidenklllskettll ja huutoja: „Kuolema
kristityille!" Oda waikeui, ikäänkuin hä-
nen ei olisi tullut kertoa näystä sen enempää.
Häntä pidettiin nimittäin niillä tienoin erittäin
Jumalan antamilla lahjoilla warustettuna naise-
na, jolla oli jumalallinen ennustuslahjakin. Itse
oli hän kuitenkin aina koettanut poistaa kansasta
tätä luulon,

«Olemme Herran kädessä," sanoi Tudo. „E-
-läman katkerat, yhtä hywin kuin suloisetkin hetket
owllt Hänen lähettämiänsä. Hän tehköön tahtonsa
mukaan!"

Kaikki polwistuiwat rukousta warteu, jonka
tämän pienen kotiseurakunnan isä ja paftfti, Tudo,
kaikkien nimessä suuntasi ylös Jumalan walta-
istuimen puoleen. Ia hänen siinä niin hitaasti
ja wllkawasti lausuessaan pyhän „Isä meidän"
kolmatta rukousta: „

Tapahtukoon Sinun tahtosi,
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niin maan päällä, kuin taiwaissa!" tuntui hänen sy-
dämmessään ja muidenkin sydämmissä niin tyynel-
tä ja rauhaisalta, kuin tuutuu sydä» keskikesällä
metsässä taiwastn tawottelewain pyökkipuitten sii-
meksessä, ja iloisella uskon luottamuksella lopetti
hän: „Sinun on »valtakunta ja »voima ja kunnia
ijankaikkisesti! Amen."

„Amen!" kaikui hiljaa tuwassa Odau huulilta.
„A>nen", sanoiwat myös lapset.

VI.
Kosto- ja ry ustöretti.

Tainalla hetkellä, tuin Tudo Kiliauiu talossa
opetti lapsillensa, että ihmisetkin saattawat olla
yhtä pahat, kuin karhut ja sudet, kulki pieni jouk-
ko, johuu kuului kaksi ratsastajaa ja neljä jalka-
miestä kaikki aseet kädessä hitaasti Fulda-
laaksosta ylätasangulle, joka >netsätön tasanko oli
laajana laidunmaana hewusille ja karjalaumoille.
Juuri kun pääsiwät kukkulalle, uousi kuu ja nyt
näkyi sclwästi suuria parivia Hollan lintuja, joita
sanotaan „taiwaa»wuohiksi", lentäwän ilmassa,

ylöspäin, päästäwät ne määkywän
äänen. Siitä niiden nimet. Warmaankin on
tämä asianlaita myöskin suuressa määriu waikut-
tanut sadun syntyyn „rcijusta metsästyksestä."

Lmduumaan sanietin-hienon ruohou yli kulki
seurue etelää kohti.
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,/Tiedättö sitten wnrumnn", kysyi toiskäkiueu
(isson »uclieltänn Erfulta, että Wetzel piileilee Asch-
bergillä?

„Warmalta taholta olen kuullut", wastasi Er-
su matalalla äänellä, että Wetzel un paennut Älsch-
bergiiu ja että häu siellä on saanut piilopaikan
erään talonpojan luuna, Tiedän myöskin, että
tämä talonpoika on hyljännyt kansan wanhat ju-
malat ja palwelee uutta Jumalaa, juta he,ni-
»iittäwät aristukseksi. Nuo b.iotityt sanowat, että
heidän Jumalansa pitää orjia yhtä korkeassa ar-
mossa kuin mapansnknisia, ja että orjatkin Mui-
wnt tulla Walhallcmn, Haa! tnu knrja
Wetzel aikoi lopettaa minnt kunniattunialln kuole-
uinlla ja saattaa minut Helin waltnkuntaan, wer-
taistensa luo; kristityt taas mielellään antaisiwat
tälle orjalle paikan niiuun kanssani Walhallassa!

Me otamme- hänet kiinni jn silloin ui
Wetzel, sinulle olisi Parempi, ettet kuskaa» ulisi
syntynytkään! Naiwo minut melkein mal-
taa, jus hnn Pääsee paluun, jn kalliisti saisi ta-
lonpoika maksaa petoksensa!"

Hywin tuntien tien, kulkiwat he uyt inustan ja
punaisen sammalsuon puikki, Etonia ja urjia »väri-
sytti, sillä täällä Rhunen suilla asuskeli kuku
joukko pahimpia haltijoita, jutka harjoittimnt juo-
maan ihmisten keskuudessa, „ Eteenpäin!" huusi
Erfo, jorcka sydämmessä iuiha ja kustu tnun unnet-
tuinan metsästysretken perästä riehuiwat yhtä
hurjasti kuin nuo pahat henget sydänyön aikana
kostealla suulla.
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Noustiin jälleen ylöspäin wuoren rinnettä ja
latenttiin taas alas, jn wihdoin tultiin Aschber-
gille. Juuri kun he saapuiwat Kilinuin talolle,
ilmoitti tulko aaninn tulon. Rajusti haukkuiwat
sliuret susikoirat, jotka ciUmt olleet yöllä tiiuni,
ja hyökkättioät miehiä wastaan. Mntta teräwäl-
lä keihäällään pisti Erfu toisen kuoliaaksi; toinen
taisteli, Maikka jo hanwoitettuna, orjia wastaan,
kuuues mihdoiu kaatui miekan iskuun. Äkkiä pii-
ritettiin sitten tupa,

„Kuolkoot kristityt koirat!" huusi Erfu seura-
laisilleen,

„Kuolkuot kristityt!" wastnsimat orjat ja löi-
wät kirweillään tarkasti snljetnn on>en, jotta se
rymähti rikki,

laulu oli herättänyt Odan suloisesta
unesta, s,!un koirat rnpcsinmt haukkumaan, luuli
hrn eusiu, että juku susi lähestyi ta!oa,nii»kuiu
usein tapahtui. Mutta kohta seujälkeeu muuttui
haukkuminen turjaksi ulwumiseksi. Peljästyneenä
heräsi Tndo: hän ymmärsi heti, ettei sudet eikä
karhut olleet syynä koirain haukkumiseen ja ul-
womiseen.

Tndo Parka, ihmiset, pahat niinkuin karhut ja
sudet, nuo armottomat polkemat sinuurauhallisen
onnesi jaltainsa alle!

Pian uu Tuoo tarttunut seinällä oleiuiin asei-
siin. Hän ei kuule, kuu Oda hauelle huutaa:
„Äla uniudata ihmisten werta!" Jo murtuu u-
wi ja hurja joukko tuukcutuu huoneeseen,
wes kädessä hyökkää Tudo ensimmäistä »nastaan
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sa kaataa hänet. Mutta kuu hän aikou antaa
toiselle woimakkaan, kuolettaman iskun, haawoit-
taa tämä hänen käsiwartensa miekallaan, niin et-
tä hänen täytyy pudottaa kirweensä. Ia kun
hän aikou tarttua »vasemmalla kädellään kirinee-
seen, karkaa wcikewin Erfuu ursista häntä was-
taan. Pahasti haawuittunut painiskelee terween
kanssa. Wuittu näyttää epäwarmalta, sillä epä-
tuimu antaa Tudolle melkein luonnuttumat mut-
inat. Oi Inmala, maimuni sa lapseni!" huutaa
Tudu; sitten hän menee tainnoksiin,

Vastustamatta antaa Oda raakojen orjien
wangita itsensä. Suurin pojista on tarttunut
wäkipuukloun puolustaakseen äitiä ja siskcjaan,
„Heitä Pois punkku", sanoo äiti lempeästi, mutta
MakaMllsti, „tapahtukuon lumalau tahto!" Nuu
kulme lasta sidutaan myöskin ja he koittnwat
turhaan irruittaa kätensä köysistä.

uli sidottuna, kun hän wietiin kuo-
lemaan meidän ja synteimme tähden", sanoi äiti,
„antakaamme Jumalan Mallita, hän juka un luke-
nut kaikki päämme hiuksetkin!"

Turhaan tiedusteli Erfu Odalta karannutta
orjaansa. Hän tiesi marinaan tämän paenneen
tänne. Turhaan etsittiin pienestä tumasta, na-
wetasta ja ladusta. Turhaan uhkaili Erfu.
Oda makuutti hywällä omallatunnolla, ettei tä-
hän asti kuskaan mikään urja ullut asunut heidäu
asunto- tahi ulhuhuuneissaan. Turhaan kysyttiin
uhkaillen Tudultn urjaa, kun hän hetken perästä
tuintui. Mutta Erfu ei luopunut siitä luulos-
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taan, että kaikki tämä kieltäminen oli häpeällistä
wilppiä ja petosta.

Saattoi olla puolenpäiwän aita, knn tehtiin
lähtöä palnumatkalle, Kilianin talon edustalla
oli Erfo ja hänen tuiskatineu weljensä Egon,
moleni,nnt ratsain; heidän takanaan seisoi sidottu
talonpoikaisperhe. Tudon härät, lehmät >a lam-
paat kulkiwat wiimeisinä. Kesysti juoksi, piha-
lammas »vanhimman pojan, luo, joka oli kaswat-
tanut sen itselleen! surullisen katseen saattoi hän
uyt main antaa uskolliselle eläimelleen, jolla oli
paksu, »valkoinen turkki ja musta pää,

Tudo ja se orja, jota häu kirweellään oli lyö-
nyt, eiwät woineet kaivella,

„Pannaan he noille Pienille rattaille!" sanoi
Egon. Vastenmielisesti Erfo siihen suostui, sil-
lä hänen sydämmcssään riehuiwat kaikki ne eläi-
melliset tunteet ja wuimat, joita ihmisessä saat-
taa liikkua. Mutta Egonin lewullisuus ja myun-
tywäisyys waiknttiwat häneen joskus tyynnyttä-
wästi, jn niin nytkin.

Äkkiä leimusiwnt liekit talosta,
„ hän on piiloutunut tuonne, niin knolkoon

tuleen!" sanoi Erfo synkästi Egonille. Hän ajat-
teli waiu Wetzeliä. Orjat piirittiwcit huoneen,
jotta pakolainen ei pääsisi knrknun.

Sitten lähti kulkue liikkeelle; wnugitut eiwät
tienneet, minne oli matka, Wiimeiuen katse luo-
tiin tuohon rakkaaseen kutiin, kaiken heidän on-
nensa asuntoon. Lapset ittiwät, Hiljaa, jotta
tuo ankara mies rajusti pnlawine katseineen ei
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sitä kunlili, kuiskasi äiti lohdutuksen sanoja heille.
Vapset tunkeutuiwat lähelle äitiä itäänkuiu turwnu-
tueu häneen, joka itse oli sidottuna, jn hän rukoili
heidäu kaussaam n,cidän, joka olet tai>vaic'sa !"

Voi kuiukn nuiikea oli tänä päiwänä yniumrtää
tätä rukousta, ja kuitenkin se tuotti runsaasti tai-
waallista wirwuitusta, lohdutusta kaipaamille sie-
luille!

Parin tuunin käiveleniiscn perästä sanoi pieni
tyttö: „rakno äiti, en jaksa enää!"

Voi, kninka mielellään ulisi äiti kantanut häutä
niinkmnvan tnn hän jaksoi! Turhaan rukoili hän
kyyneleitä wuudattaen orjia, että he uostaisiwat
lapsen rattaille. Kowaosaisina kuu oliivat, oli
heidäu sydämmcnsäki:! tnllnt koivaksi, Pnlaivasti
rukoili äiti Innmlan npna, Vapsi kaatui äitiusä
hametta »nastaan.

Eteenpäin jumalaton kakara!" ärjyi lähei-
nen orja, työntäen lasta eteenpäin, Ke waipui
jälleen hiljan itkien ninahnn,

„humalani, nuta!" huusi Oda ääneen sydäm-
inensä tuskassa, Egon kuuli sen, käänsi äkkiä he-wosensa ja käski nostaa lapsen rattaille. Melkein
kuoliaaksi »väsyneenä, kyyristyi se isänsä wicreeu
ja nukkui niinkuin muutoin äitinsä helmaan,

M lähestyi, kuu tultiin ylätasaugolle.
„Tuohon suohon, jossa haltijat ja kaikki pa-

hat henget asuwnt, te upotetaan!" hunsiraaka orja,
ja Pojat, jotka »väsyneinä kulkiwat äitinsä rinnalla,
rupesiwat jälleen katkerasti itkemään,

,/Aitää itkekö, lapset!" kuiskasi äiti, „lumala
on kanssamme. Waikka waeltaisimme pimeässä
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laaksossa, emme pelkää; hänen witsansa ja sau-mansa meitä tnkee."
„Rnlns äiti", wnstnsi imurin poika, „niinä kuo-

lisin mielelläni, jos se olisi Jumalan tahto, mutta
en tuohon kauheaan snuhon, jossa un palju»
käärmeitä,"

Knn päästiin suiden yli, lcwättiin, Wangeil-
lekin käski Essun antaa leipää. Sitten taas
mentiin kirkkaassa kuutamossa eteenpäin,

„Pantaa pojat rattaille!" käski Egon, He
kynristyiwät isänsä luo, joka rohkaisi ja waroitti
heitä koko elämänsä nilana, pakanoidenkin joukossa
palwelemaan ainoaa Jumalan ja Pitämään Her-
ran Jeesusta Kristusta rakkaana kuulemaan asti.

Pnnnän kuittaissn pidettiin monta tuntia lepoai-
kaa, Egon käski päästäniään wamsit siteistä,
lähteestä saiwat he raitista »vettä, Titteu lähti-
wät he taas kulkemaa,! laidunmaau yli. Täällä
awautui ihana wnoriinnisema uähtäwätsi: Nhön-
wnuri kaikkine kauniine kalliuineen ja kewätknnnen-
dessaan loistalvine metsinee,i. Mutta eiwät
muut kuiu Oda 'sitä huumanneet. Häu niuistutti
lapsilleen, kuinka synkkiä ja eluttuinia metsät «li-
inat olleet talinen aikana, »intta nyt oliwat nii,i
suloiset: uiin antaa Jumala ihmiselämässäkin,
synkkien päiwien perästä, jotka eiwät meitä miel-
lytä, seurata jälleen iloa ja riemua, Kohta
oli päästy laidunmaan päähän ja käännyttiin
oikealle ylöspäin Fulda-laaksua, S«M °u' kaksi
läänitystalua, jotta kuuluiwat Nithardishusenin
wapaasukuiselle isännälle, toinen oli korkealla nmo-
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rclla, toinen laaksossa. Mempcinä olemassa ta-
lossa asui Orentil niminen talonpoika, toisessa
asui Sigward, Erfu kutsutti molemmat luokseen,
Tynkästi ja käskewästi puhutteli hnn heitä: „Si-
nä Orentil, sinä otat tämän karjan, neljä härkää,
neljä lehmää, kaksitoista lammasta ja kaksi wa-
sikkaa jn syötät ne, kunnes minä käsken tuomaan
ue luokseni," „la sinä", sanoi hän toiselle
talonpojalle Sigmardille, „sinä otat tuon Pienen
tytön ruokaasi, kunnes minä käsken sinun anta-
maan hänet takaisin,"

Pieni Gisela kiersi käsimartensa äidin kaulaan
ja huusi kowasti, että hän tahtoisi olla äitinsä
luona.

„Mene, rakas lapseni", sanoi äiti sydän täyn-
nä symää snrua, „mene sinne! Jumalan enkelit
uwat kanssasi kaikkialla. Rukoile joka päiwä ra-
kasta Jumalaa ja —," Raa'nlla ja uhkaa-
malla äänellä komensi Erfo: „ Eteenpäin, kristityt
roistot!" ja orja heilutti ruoskaansa Odaa kohti.

..Elä unohda Vapahtajaa Jeesusta Kristusta!"
huusi äiti huolimatta hänestä ja ruoskasta, „eläkä
myöskään unohda meitä".

„Lapseni, Giseln tyttöni", huusi Tudo, „Pysy
aina hurskaana, niin me totisesti tapaamme toi-
semme, jos ei maailmassa, niin kuitenkin tai-
maassa!"

Talonpoika Sigward wei pois lapsen ja koetti
ystäwällisin sanoin rauhoittaa häntä. Hänen
omat lapsensa katseliwat uteliaina wierasta tyttöä.
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„Olkaa hywiä wieraalle tytölle", sanoi talonpoika
lapsille, „se on orjalapsi raukka, jolla ei nyt enää
ole isää eikä äitiä eikä siskoja".

VII.

Syntti ii niteitä.
3curne kulki laaksoa ylöspäin ja saapui puolen

tuunin perästä Pienelle kukkulalle Fulda-laaksossa
olewaan pyhään puistoon.

Täällä kohusi ikiwanhoja, kirween koskettamat-
tomia jättiläistammia, joiden latwoja wieno tuulen-
henki taiwutti. Pieui puro lirisi sen poikki; lehdon
ikiwanhat, harmaat jättiläiset käsivoimat sen
warrelln, ikäänkuin olisiwat alituisesti uudistuwnn
puron warrelln itse tahtoneet nuortua. Kaikkialla
»vallitsi sywä hiljaisuus, salaperäinen öinen hämä-
ryys. Ei kukaan uskaltanut sitomattomin käsin
käydä tähän pyhään paikkaan. Tahdottiin siten
korkeille jumalille, joita lähestyttiin, osoittaa ala-
maisuutta ja samalla poistaa peluittawaa kostoa,
joka uhkasi huimapäistä. Puiston itäisessä
päässä, jossa kuktnla luiwasti wiettää laaksoa
kohti, oli aukea, kolmelta puolelta pyökkien ympä-
röimä kenttä, uhripaikka. Täällä asui matalassa
majassa korkeani jumalien uhripappi.

Uhripaikan keskelle oli rakennettu suurista pys-
tyyn-asetetuista kiwistä ympyrä, keskellä sitä oli
mahtciwa paasi. Tämän keskeltä juoksutettiin
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uhrieläimen weri pieniä kouruja myöten kilven
neljälle kulmalle, josta se tippui maahan, Tä-
mä uhripaikkakin oli niin noitten ympärillä kas-
wawien pyökki-puitten »varjossa, että siinä mallii-
si puolihämärä, ja ainoastaan pnhän kimiympyrän
kohdalta saattoi mnpansti nähdä taimasta, Ilta
yleensä Puissa riippui sadottain uhrieläinten pää-
kalloja, »varsinkin hemosten, sarwikarjnn ja lam-
masten. Pyökkien »vanhimmissa ja »vnhmimmis-sa oksissa oli »nyöolin hywin wanhan-näköisiä
ihmisten pääkalloja,

kunnioittaen tätä pyhää paikkaa kääntyi seu-
rue Lrso ja Egon etupäässä oikealle Pieneen
laaksoon. Neljännestunnin kuluttua tultiin Ful-
da-laatsovn ja nähtiin Nithardicchusenin linna ja
perintötila. Entistä synkempänä loi Erfu katseen
mustllkiwisellc »vnurellc ja sitten puistoon. „O-
len »vielä korkeille jumalille ja jumalattarille »vel-
kaa kiitoksen ja »ihrin ihmeellisestä pelastuksestani
tällä »vuorella. Huomenna samoat he tumpa-
senkin". Egon katsoi surullisesti nalvistacn pahaa
weljensä silmiin. „Mitä aiot hnomenna tehdä?"
kysyi hän. Hänen sydämmensä oli raskas, kun
hänen »vanhempi »veljensä totonaan autantni kos-
ton himon jn »oihan »valtaa»». Mutta Erfo
painoi kannuksensa hewosen kylkeen, niin että tämä
hyppäsi ja juoksi eteenpäin.

Wangit suljettiin talliin, joka kuului perintöta-
loon, Egon oli kuitenkin ennen sitä käskenyt an-
tamaan heille wettä jn leipää ja »vähän olkia
yösijaksi.
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„Jumala siunatkoon sinua siitä hywästä, jota
osoitat meille", sanoi Oda kiitollisena Egonille,

Tudo ja Oda eiwät Paljoa maistaneet. Kun
lapset oliwat syöneet kylliksensä ja sammuttaneet
polttaman janonsa, pesi Oda tähteeksi jääneellä
medellä puolisonsa hamuat. Sitte tuli orja, jo-
ta Egunin käskystä ilmoitti heille, ettei heitä si-
dottaisi yöksi, „Mutta", sanoi orja, „elkää koit-
tako karata, sillä silloin nuo kaksi »vartijaanne
tappamat teidät taikka koirat repiwat teidät!"
Sitten pani hän tallin ainoan owen salpaan
ja wieritti hirren sen eteen.

Samana iltana tuli pyhän puiston Pappi kor-
kean herransa käskystä linnaan. Hän oli noin
kuudenkymmenen wuuden paikoilla olewa mies,
kaswot totiset ja tukka walkoinen. Kun hän tuli
linnan salini, lähti linnanrouwa Jura itkettynein
silmin sieltä ulos.

„Sinä tiedät, uhripappi, etten wielä ole kor-
teille jumalille maksanut metkaani siitä, että pe-
lastiwat minut kunniattomasta kuolemasta ja He-
lin synkästä waltakunnastll, Kauwnn ajattelin
uhria, joka erittäin olisi jumalille otollinen ja
itselleni kyllin arwokas. Silloin sain tuulla, että
tuo ilkeä orja Wetzel, joka ei pelastanut minua,
Maan päinwastuin syöksi minut kuulemaan, pii-
loutuisi Aschbergilla, Menin wäkewin käsin otta-
maan hänet Wangiksi tuodakseni hänet Pyhäksi
uhriksi ilman ja manalan haltijoille. Mutta,
Wetzeliä en saanut käsiini — ", Erfo Maikein.
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„Mita sinun mielestäsi olisi pyhän puiston ju-
malille' kyllin nrwokas uhri?" kysyi hän papilta,

„lalo herra," wastnsi tämä, „sinullahau on
niin monta karjalaumaa Wuorilla ja laaksoissa.
Uhraa, jos sinua haluttaa, nuori wirheetön He-
inonen jumalille hywäksi hajuksi,"

„Kuinka," wastasi Erfo suuttuneena, „olcnko
ininä sitten halwan majan talonpoika, kosta mi-
nun pitäisi uhrata wain hewonen, niinkuin muu-
tenkin joka wuosi? Eikö jaloimman henkilön elä-
mä koko Tullifeldissä ole enemmän kuin Heinosen
arwoinen?"

„Uhraa sitten kolme hewosta Odin jumalalle,
jalon sukusi kanta-isälle, kolme lehmää Frigg ju-
malattarelle ja kaksitoista lammasta kahdelletoista
Asa-jumalalle, jotka hallitsemat wuotta,"

„Etkö pidä minua suuremman arwoisenn",
wirkkoi Erfo synkästi tuijottaen eteensä, „eikö
henkeni mielestäsi maksa sen enemmän kuin muu-
tamaa naudan päätä lukemattomista karjalau-
moistani?"

„lalo herra", wastasi Pappi, peljästyneenä
Erfon koko käytöksestä, „jos tahdot uhrata wielä
eneimnän jumalille, niin määrää itse uhrieläinten
lukn!"

„Ei luku, uhripappi, llle pääasia: kaksitoista
lammasta taikka sata, kolme hewosta taikka kol-
mekymmentä. Ei, arwou mukaan on arwostel-
tawa. Pitää olla uhrieläin, kuulehan, yksi ai-
noa main! Mutta semmoinen, joka on korkenin
jumalain ja minun jalon sukuni arwoinen,
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Wetzel on päässyt käsistäni, niin un siis
bergin talonpoika Tndo, joka häntä on piilotta-
nut, ja joka itse un luopunut jumalista ja kään-
tynyt kristittyjen wäärään oppiin, uhrallawa

sijasta!"
Pappi hämmästyi fteljästyksestä. „lalo her-

ra, katso harmaita hinksicmi. En ole eläissäni
toimittanut ihmis-nhria, Luowu siitä aikeestasi!"
Masiasi juumlicn uhripappi wapisewiu äänin,

„Minä olen sen päättänyt, Tudon täytyy
tulla jumalille wihitytfi Wetzeliu sijasta, Odiniu
pyhä tuli hänet kuluttakoon, koska sinä, niinkuin
huomaan, olet liian arka pistämään nhriweis-
tnsi ihmiseen, joka kieltää korkeat jumalat. Lä-
hetä sana, että Tullifeldin asnkkaat kokoontumat
huomenna ennen puolta päiwää uhrijuhlnau.
Minä sen tahdon!"

Jo samana iltana wictiin sana ympäristöön.
Ia samana iltana istuiTndo wiclä kerran yhdessä
omaistensa kanssa. Hänen sydämmensä oli mel-
kein pakahtna ajatellessaan, ettei ainoastaan hän
itse, wapllll talonpoika, waan 'myöskin Oda ja
lapset tästälähin söisiwät orja,i leipää ja että
heidän pitäisi totella isäntänsä tai emäntänsä pie-
nintäkin uikkua,

„Tapllhtnkuun Inmalnn tahto!" lohdutti Oda
puolisoaan ja lapsia, „los meidän koko elinni-
kamme täytyisitin olla »vangittuina, niin on meillä
se lupaus, että Kristus on lunastama Wangit,
Jumalan edessä olemme me wapaat,. Ia knn
Jumala wiimeiu kutsuu meidät kotiin, niin me
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sitä enemmän saamme iloita Jumalan lasten iha-
nasta waftaudesta,"

Wauhemmat ja lapset rukuiliwat yhdessä pa-
lawasti Jumalaa, Suloinen uni ummisti sitten
heidän kyyneleiset silmänsä, ja enkelit toiwat
Tudolle Jumalan istuimelta woiman jakärsiwäl-
lisyyden hengen tulemien waikeidcn hetkien waralle
ja piti>vät ju marttyrikruuuua hauen päänsä
päällä.

VIII,

uhrij u h l a.

Seuraawa päiwä ali Odinin pyhä päiivä.
Oli ihaua kewät-namu: sinisenä loisti taiwas ja
suloisesti mihnnnoiwnt Pyökit Wuorilla ja niityt
laaksossa: leiwuset kaiuttiwnt kauniimpia liwer-
ryksiääu, lapset poimimat orwotkia tuoksuaMaan
kimppuun ja kiersiwät ensinunäisistä kedon kukka-
sista seppeleen päähänsä,

Nithardishusenin perintötilallakin istui mies-ja
nais-orjia yhdessä sitomassa seppelettä punakata-
jista; eräs orja oli auringon nousun aikana kar-
sinut oksat korkealla Aschbergin wuorella, jossa
tämä pensas wielä kaswaa wiljelemättömänä,
laulaen ja leikkiä laskien kietoiwat he moniwäri-
siä kukkia punnkataja-seppeleisiin, niinkuin tapana
oli uhrijuhlieu aikana, Wangeille oli annettu
leipää ja wettä. He uliwat jälleenrukoilleet Iu-
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malalta kärsiwällisyyttä kalvassa koettelemukses-sa, jonka hän oli heidän osakseen suo»ut, ja an-
tautuneet kokonaan hänen tahtonsa alaisiksi.

Wähän ennen puoltapäiwää tuli pyhä» puis-
ton pappi Mielä kerran linnaan ja keskusteli Er°
fon knnssn; puhetta Erfon Mihanpurkaukset usein
keskeyttimät. Pää kninarassa ja masentuneen nä-
köisenä tuli pappi linnasta. Hänen »viimeiset
ponnistuksensa muuttaakseen linnanherran mieltä
oliwat olleet turhat.

Auringosta päättäen oli juuri puulenpöiwän ai-
ka, kun Erfo täydessä juhlapuwussa tuli linnasta.
Toinen orja kantoi hänen edellänsä suurta miek-
kaa, toinen hänen waakunn-kilpeään. Noustiin
Vuorelle ja Erfu käski papiu kuristaa Tudua ju-
malien jnhlaan. Kun pappi oli astnnnt talliin,
käski hän Tudon nousta ylös. Sitten Pani hän
korkeain junialain nimessä molemmat kätensä hä-
nen olkapäilleen.

„Minä olen Jumalan, ainoan elämän Jumalan
omaisuus," Masiasi Tudo, joka ei wuinut ym-
märtää, mitä Papin juhlallinen näkö ja kätten
päälle-paneminen merkitsiwät.

„Sinä olet wihitty jumalille," jatkoi Pappi
taäriessään kukkakiehkuran hänen päähänsä.

Tudua ja Odaa wärisytti, kun he njntteliwat,
mikä heitä nyt oli kuhtaawa, Viimeksimainittu
peitti kaswunsa. „Suuri Jumala," huudahti häu
kauhistuen, „onko täinä sinun tahtosi?" Näytti
siltä kuin hän olisi mennyt tiedottomaksi. Sitten
hän karkasi ylös ja syleili miestään, jota pakanal-
linen pappi ei estänyt, maan käänsi pois kaswonsa.
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„Nakas puolisoni," sanoi Ddn, „ei mikään woi
eroittaa meitä Jumalan rakkaudesta, ci waiwa,
ci ahdistus, ei N'ni>:u eikä kuulema. Jos un Ju-
mala» tahto, että tuo kauheus tapahtuu, niin
luule Herran marttyrina ja ylistä Jumalan kuo-
lemassnlin, «estä, kestä, kunnes enkelit tulewnt
wicmään sielusi Jumalan taiwaaseen! Jumalasuu sinulle woitun tatoumattmnan kruunun!"

Lräs palwelija koputti nyt herransa käskystä
owcllc, Uhripappi hätääntyi. Wielä kerran syleili
Tudo »oaimoaan ja kahta poikaansa. Sitten
nosti hän oikean kätensä ylös ikäänkuin walaa
tehden, Hänen wiittauksestaau tekiwät Oda ja
lapset samoin. Hitaasti jn jnhlallisesti sanui nyt
Tndu: „leesus Kristus eilen ja tänäpäiwänä
ja niin myös ijnuknikkisesti! Ainen,"

ivastasi häncn waimuusa ja pujat.
Pappi nukasi owe» ja wei pois Tuduu, joka tusin
uli kalpea knswuiltnnn, mntta kmtenkiu wnkninnlla
äänellä hnnsi omaisilleen: „lääkää hyluästi,
pysykää Jumalalle uskollisena elämässä ja tnu-
lemaosn!"

Pitkä ihmis-jono oli jo nnioduötunut. Kaik-
kein katseista loisti ilo tässä suuressa epäjumal-
tcn juhlassa, Erfuu kasinot wain uliwat synkät ja
papiu silmissä kuwastui sywä suru. Kuu pappi
Tuduu kaussa lähestyi seuruetta ja kun uähtiiu,
että jälkimäinen oli kuristettuun kuiu uhrieläiu,
kännnmt kaikki äänettömiksi. Tyytymättömyys, jupa
nuhakin astui ilon sijaan,

„Witä, mieskö uhrataan? Ei pitkii,l aikoihin
ole ketään ihmistä uhrattu jumalille!" Niin l'uul«
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tiin puoliääneen sanottaman, ja moni synkkä katse
kohtasi linnanherraa, joka nousi parhaimman He-
inosensa selkään. Jota lähemmäksi tultiin pyhää
puistoa, sitä suuremmaksi käwi kulkue. Mutta
muutamat kääntyilvät takaisin, kun näkiwät, että
ihminen uhrieläimen sijasta kulki papiu »vieressä,
Erfon wcli Egon ratsasti monilukuisten alustalais-
ten etunenässä, Terwehtimättä »veljeään asettui
hän miehineen kulkueeseen. Tultiin uhripaikalle.
Pappi astui uhriueen liwiympyrän keskelle.

Mutta Erfo ojensi itsensä ylpeänä juoksijansa
selässä ja huusi kokoontuneille: „Te olette laitti
tuullet, tninla koko seudun jaloin mies riippui
tuolla »uuureu jyrkänteellä, kurjan orjan Pilkatta-
ivana, kaikkeni »vuoren peikkojen naurnn esineenä
ja Helin pimeän, ilottoman ja kunniattoman »val-
takunnan uhrina, ja kuinka hän sitten suistui alas
hirmuiseen luilnuu. Mutta jumalat Pelastiwat
henkeni. Heille olen welkapää tästä maksamaan
arwokkaan uhrin. Ei Odiuille riitä hewusten
»veri kiitosuhriksi, eikä lehmäin wcri F-riggille.
Senniioiset eläimet eiivat ole Helille minään kor-
»uauksenn siitä, että hän wapautti seudun inloim-
man miehen, joka oli joutunut hänen käsiinsä.
Toinen mies pääsi hänen »vallastaan, toinen ol-
koon siis hänelle tämän sijaan kiitosuhrina ja kur-
»uaukseua pyhitetty. Tässä se mies seisoo. Se
0,1 tuo »vapaana syntynyt Aschbergin Tudu. Hän
un kristitty, ja on siis kieltänyt isäimme jumalat
ja omistanut kristittyni jumalattoman uskum
Tämmöisestä rikoksesta on hän moninkertaisesti
ansainnut kuulema». Älköön hän, tuo ioapaa
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mies, uhriweitsen leikkaaman haawan kautta menkö
Walhallaan, waan annettakoon hän jumalam ni-
messä tulen uhriksi, jotta hän minun sijaani wai-
puisi Helin »valtakuntaan. Ia jokainen, ken Pitää
yhtä isäimme woimallisten jumalam ja jumalat-
tarien kanssa, jokainen, joka tahtoo wälttää tä-
män pyhän puiston jumalam ja jumalattarien
»vihaa, hän huutakoon niin että he sen kuulemat:
«Kristityt kuulkoot!"

«Kristityt kuolkoot!" huudettiin tiheästä Mäki-
joukosta, joka täytti uhripaikan. Nekin, jotka
wielä äsken itsekseen taikka hiljaa keskustellen ys-
täwänsä kanssa, oliwat paheksuneet sitä, että ih-
minen piti uhrattaman, yhtyiwät nyt, kuullessaan
että kristitty oli uhriksi määrätty, kaikumaan
tuhatkertaiseen huutoon: «Kristityt kuolkoot!"

Uhripappi latoi Tudon ympärille kiwiymftyrän
sisäpuolella kuiwia puita, sotka hän auringon
uoustesta oli koonnut pyhästä lehdosta. Sillä
aikaa wahwisti tämä itseänsä hartaassa rukouk-
sessa Jumalan puoleen, pyytäen äkillistä, mutta
autuasta loppua Jeesuksen Kristuksen kautta.
Kaikki kansa lauloi wanhusa tawanmukaisia suma-
lain ja kansain sankarien ylistyslauluja. Mä
tulisemmaksi käwi laulu, yhä kiihkeämmätsi halu
uähdä kristityn kuolemaa ja yhä kowemmin ja
yhä kowemmin kuului: «Kristityt kuolkoot!"

Jo oliwat halot ladotut Tudon ympärille ai-
na polwiin asti. Äkkiä tunkeutuu silloin kokoon-
tuneen »väkijoukon läpi mies, jolla on kookas
wartalo ja jalot kaswon-piirteet. Waknwin as-



57

kelin astun hän kiwiympyrän sisälle, johon wain
Pappi uskalsi mennä, ja huutaa Tudolle: „3)lis-
tetty olkoon Jeesus Kristus!" Tämä, joka jo
oli lansnnnt jäähywäiset maailmalle ja elämälle,
tuijotti mieheen awoimiu silmin, ikäänkuin olisi
nähnyt enkelin ilmestyksen, ja wastasi sitten: ,„I-
jaukaikkiscsti! Ameu,"

Wieraan syleillessä Tudon lohduttaen ja roh-
kaisten häntä, oli koko kansanjoukko pelosta
hämmästynyt tuon julkean tähden, joka uskalsi
astua pyhään ympyrään ja koskea jumalille Py-
hitettyyn uhriin. Ehdottomasti katseliwat toiset koh-
ti sinistä taiwasta nähdäkseen eikö salama iskisi
ja musertaisi tuota ilkiötä. Toiset katseliwat Ma-
misten heikon tuulenpuuskan liikuttamia puiden
latwoja pyhässä puistossa, odottaen junmlain
ilmestymän häwittämään »vihollistaan, Uhripap-
pi itse ei tiennyt, mitä hänen piti tehdä kostaak-
seen tuommoista ennen kuulumatonta ilkityötä.
Muukalainen ja Tudu lankeamat nyt polwilleen
ja rntoilewat hiljaa, Kauwas kuulumalla ää-
nellä rukoilee sitten wieras Jumalan, tniwaan ja
maan Herraa, nunniin ja tuon sokean, kurjan
pakanakansan puolesta.'— 3ywä hiljaisuus Mal-
liisi, Kaikkein sydämmiä wärisytti tuommoinen
julkea uhkarohkeus. Muukalainen nousi ylös, pa-
ni kätensä Tudon Pään päälle ja sanoi korkealla
äänellä:

„Herra siunatkoon sinua ja Mnrjelkoon sinua!
Herra »valistakoon taswunsa sinun päällesi ja

olkoon sinulle armollinen!
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Herra kääntäköön kastoonsa sinun puoleesi ja
antakoon sinulle rauhan! Amen."
' Nyt pääsi malloilleen myrsky raiwoisain susien
tapaisena ulwontana. Vrfu ja pakanallinen pap-
pi hyöktasiwät eri tahoilta wierasta wastann, ja
koko kansanjoukko tunki heidän perässään rajusti
huutaen: „Kristityt kuolkoot!"

Muukalainen nousi eräälle kiwiympyrän paasi-
kiwelle ja huusi: „On olemassa wain yksi In-
mala taiwaassa ja maassa. Tämän Jumalan
jumalallisen johdun alaisina tekin olette ja hän
tahtoo, että tekin käännytte hänen puoleensa ja
ijäti elätte hauen luonaan —."

Hän tahtoi puhua edelleen. Rohkeasti tartut-
tiin häneen ja samassa tuokiossa wedettiin hän
alas kiwiympyrältä ja makasi kohta maassa sidot-
tuna, «Kuolkoot kristityt!" huusiwat nyt kaikki
rajussa kiiwaudessanu, Kowasti sidottuna käsis-
tä ja jaloista jäi muukalainen pitkäkseen maahan,
ja pian ladottiin lisään puita Tudon ympärille,
kuunes ne ulottuiwat hänen olkapäihinsci.

Nielä kerran wihki uhripapfti miehen jumalil-
le, sitten kallistni tulisoihtu, jonka petanallinen
pappi oli tuonut lähellä olemasta majastaan,
kuiwiin risuihin,

„Oi Jumalan karitsa, joka pois otat maail-
ma,: synnit, armahda minua!" lauloi Tudo,

„Herra antakoon sinulle ijankaitkisen lewun, ja
ijäinen walkeus walistakoun sinua!" wastasi si-
dottu muukalainen.

Kuluttamat tulenliekit nousiwat yhä korkeam-
malle pitkin puita.
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„Oi Jumalan karitsa, joka pois otat maail-
man synnit, armahda minua!" lauloi Tudo yhä
kowemmin ja woimnkkanmmin.

Korkealle kohusiwat liekit,
„Kestä, kestä uskossa Jeesukseen Kristukseen!"

huusi muukalainen, „Kristus on meille elämä, ja
kuolema un meille woitto. Autuaat uwat ne,
jotka Kristuksen tähden kärsimät waiwaa ja Wäi-
nön, Ole iloinen ja pelkäämätön, lumnln nn-
tnn sinulle woiton kruuuun!"

Wielä kerran kuultiin tulen keskeltä Tudun ää-
ni: „Oi lumnlnn knritsn —",sitten oli kaikki
hiljnistn. Ei tuulen henkäyskään tni-
wuttanut jättiläistnmmien lntwoja pyhässä puis-
tossa, Ei kuulunut linnun laulun. -

Äsken niin raiwostuneesta ihmisjoukostakaan ei
kuulunut hiisknustn, Nhri oli täytetty.

IX,

Yöllistä keskustelua.
Erfou käskystä oli tuo yhä wielä sidottu muu-

knlninen wiety pakanallisen papin ninjaan, jotta
tämä Pitäisi häntä hywässä tallessa, kunnes pää-
tettäisiin hänen tulewasta kohtalostaau.

Muukalainen oli Sturmius, äsken perustetun
Eichluhin luostarin apotti. Tutkimusmatkalla
ollessaan lähinnä asuwien pakanoiden luu oli hän
tullut pyhään puistoon. Mutta pian oli hänen
täytynyt läpipääsemättömän pensaston tähden
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kääntyä takaisin ja jatkaa matkaansa pitkin puis-
ton rajaa. Näin oli hän tullut uhripaikan lä-
heisyyteen, josta hän oli kuullut kowasti huudct-
tawan: kuolkoot!" Uskoen ruumiinsa
ja sielunsa Jumalan käsiin, oli hän rohkeasti as-
tunut uhripaikalle, ja tuskin oli hän saanut tie-
tää, mitä täällä oli tekeillä, cuuenkuin hän jalo-
mielisesti oli pannut henkensä alttiiksi luhouttnak-seen uskonweljcciän kuolemanhädässä.

Pakcmllpaftin maja oli jotenkin ahdas. Lieden
luona, ikäänkuin syMiin ajatuksiin waipuueeua,
iotui tuo korkeain jumalain nhripappi, lakkaamatta
tuijottneu sammumaan tuleen.

Toisella puolella tulisijan marjossa makasi Stnr-
mins. Ia sama ajatus täytti molempien mielen:
molemnmt yhä wielä uäkimät edessään tulculielit
Tudun ympärillä; molemmat kuuliMat hänen
mielä laulaman: „Oi Jumalan Karitsa!"

Sywä hiljaisuus malliisi. Aurinko oli laskeu--
tuuut, jn tähdet kiersiwät ratojansa taimaalla.

„Anna minulle »vähän juotaMaa," pyysi Stur-
mius heikolla äänellä. Pappi ei sitä kuullut, „2uo
miunlle wähän Mettä," huudahti Tturniius het-
ken perästä rukoilemalla äänellä. Nyt wasta he-
räsi nhripappi mietteistään ja ystämällisesti an-
toi hän »vangilleen juoda Medellä täytetystä sn-
Minstiastn. Hänen awullaan nonsi Sturmius
sitten hiukan ylös, ja samassa tuli liedeltä mainisi
hänen kaswojnusn, tumman-sinisiä silmiä, korkeata
otsaa ja jaluja kaswonpiirteitä. „Kiitos, kiituo",
snuui Sturmius »virkistyneenä juomisesta, „kiitos
siitä, että armahdit wankiraukkaa! Jumala si-
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uulle sen palkitkoon!" Uhripappi lewitti wähän
olkia ja antoi Wangin laskeutua niiden päälle.
Sitten otti hän rahin ja istui hänen jalkninsa
juureen.

„Kuka olet sinä, muukalainen, joka uskalsit tun-
keutua pyhään nhriympyränn?" kysyi hän. „Wnik-
ka oletkin kauheasti rikkunut jumalia wastaan,
täytyy minun kuitenkin ylistää sinun pelotonta
rohkeuttasi. Elämäsi on linnanherran uikkujen
Mallassa,"

„Nimeni on Sturmius," wastasi tämä, „olen
jaloa sukuperää ja ainoau, eläwän Jumalan Pappi;
ei linnanherran, wann Jumalan wallassa un elä-
mäni. Kotini on keskellä erämaata Fulda-laaksossa
päiwäu matkan päässä täältä. Lähdin tieduste-
lemaan, missä pakanoita asuu, jotta sitten, jos
Jumala antaisi siihen armousa, kohta saisin lä-
hettää heidän luo saarnaajia julistamaan tuon
iloisen sanoman Jeesuksesta Kristuksesta, koko
maailman wapahtajastn. Jumala» johdatuksesta
tulin tänäpäiwänä tuon kauhean murhan todis-
tajaksi,"

Uhripappi huokasi ja sanoi Mankui» anteeksi
pyytäen: „Minun tekoani se ei ollut. Minulla ei
ollut mitään halua miehen surmaamiseen. Lin-
nanherra pakoitti minua, sillä olen hänen uhriftap-
pinsa, ja raskaalla sydämmellä toimitin työni."

„ Jumala antakoon sinulle ja herrallesi anteeksisen pahan, jonka teitte pakanallisessa tietämättö-
myydessä. Wui, jos Jumala saisi nwatn sy-
dämmesi, että hänen kirkkautensa walaisisi sitä ja
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autuaaksi tekemä usko sinussa syntyisi! Oi, kuin-
ka sitten siitä ylistäisit Jumalaa, että onnellisesti
olet päässyt pakanallisen pimeyden waltakinums-
ta!"

„Buuletko", wäitti uhripappi, „että minä, wnn-
ha mies, omistaisin sinnn oppiasi, luopuisiu niistä
jumalista, joita niin kauman olen palmellut? En
koskaan!"

„Etko sanonut äsken", ivastasi Sturmius,
„ettet halannut miehen kuolemaa? Kas, snmoin
ei ainoa, totinen Jumalakaan halua ihmisen ijan-
knikkwta kuolemaa, Maan Hän tahtoo, että ihmi-
nen kääntyisi hänen puoleensa ja eläisi ijankaikki-
sesti hänen luonaan taiwaan kunniassa."

Pakcmapappi kurjasi walkeaa ja wastasi: „Muu-
kalainen! Se mitä sanoit yhdestä Jumalasta, ei
ollut lliwan wääriu. Sillä tosin löytyy monta
jumalaa ja jumalatarta yläilmoissa ja maau alla,
mutta wain yksi on kaikkein isä, Odin, tuo hywä
ja ivoimakas, joka ratsastaa kahdeksanjalkaisella
hewoselllllln. Hänen waltansa alaiset owat kaikki
toiset jumalat, samoin jättiläiset, keijukaiset, ton-
tut ja kaikki haltijatkin,"

»Mielelläni", sanoi Sturmius, «nimitän minä-
kin Jumalaani kaikkein isäksi, sillä häntä rukoilewat
joka päiwä kaikki kristityt: „Isä meidän, joka olet
taiwaissa". Mutta sinun ylijumalasi, Odin, on pa-
kanajumala, täynnä inhimillisiä heikkouksia, waja-
waisuuksia ja minun ylijumalani on Pyhä
Jumala, ilman mitään syntiä , puhtaampi kuin
aurinko taiwaalla. Sinun Odinist tarwitsee kah-
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deksanjaikaisen juoksijan kulkeakseen ilmojen halki;
minun pyhä, suuri Jumalani tietää kaikki, näkee
kaikki ja kuulee kaikki."

„Minullekin", lausui uhripappi, „sauui kerran
suuri ennustnjawaimo, että se aika olisi lähellä,
jolloin hewuset kaatuisiwnt ja hänen korp-

pinsa luolisiwat, sillä ylijumala ei tarwitfe Heinos-
ta eikä korppeja, ylijumala, totinen Jumala, on
hengellinen olento, maailman suuri mestari; nuo
mielettömät ihmiset yksin, joiden sydämmet owat
täynnä rikoksia, ne ne owat lisänneet hänelle he-wosen ja korpit ja keksineet hänelle inhimillisiä
heikkonksia. Sentahden en tahdo wäittää, että
sinä olisit määrässä,"

Tuli liedellä oli melkein sammunut ja kylmää
wnori-ilmaa wirtasi sisään. Mutta pakanapappi
näytti tahtoman jatkaa keskustelun, sillä hän wi-
ritti uudestaan walkeaa.

„Mikä Jumala taikka ihminen se on, jota te
kristityt palwelette, ja jota myös tänäpäiwänä
uhrattu mies rukoili?,, kysyi häu hetkeu perästä.

„Te pakanat," wastasi Sturmius, „ajattelette
mielellänne ylijumalaanne kirkkaasti säteilewän
auringon tapaiseksi. Auringon tantta etupäässä
tuottaa ylijumala waloa ja eloa ja kaikkea hywää
koko maailmalle ja ilmaantuu siten teidän'mieles-
tänne hywänä. Kas, niin mekin arwelemme.
Mutta nnelä ihanamman auringon kui» sen, joka
aaniulla nousee ja illalla laskee, on Jumala an-
tanut ihmiselle, ja tahtoo seu kautta lahjoittaa
heille waloa ja iloa. Tämä ihmiskunnan au-
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rinko on Jeesus Kristus, Hän on ylijumalan ijan-
kaikkinen jumalalliucu poika ja syntyi halwassa
majassa köyhien ihmisten lapsena. Mutta tästä
halwasta majasta owat elämän ja sinnautscn
wirrat Uniotaueet moneen kansaan, ja tähänkin
laaksoon. Jos Jumala suo, on kohta walo lewi-
äwä. Tämän auringon, Jeesuksen Kristuksen
kautta, on ylijumala ilmoittanut meille korkeim-
man »valonsa, Scntähdeu sanookin aristus itse:
„Riiu rakasti Jumala maailmaa, että hän an-
toi ainoan poikansa, ettei kenkään, joka uskoo
hänecu, pidä hukkuman, waan ijautaikkisen elämän
saaman."

„Suloinen sanoma!" lausui pakauapapfti, „Sa-
nu se wielä kerran, että minäkin sen ymmärtäi-
sin!"

Sturmius kertoi sen: tuntuihan se hänestä it-
sestäänkin kaikkein suurimmalta ja wiisaimmalta
saualtn, joka itinään oli lausuttu. Sitten jatkoi
hän:

„Tcimä aurinko Jeesus Kristus antaa onnea
ja iloa kaikissa elämäuwaiheissa. Niinkuin Kris-
tns itse on tnllut alas tniwaasta armahtaakseen
ihmisiä heidän synneissään ja heitkunoessaan, niin
pitää ihmisenkin harjoittaa laupeutta lähimmäis-
tään kohtaan. Te wain on oikea kristitty, joka
rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäiotään
niinkuin itseään. Missä itinään maailmassa on-
kaan hnolta, kyyneleitä ja sydämmen surua, siel-
lä huutaa Herra murheelliselle mielelle, että tä-
mä kääntyisi hänen puoleensa, niin hän sitä un
wirwuittawa taiwaallisella lohdutuksellaan/
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Meidän pyhä uskontomme ei siis ole mitään
muuta kuin uskontoa syntisen ihmisen sowituksesta
pyhän Jumalan kanssa ja juuri sentähden myös
uskonto yleisestä weljesrakkandesta ihmisten kes-
ken. Se yhdistää ihmisten sydämmet,. yhdistää
taiwlllln ja maan, yhdistää ylijumalan taiwaassa
ja hänen ihmislapsensa täällä maailmassa,"

„Walhallaksi," niin jatkoi Stnrmius hetken
perästä, „scu«tte te pakanat sitä taiwaallista sa-
lia, joka teidän ajatuksenne mnkaan un kuristettu
waakunakilwillä ja peitsillä. Niin tosiaan, niillä,
jotka owat päässeet täydelliseen autuuteen tai-
Maassa, niillä on kaikilla naytettäwänä waakuna-
kilpensä, kannistettuna ristin ja monen ahdistuk-sen merkeillä; heidän un täytynyt paljon taistella
syntiä wastaan, joka tuhansissa eri muodoissa ja
nsein walhehaamussakin on tahtonut näkymättö-
mänä tunkeutua heidän sydnmmeensä. Wiisi
sataa neljäkymmentä porttia johtaa, sanainne mu-
kaan, teidän Walhallaanne. Oi, sanokaa tuhan-
nen tuhatta porttia, sillä kaikista maailman ää-
ristä kutsuu Jumala, ylijumala, uskowia lapsi-
aan luokseen taiwaalliseen Walhallaan, Ur-
hoollisten sielut wllin, sanotte te edelleen, tulewat
teidän Walhallaan. Aiwan oikein. Ainoastaan
se, joka täällä maailmassa urhoollisesti taistelee
kaikkea sitä kauheaa pahuutta wastnan, joka hä-
nen sydämmessään piilee, ainoastaan semmoinen
urhoollinen sankari woi saawuttna woiton kruu-
nun, taiwacm kultaisen kunnian kruunun,

Awonaiset haawat wain tuottamat pääsön teidän
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Wnlhallaanne. Woi, jos taitaisin tehdä sinulle
oikein selwäksi, että Kristus antoi uhrata itsensä
Jumala» karitsana meidän edestämme ja että
hänen hanwnnsa meidät parantamat! Mutta
kristittyjen ylijumalan Walhallaan woiwat kaikki
tulla, olkoot sitten jalosukuisia herroja, wapaita
talonpoikia taikka köyhiä orjia, olkoot miehiä taik-
ka naisia, »vanhuksia taikka lapsia, ja oli mitä ta-
hnan heidän kuolintapansa. Sillä kaikkia »valai-
see sama, tailvaallinen anrinko, Jeesus Kristus."

Uhripappi oli äänettömällä kuunnellnt tuijotta-
en tuleen. „Minä en pilkkaa semmoista uskoa,"
lausui hän nyt, „Ompa sydämmeni lämmin-
nyt siitä ihmeellisestä lauseesta, jonka äsken ker-
roit," ja sitten hän toisti nähtäivällä mielihywällä:
„Niin rakasti Jumala maailman,"

Sitten hän otti uhriweitsen ja katkaisi siteet
»vankinsa käsistä ja jaloista, „Mjumalcisi ja
aurinkosi tähden osoitan sinulle sen Inuttamuksen,
että lasken sinnt »vapaaksi. Jos karkaat luotani,
niin ei uskontosi ole niinkään arlvuinen; se wel-
tostuttaa miesten sydämmet. Jos jäät tänne, on
se minulle merkkinä siitä, että, niinkuin sanoit,
rakkauden uskontokin woi tehdä sydämmet lujiksi
ja rohkeiksi. Sillä tiedä, että jalo, ankara herra,
huomenna on istuma oikeutta sinun tähtesi, ja
ennenkuin aurinko jälleen laskee, saatat olla kau-
hean kohtalon oma."

„Kiitos", wastasi Sturmius, „jalostn luotta-
muksestasi! Minä en koskaan sinua Petä, Elä-
mäni samoin kuin kuolemani on Jumalan käsissä.
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Tapahtukoon miimlle, uiinkuiu hän hywäksi uä-
ke e!"

Molemmat asettuiwnt lewolle tulisijan wiereeu.
Pyhästä puistosta kuului kettujeu käheä hau-
kunta, susieu uluioiniucu sekä puitten humina
yön nikann, ja kutoutui uuen kirjawiin kuwiiu,
luuucs aamurusko uousi.

Jo aikaiseen aamulla tuli Erfo ja julisti 3tur-
miutsclle, että tämä rohkeutensa tähden, jota häu
sanoi pitämänsä armossa, sai pitää elämän >a
wnpanden, Symällä hänen sielussaan liikkui jo-
takin muuta, joka sai hänen päättämään Stur-
minksen ivapanttamistn: häntä salaisesti kauhis-
tutti se ihmisuhri, juhou hänen tnlinen nuhansa
jn mnsentumaton kostonhimonsa oli hänet saatta-
nut. Hänestä tuntui siltä, kuin täytyisi hänen
oma puolisonsa kammoksua häntä ja hänen teko-
ansa, kuin täytyisi hänen lapsensa peljätä häntä.

3ydämn,ellisesti Puristaen toistensa kättä ero-
siwat toisistaan molemmat papit, kristitty sa pa-
kana, souka säikeen Sturmiuo palasi luostariinsa.

3da orjana linnassa.
Odnlla uli ollut waikeitn aikoja kestettämänä.

Hänen puolisonsa oli poissa, MilUtamilta
unisilta kuuli häu kaikki, mitä oli tapahtunut uh-
ripaikalla. Katkeria kyyneleitä »vuodatti hau las-
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tensa kanssa, ja kuitenkin tuntui hänestä sen ohel-
la kuin Pitäisi hänen kiittää Jumalaa siitä, että
hän oli suonut hänen miehelleen semmoisen lopun.
Hänen molemmat poikansa oliwat kaikkein näiden
wierasten ihmisten joukossa mielestään yksinäisiä
ja hyljättyjä, ja he kysyiwät joka päiwä, milloin
saisiwllt palata rakkaaseen, wanhaan kotiinsa,
Oda oli nyt orjawllimo ja hänen lapsensa orjan
lapsia, tämäkin häneen koivin koski. Orjien ja
orjanllisten raakuus ja siweettömyys murehdutti
ja loukkasi häntä ylenmäärin. Kuinka käwisi, jos
hänenkin lapsensa waipnisiwat semmoiseen paka-
nalliseen raakuuteen? Tämä ajatus wiilsi kuin
weitsi hänen sydäntänsä.

Muutaman päiwcin perästä kutsutti linnan
ruuwa Odan luokseen ja näytti mielistymän hä-
neen ja hänen lempeään olentoonsa, Rouwa otti
hänet ja pojat linnaan luokseen, Oda oli nöyrä
kaikessa, oli sen ohessa hywin tottunut kaikkiin
taloustoimiin kellarissa jakeittiössä, ja linnanrou-
wa siitä häntä usein kiitti. Hän ymmärsi myös
ohjata ja johtaa linnanruuwan rajuja poikia.
Usein kun iltaisin pojat riensiwät hänen luokseen
ja rajusti pyysiwät: „Oda, kerro!" tuntui hänestä
kuin hän jälleen olisi pienessä, rauhallisessa tu-massa Kilimuntalossa, Silloin hän otti pikku lu-
ran, linnan herran rakastettaMan, keltakutrisen tyt-
tären syliinsä; kohta kymmenwuotias Nithard ynnä
nuoremmat weljet Manto ja Megingotz istuiwat
hänen wiereensä puupenkillepä hänen omatPoikansa
rahille hänen eteensä, ja hän kertoi pienestä Dawi-
dista, joka täytti paimenlaukkunsa sileillä kimillä
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ojasta jn sitten meni Herran nimessä Guliat-jät-
tiläistä wastaan ja Moitti hänet. Tämä oli Pie-
nen meilikertomus.

Sitten kertoi hän Josefista, jonka pahat wel-
jet möiwät orjaksi. Usein tuntui hänestä, ikään-
kuin häu uyt wasta oikein ulisi ymmärtänyt Jo-
sefin snrullisen tilan, ja hänen sanansa weljille:
„Te ajattelitte minusta pahaa, mutta Jumala
on seu kääntänyt hywäksi", lohduttiwllt aina hän-
tä.

Sitteu tertui hän tuosta hiljaisesta, pyhästä
yöstä Vetlehemissä, Kristuksen syntymästä ja lap-
suudesta, ja wiimeinen yö Kilianin talossa muis-
tui taas hänen ja hänen lastensa mieleen; wielä
kerran uliwat pujat istuttunaan isänsä polwella,
uojantuen hänen rintaansa wastaan.

Erittäinkin, kun talwi tuli pitkine puhteiueeu,
oli paljun kertomista. Rajusti winkuiwat talwi-
myrskyt korkealla sijaitsewau linnan ympärillä,
jääkylmä tuuli wuorelta tunkeutui sisääu akku-
nllin ja owien kautta. Mutta naisten kam-
miossa lewitti kirkkaasti leimuawa takknwalkea
suluista länipöä. Eräällä pöydällä keskellä huo-
netta oli niinkuin wielä tänäkin päiwänä on
monessa talossa wesisuikku ja sen yläpuulella roi-
husi pieni päresoihtu, Odan poikain jukapäiwäi-
senä työnä oli naiden päreiden kiskominen, kui-
waamincn, wirittäminen ja korren poistaminen.
Tällä ajalla kuunteli linnanroumnkin halukkaasti
Odlln suloisia kertomuksia ja iloitsi niistä. Niin,
toisinaan kehuitti hän itse Odaa puhumaan Ruu-
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tista taikka kertoinaan Mertanksen „laupiaasta sa-
marialaisesta" sekä kninkn Namin lesken poika ja
Latsarus herätettiin.

LiunanruuMa lupasi useiu, että Oda sni pui-
kainsa kanssa käydä katsomassa pientä tytärtään
(Melaa, joka sni paljon rakkautta osakseen 3ni-
Maroin kutuna. Ne uliwat äidille snluisia hetkiä,
kun häu pdikainsa ja pienen tyttärensä kanssa kul-
ti korkeata wnorta ylöspäin ja sai uudestaan pu-
hua heille manhasta kodista, isästä, joka uli niin
rakastettaMa ja hymä, taikka, knn he menimät
Orentilin kutiin ja näkiwät ne lehmät, jutks oli-
wat ulleet heidän omansa ja jotka nnelä hänen
huntunsa kuultuaan riensiwät hänen luokseen.
Wakama juhlatunne taas maltasi hänet ja hänen
puitansa, kun kutimatkalla linnaan kulkiwat pyhän
puiston uhi ja näkiwät uhripaikan. Silloin he
tawallisesti istahtiwat maahan ja äiti kertui isän
marttyri-tnulenillsta, hänen uskunsa lujuudesta,
tuosta rohkeasta, tuntemattomasta uskunweljestä,
joka rukoili isäu kanssa, ja hänen jn lasten sy°
dämmet tuliwat täyteen iloista uskou nmrnnnttta
siitä, että isä nyt iloitsi taiwaan autuudessa.

Taimen lopulla sairastui linnanruuwa Jura.
Väsymättä malwoi Oda hänen wuoteensa wie-
ressä, Uöt ja ftäiwät oli hän emäntänsä luuna,
ja hänen sydämmestään unusi Jumalan puulcen
muni harras rukuus tämäu puolesta, Turhaau
kehutti häntä itse liinianherrakin kerrankaan le-
mahtamaan. Täällä sairaswuuteella uli häneu
paikkansa. Ei kukaan osannut niinkuin Oda sai-
raan linnanronwlln silmistä nähdä hänen pienintä
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toiwllmustaaii, ci kukaan ollut niin kekseliäs pien-
ten "palwelusten osoittamisessa, jotka waikuttawat
niin hywin sairaaseen. Jos hän oli nukkunut
rahille loran wuoteen wiereen, uiiu ei tuo pan-
haawa talwimyrsky taikka winknlva rankkasade
häntä herättänyt, mutta sairaan emännän wähiin-
mästäkin liikkeestä oli hän wallveilla. Ainakin
kymmenen kertaa ' päiwässä lähetti hän poikaNsn
n. s. „kultakaiwolle," wuoreu juurella olewalle
lähteelle yhä uudestaan noutamaau raitista met-
tä, sillä sammuttaakseen emännän kuumejanua.

Hänen paras palkkansa oli se, kuu linnanrouwa
kuumilla käsillään painoi hänen kättänsä taikka
hiljaa kuiskasi: „Kiitos, kiitos, Oda!"

XI,

Laupeus wuittaa.
Toukokuu oli käsissä ja Oda muisteli usein si-

tä, mitä wuosi sitten oli tapahtunut Kilianinta-
lossa. Katkeruus ei kuitenkaan hänen sydämmeensä
päässyt, jossa wain oli Jumalalle antautumista
ja hiljaista hartautta. Kuinka iloitsikaan hän ja
ylisti Jumalaa, kun linnanrouwan kuume jälleen
wäheni ja sairas rupesi wirkoamaan. Wiimeisi-
uä toukokuun päiwinä uskalsi Jura Odan tuke-
mana mennä ulos mahaksi aikaa ihailemaan tam-
mimetsien ihanaa wihannuutta. Tuolla uli wuo-
ren mnstansinertäwä huippu, täällä pyhä puisto,
„Oi Jumala, kuinka hywä sinä olet!" huudahti
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lora kiitollisena, joka huudahtus sai Odan sy-
dämmen sykkiinään; hän oli ilmaissut kiitollisuu-
tensa, mutta ei pyhän puiston synkille jumalille,
jolle annettiin Merisiä uhria, maan ainoalle elä-
mälle Jumalalle. „Woi, Oda, jos Moisin saada
tekemättömäksi sen, joka muusi, sitten tapahtui
tuolla kauhealla uhripaikalla! Woi, jos kummin-
kin Moisin palkita sinulle sen hymän, jota sinä,
tuon uhratun miehen Mauno, olet osoittanut mi-
nulle!"

„Ei niin, jalo haltija," Masiasi Oda, ja kyy-
nelet wuotiwat pitkin hänen postiaan, „ei minulle
tule kiitos, maan armolliselle Jumalalle ja Isälle,
joka warjeli sinun kalliin henkesi. Ia tapaus
puistossa oli myös saman Jumalan sallimuksesta,
joka pimeilläkin teillä wie meidät waloisaa pää-
maalia kohden."

Linnanrouwa oli jälleen täysin terwe. Puoli-sonsa kanssa oli hän käynyt syntymälinnassaan,
Hennebergissä, katsomassa wcmhempiaan ja sisko-
jaan. Palatessaan toi hän kauuiita lahjoja lap-
sille. Muutamat orjanaisetkin perintötilalla ja
linnassa sniwat lahjoja, joista oliwat iloisia, Oda ja
hänen lapsensa Main näyttiwät jäawän osattomiksi.

Seuraamana päiwänä käski linnanherra kutsua
Odan luokseen suureen saliin. Hänen wieressään
istui hänen puolisonsa Iora; ilo ja terweys loisti
hänen ystäwällisistä silmistään.

„Oda," sanoi hänelle herra, „me olemme wie-
lä welkaa jumalille taikka, jos niin tahdot, Ju-
malalle kiitoksemme hallitsijattaren pelastuksesta
hauen kowastll taudistaan. Sinä, orjanainen,
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jonka onnen olen hawittänyt ja miehen surmaut-
tanut, siuä olet hoitanut emäntääsi paremmin
kuin mikään tytär äitiään taikka sisar sisartaan.

Oda, orjattaremme, sinä olet wapaa, ja sinun
lapsesi owllt wapaat tästä hetkestä. Tämä olkoon
kiitosuhrimme Jumalalle ja kiitoksemme sinulle.
Jos tahdot palata wanhaan kutiisi, niin minun
wäkeni tulee jälleen rakentamaan Manhan talosi
ja wie sitten härkäsi, lehmäsi ja lampaasi uuteen
nawettaan Kilianintalossa. Jos tahdot jäädä
tänne, kunnes poikasi uwat nuorukaisia, niin olet
meille rakas wieras."

Kaikesta sydämmestään kiitti Oda takaisin saa-
mastansa wapaudesta. lora syleili häntä niin-
kuin sisarta.

Oda päätti jäädä wielä joksikin aikaa. Hänenpoikansa oliwat wielä liian nuoret hoitaakseen
Kilianintalon maita. Hän jäi siis linnaan ja sai
ottaa pienen tyttärensä Giselan luokseen. Kaikkia
töitä, joita hän orjana teki, toimitti hän nytkin
wapaana.

Mutta jos hän kuuli, että joku perintöti-
lalla oli sairastunut, pyysi hän päästä sitä hoita-
maan, joka hänelle mielellään myönnettiinkin.
Siellä istui hän usein monta päiwciä jonkun or-
jan tai orjanaisen »vuoteen mieressä, hoitaen heitä
samalla alttiudella ja tarkkuudella, jota hän wii-
me tlllwena oli osoittanut linnanrunwalle. Kuin-
ka hywin hän ymmärsi lohduttaa ja pienellä ys-
täwällisellä sanalla kuolleista epäjumalista johtaa
puheen elämään Jumalaan, jolta yksin apu ja
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pelastus on saatawana! Kuinka sydämmellisiä
ja hartaita uli hänen rukouksensa sairaidenkanssa!

Kuinka kauniita kertomuksia osasikaan hän heille
puhua, milloin »viihdytykseksi, milloin lohdutuksesi,
ja yhä uudestaan kertoili hän Kristuksesta, kaik-
kein köyhäin ja sairaiden suuresta hywäntekijästä,
puhueu hänen katkerasta kärsimyksestään ja kuo-
lemastaan, hänen ylösnousemisestaan ja taiwaa-
seen astumisestaan! Ia jos joku hänen hoidot-
kaistaan oli lähellä kuolemaa, joku, jouka sydäm-
messä hänen sanansa oli langennut hywään maa-
han, kuinka iloisesti ja toiworikkaasti hän silloin pu-
huikaan siitä elämästä, joka haudan toisella puolella
un »valmistettu ulille, jotka uskowat Kristukseen!
Moni uskalsi antautua Kristukselle ja meni, maikka
kastamattomanakin, ijankaikkisunteen iloisesti toi-
woen, että Jumala lahjoittaisi köyhälle orjalle,
joka kaikesta syoämmestcian uskoi Kristukseen,
Junnilan lasten ihanan wapaudeu.

Seuraamana talwena oli kuolewaisuus suuri
koko seudussa, Oda oli alituisesti poissa liimasta.
Muutamaan paikkaan oli kokoontunut paljon sei-somaa wettä ja tämä teki ilman eftäterweettiseksi.
Siellä piti silloin tuulettaa noita ahtaita, kuumia
tupia, joissa sairaat uliwat tukehtua, piti puhdis-
taa ja wähentää makuuhuoneista lämpöä, joka
teki kuumesairaat melkein mielipuoliksi, sekä suojella
sairaita liian lukuisten sukulaisten ja ystäwäin
käynneiltä, rauhoittaa heitä ja tehdä heidän sie-
lunsa hiljaisiksi Jumalassa, Wuoden kuluessa
tämi hän paikasta paikkaan, kaikkialla toimien rak-
kauden hengessä ja pitäen järjestystä ja puhtautta.
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Moni kallis ihmishenki pelastui hänen taitaman
hoitonsa kautta ja moui sielu johdettiin waruwasti
lähemmäksi kristillisen tiedon waloa. Hän ei kos-
kaan tyrkyttänyt uskoaan kenellekään, ja jos ta-
pahtui, että sairas tai hänen omaisensa etsiwät
apua pakanallisilta jumalilta, uiin ei hnu heitä
toruuut kuskaan, waan rukoili hiljaa sydämmes-
sään Jumalaa, että hän ottaisi lukuun heidän
tietämättömyytensä, he kun wielä oliMat pimey-
dessä ja kuoleman Marjon maassa, ja knulisi hei-
dän rukouksensa ikäänknin se ulisi Iccsukseu ni-
messä omistettu hänelle, ainoalle elämälle huma-
lalle.

Se tosin suretti ja huolestutti häntä sydämmcn
pohjasta, knn hän näki junknn pakanallisen wai-
mo-raukan sieluntuskassaan kääutywän toisen pa-
kanallisen epäjninalnn Inota toiseen, toisena päi-
mänä rukoillen Odinia, toisena Thuria, joka inus-
tilla pukeilla kulki ilmojen halki, pitäen toisessa
kädessä suurta wasnraa, toisessa isoa juomasarwea,
jolla häu kerran oli juonut melkein koko waltame-
rein taikka kun rukoiltiin naisjumalaa Hullaa, joka
kimeästi huhuten liikkui ympäri korkealla ilmassa
ja sitten syöksyi wuoren sywiin, kamaliin rotkoihin.
Mutta halwetsimincn, pilkka ja ylenkatse eiwät
liikkuneet hänen sielussaan, waan sywä surkuttele-
minen.

Kesällä 748 oli usein ankaria rajuilmoja ja
rankkasateita, Mmiessa paikassa oliwcit wesiwir-
rat turmelleet iuaiuiot ja tehneet niihin symiä
uurteita; kiwiä uli tulwa lisäksi kuljettanut mu-
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kaansa pelloille. Katowuosi oli käsissä ja uälkä
tuotti kaikkialla kuwia tauteja, waikka sitä kyllä
koeteltiiu jos jonkinlaisilla apnkeinoilla liewentää,
pähkinöillä, kaikenlaisilla metsän juurimukuluilla ja
hynnn hienonnetnilla puunkuorilla. Silloinkin
Oda koetti käyttää hywäkseen linnanrouwan suosi-
ota, saadakseen häneltä apua noille nälkäisille, lnup-
pasilmäisille köyhille ja sairaille, Oda sai hänen
kääntymään wcljiensä puoleen Hennebergilla ja Pyy-
tämään heiltä apua. Niin tulikin sieltä monta wa-
kewää härkää, wetäen ruokawarastll-kuormia. Nyt
piti leipoa leipiä nälkäisille ja tarpeen mukaan jakaa
ne. Lastensa jn joskus myös linnanherran seu-
raamana kulki Oda kylästä kylää». Kaikkialla
terwehdittiin häntä lähettiläänä taiwaasta, joka
tuutti pelastusta; kaikkialla seurasi häntä lähties-
sään köyhien ja sairaiden siunaus; kaikkialla lau-
sui hän ystäwällisiä luhdutuksen sauuja jn rukoili
yksinkertaisen sydäinmellisen rukouksen.

Uhripappitin sairastui siihen aikaan. Tähän
asti Oda ei koskaan ullnt käynyt uhripaikalla;
tnu pakanallisen pahennuksen paikka tuntui hänes-
tä liian kamalalta, Nhripappiakin oli hän mahdolli-
suuden mukaan mälttänyt. Mutta kuultuaau,
että tämä makasi sairaana majassaan, ei tuo on-
neton hänelle enää ullut pakancipappi, sota hän
wäisti, siksi että hän oli ollut osallisena hänen
miehensä surmaamisessa, waan awuntarpeessa ule-
wa ihmisraukka, ja kohta sen perästä kulki hau
kahden poikansa kanssa jättiläispyökkien puolihä-
märässä uhripaikan poikki sairaan majaan, kuo-
leman kalpeana lepäsi pakanallinen pappi samma-
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lista ja sananjaloista tehdyllä wuoteella. Näl-
kää ilmaisiwat hänen kaswunsa, nälkää hänen
silmänsä. Edellisenä päiwänä oli hänen täytynyt
rnweta »uuuteei: omaksi: ei kukaan ollut käynyt
häntä hoitamassa, ei kukaan antanut hänelle rno-
kan taikka juomaa. „Leipää, leipää!" huusi häu
heikosti, nähdessään jolikun tulewan majaan. „An-
takaa minnlle leipää!" Oda ojensi hänelle wa-
sustaau aluksi Pieuemmän palasen ja kysyi hänen
tilaansa. „Sinä, Oda, sinäkö tnot minulle lei-
pää?" sanoi hän heikolla äänellä äkkiä ottaen pa-
lasen. Kun hän oli sen syönyt, pyysi hän »vettä.
Oda otti sawiastian, joka oli uhriweitsen alla, ja
meni sitten poikineen ulos majasta.

„«uinka kamalaa!" huusi wanhin pojista.
„Katsokaa noita outtuja pääkalloja kaikkialla
puissa: tuulla hewosten, tuulla sarwikarjali ja
lampaiden, ja kas tuulla, eiwätkuhän nuo ulc ihmi-sen pääkalloja?. Äiti, tule, mennään puis tästä
kauheasta paikasta!"

„Ei, lapseni' täälläkin, pakanallisella uhripai-
kalla kaikkine kauhistuksilleen tulee meidän har-
joittaa Kristuksen rakkautta. Sillä tuo sairas,
pakanallinen uhripappitiu on apua tnrwitsewa ih-
misraukka, ja Kristus sanoo: „Mitä te teette
yhdelle näistä wähimmiZtä, totisesti, sen olette
tehneet minulle." Jos nyt aristus makaisi sairaa-
na ja nälkäisenä tuolla halwassa majassa, tah-
toisitko silloin kiiruhtaa pois hänen luutaan?"

„Et, ei, äiti, tahtoisin käsilläni kaiwaa juuria
maasta ja wiedä hänelle".
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„No hywä", sanoi äiti, „mene sitten jn tee sa-
moin kaikille, jotka siunu apuasi tarwitsewat!"

Näin keskustellessaan puoli ääneen, oliwat he
turhaa» hakeneet lähdettä, Wasta knn oliwnt
kulkeneet pyhäu kiwiympyrän ohi, jossa oli suu-
rin, »verisiä uhrikiwiä, huomasiwat he lähteei»
mnntamicn askeleiden päässä pyhässä puistossa.

„'/liti, pyhää»» puistoon ei saa mennä kuuleman
uyalla", »varoitti Pienempi poika, joka hätäisenä
piti kiinni äidin hameesta.

„Miksi ci?" kysyi »vanhempi poika, „Asuuko
siellä jinnalia? kettuja ja petolintuja luulta»uas-
ti, mutta ei jumalia. Puut ja lähde uwat rak-
kaan humalan luomia, joka kaikkialla on läsnä".

'ilda täytti »vesiastiansa lähteestä ja kiiruhti
sitten jälleen ninjaan, jonka jälkeen hän antoi
sairaan hiljaa wirwuittaa itseänsä kylmällä »vedellä.
Sitten antoi Mauno hänelle wielä pienen Palan
leipää ja pani muutamia palasia hänen »vuoteensa
»viereen, johon hän myös asetti rnnkun. „Huo-
inen-aamuna tulen jälleen", lupasi hän. Uhri-
pappi kiitti hywin liikutettuna siitä, että juuri hän,
joka oli kristitty, oli ainoa, joka armahti häntä.

„ onnelliset lapset", sanoi hän sitten molemmil-
le pojille, jotka ojensiwat hänelle kätensä jäähy-
wäisiksi, „onnelliset olette te, joilla on semmoinen
äiti! Nyt ymmärrän, miksi tno muukalainen
Sturmins sanoi, että Kristus on se aurinko, josta
kaikki hywä lähtee, - Niin, niin", lisäsi hän
ikäänkuin itsekseen, „se uskonto, jossa on enin rakka-
utta, siinä on kaiketi myös enin totuutta."
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Sen perästä tuli sitten Oda, joka päimä ivan-

han puiston papin majaan. Monta opettnmnista
keskustelua oli siellä, monta lohdutuksen sanaa
lankesi kuin taitoaan kaste sairas-raukan sydäin-
meen, muni yksinkertainen, sydämmellinen rukous
kohosi täällä pakanallisille jumalille wihityssä huo-neessa muualle Jumalalle, kaikkien Isälle.

XII,

Wetzel
(749,)

Tähän aikaan tapahtui eräs seikka, sota emme
kokonaan woi jättää mainitsematta. Kun Odn
poikineen eräänä iltana kokonaan uupuneena saa-
pui Nithardishusenin perintötilalle, sai hän heti
kuulla, että karannut orja Wetzel oli wapnach-
toisesti palannut. Iltapäiwällä oli hän tullut
linnaan, langennut polwilleen eutiseu herransa
eteen ja pyytänyt anteeksi pahaa rikostansa, Ää-
netönnä ihmetellen tuommoista rohkeutta, oli Er-
fu kauiuau katsellut häntä, sitten oli kiiwns wiha
Mallannut hänet, ja käsillä ulewalla sauwalla oli
hän pehmittänyt orjaa, niin että weri wirtasi,
tämän kuitenkaan walittamatta. „Niekää hänet
linnan pimeimpään Holmiin!" oli hän sitten huu-
tanut muutamille palwelijoilleen, jotka nyt wei-
>vät pois orjan, Wihan wimmassa kulki Erfo
iltapäiwällä ja illalla edes takaisin linnassa, knn-
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nes hän näki Odan astuman sisään. „Kaiken
sinun onnettomuutesi aikaansaaja un täällä! Tuu
tuhmanrohkea uskalsi itse tulla rangaistawaksi ja
minulta, junka häu syöksi surman suuhun, uskal-
taa hau pyytää anteeksi. Haa! Wangitnkseui
hänet ja kostaakseni hänelle tulin neljä muut-
ta sitten teidän luoksenne, otin teidät Wangiksi ja
annoin Wetzelin sijasta uhrata miehesi jumalille.
Hän on kaiken sinun kurjuutesi ja kärsiinystesi
aikaansaaja!"

Erfo odotti, että Oda niinkuin hän itse rai-
wostuisi wihasta Wctzeliin. „Sano, Oda, minkä
rangaistuksen, minkä koston hän ansaitsee. Si-
nun pitää olla hänen tuomarinsa."

„Herra, minun ei tule tuomita, wanu kristilli-
sessä rakkaudessa Palmella/' wastasi Oda. „los
Wetzel on oikeuden mukaan ansainnut rangaistuk-
sen, niin anna kuitenkin oikeuden yhteydessä ar-
mon sijaa saada. Jos tahdot minut nimittää
tuomariksi, niin rukoilen wain, että tahtoisit ka-
tumalle orjalle antaa anteeksi",

Samassa tuli liunanruuwa, Jura, sisään. Kun
hän kuuli, että Oda rukoili Wetzelin puolesta,
niin hänkin tähän yhtyi.

Ihmetellen katseli Erfu heitä molempia: „Te
rukoilette yksimielisesti sen puolesta, jota minut
antoi kuulemaan ja un tuottanut niin paljun un-
nettumuutta wiattomille?"

„Ole armelias!" pyysi lora. „Wetzel mi

kauheasti rikkonut sinua wastaan, mutta katunut
sitä sittemmin, ja katumus on hänet tuonut takai-
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sm. Klltnnmlle syntisellehän Jumalakin on ar-
mollinen. Mutta sitä, jota Jumala armahtaa,
sitä älköön ihminen kuwnsydäninnsesti tuomitko,"

Sydämmellisesti iloitsi Odn näistä ronioan
sanoista; ihmetellen kuuuteli Lrfo,

Alkuun niin," lausui häu hetkeu peräotä,
„Teidän esirukouksenne ei ole olema turha,"

Seuraamana aamnnn tuotiin Wetzel kellnriniai-
sesta Holmistaan, jossa hän oli wiettäuyt yönsä,
ja Mictiin herransa eteen snnrcen saliin,

„Wetzel," sanoi hänelle Erfo, „sinä olisit hel-
posti moinut pelastaa minut silloin, kun riipuin
jyrkänteen reunalla,"

„Niin, herra," wastasi Wetzel, „sen olisi,i
kyllä woinut tehdä, mutta sydämmcni oli täynnä
wihaa ja pahnuttll,"

„Wetzel, sinä pilkkasit »linna ja sanoit, etten
minä kunniattoman kuolemani tähden, jota oli
minnn edessäni, pääsisi urosten joukkoou Walhal-
laan, maan häijyjen pahantekijäin joukkoon Helin
maitokuntaan,"

„Herra, anna minulle anteeksi! Minä olin sie-
luin wielä pakanuuden pimeydessä ja tuiwoin,
että sinä, jalo herra, joutuisit juuri sinne, jonne
kuulema olisi wieuyt minnt, orjasi. Nyt kiitän
Jumalaa, ettei häu autanut sydänuneiu pahojen
aikeiden tuteentua, Manu Marjeli henkesi ja siten
herätti minut uuteen elämään."

„Missä olet llllut paettuasi täältä? Olitko
sinä, niinkuin makuutettiin, Tudou taiassa?"

„Täältä pakenin wuorteu yli ja tulin kolman-
tena päiwänä Fnlda-laatsouu ja löysin Pyökki-



82

metsän keskellä hurskaiden ihmisten perustaman
uudistalon; täällä minut wieraanmarmsesti otet-
tiin wastaan, tun sanoin eksyneen' metsässä.
Mutta kuu wiiwyin siellä päiwäkausia ajattelemat-
ta kotiinlähtöä, kysyttiin minulta matkani määrää.
Silloin kerroin olemani ursa, suka oli paennut
pahaa herraansa, sn sauoin, että ennen jäisin
karhujen ja smicu iyötämäksi kuin palaisin herrani
luo. Miehet neuwottelimat keskenänsä ja sallimat
minun sitten, sitä hartaasti pyydettyäni, wielä
jäädä heidän Mieraanwarmseen taloonsa. He uli-
mat kristityltä, jotka elimät yhdessä, raiwasiMat
hymin ahkerasti metsää, harjoittiwat maanwiljelys-
tä, hoitimnt hedelmä- ja wihannestarhoja ja rukui-
liwat yhdessä useita kertoja päiwässä. Sain sit-
ten heidän luonaan suojan ja elatuksen. Heidäu
hiljainen, ystämällineu mielensä sulatti wähitellen
jääkuureu sydämmcni ympäriltä, ja muoden perältä
minä otettiin pyhän kasteen kautta Jeesuksen Kris-
tuksen »valtakuntaan. Minä autoin kaikenlaisissa
askareissa ja minun oli hymin hywä olla. Mutta
tunnoton tekoni sinun kohtaan kalmot kuin mato
alituiseen mieltäni. Sitten päätin mihdoin palata
tänne takaisin, kuu weljettiu siihen kchoittimat,
ja tahdon kärsiwälliseuä kautaa ansaitun rangais-
tukseni. Mutta sinä, jalo herra, anna anteeksi se
paha, jolla olen rikkunut sinna wastaan."

Tarkasti oli Erfo kuunnellut kertomusta. „Niiu
olet sinä siis kristitty ja, maikka sinulle käwi hy-
min, olet tullut takaisin minun luokseni saadak-
sesi rangaistuksen?" lausui Erfu ihmetellen,
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"Niin, herra, olen ansainnut rangaistuksen ja
tahdon sen kärsiä ollakseni wastmsuudessn Junia-
kin käskyä totellen sinun uskollinen palwelijnsi".

»Kristitty wainio on rukoillut sinun puolestasi,
wmttei sinua tuuue. Hänen tähtensä olkoon kaikki
rangaistus, jonka olet ansainnut, anteeksi annettu',
sinä saat armon!" -

Täynnä kiitollisuutta herraansa kohtaan, jonka
mieliala hänestä tänään oli niwan muuttunut, ja
ihmetellen sitä, että tässä linnassa löytyi jokn
kristitty, lähti matkaansa. Tästä lähin
oli hän uskollisin ja nöyrin kaikista Nithardishu-
senin jalosukuisen herran orjista.

XIII,

Uudenajan aa m nrn sto.
(750,)

Taas oli wuosi kulunut, ja tarkkaama henkilö
saattoi helposti huomata, että Tullifeldissa oli
kansan mielessä jotakin uutta.

Suurta uhrijnhlaa keiväällä Unetettiin cnwan
toisin kuin ennen; nyt oli läsnä wain sata määrä
henkeä niiden tuhansien asemasta, jotka ennen oli-
wat tulwineet tuohon muinaisista ajoista lunlni-
sann Pyhään puistoon, Erfo oli tosin läsnä, sillä
paikkakunnan ylhäisimpänä ei hän wanhan tawan
mukaan saauut olla poissa; mutta hänen puoli-
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soansa, joka mnuteu aina oli hänen rinnallaan, ei
nyt näkynyt, eikä myöskään linnanherran lapsia.
Poissa oli samoin toiskätinen Egonkin, jolle Oda
aina oli kiitollinen siitä, että hän heitä armahti
silloin knn he wankeina kuljetettiin kotoaan pois.
Häntäkin oli tämä waimo wiime talwena wiikku-
kausia hoitanut. Läsnäolijoissa näkyi myöskin
eripuraisuus päässeen maltaan. Kuultiin eri ryh-
missä Odan nimeä mainittnman, mutta silloin
ilmaantui kaikkein kas Muissa hnrMinaista kunniui-
tusta. Erfo käski äkkiä lopettamaan juhlan, jonka
jälkeen hän kiiruhti Pois,

Oli kristittyjen ajanlaskun mukaankestiwaiheilla
joulukuuta wuonna 750; silloin tuu muutoin niin
moimakas ja wäsymätön Oda sairastui. Itse jo
lipeänä, oli hän wielä käynyt muutamien heille
jeu sairaiden luona lähikylissä, mntta senjälkeen
hän ainoastaan ponnistaen wiimeiset wuimansa
oli päässyt takaisin linnaan, Kowa tauti piti
häntä nyt wuotcen omana. Mutta hän antau-
tui kokonaan Jumalan tahdon alaiseksi. Muutaman
päiwcin kuluttua tuli häneen kowa kuume. Erfo
ja samoin hänen puolisonsa pitiwät parhaalla la-
malla huolta hänestä; siitä hnulimatta kiihtni tauti
yhä ja hänen woimansa käwiwat yhä heikommitsi.
Itkien ja rukoillen seisoiwat lapset hänen wuoteensa
ääressä. Hänen wanhimman poikansa nimi oli
isän mukaan Tudo, Häntä kehoitti äiti noin
wiiden wuoden kuluttua Pyytämään jalon linnan-
herran apua rakentaakseen jälleen Manhan kotinsa,
Kilianintlllou. Silloin hänen piti muuttaa sinne
siskojensa kanssa. Hän kehoitti kaikkia lapsiaan
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pysymään lujiua uskossa ja wneltamaan totuudes-
sa koko elämänsä ajan. Hän heitti hywästi maa-
ilman ja oman maallisen elämänsä. Wielä yhtä
asiaa hän kuitenkin kaipasi: ei tämän maailman
rikkautta, ei ihmisten kunnioitusta, ei pitkää ikää,
ei, hän kaipasi kaikesta sydämmestään Parasta
inatlaewästä kalliille wiimeiselle retkelleen py-
hää Ehtoollista. Wähän hämillään lansni hän
tämän wiimeisen tuiwonsa linnanrouwalle, »valit-
taen sitä, ettei se luultawasti woinut toteentna.

Linnanrouwa kutsutti Wetzelin, ilmoitti hänelle
Odan toiwomuksen ja käski häntä kiiruhtainnau
hurstaideu isien luo Fnldaan pyytämään heitä
tnomaan sairaalle Pyhän Ehtoollisen. Varhain
ennen aamun koittoa lähti Wetzel ilolla matkaan,
ja iltapäiwällä saapui hän Fulda-luustariin, jossa
hän kertoi Stnrmiulselle minkä asian tähdeli pa-
kanallinen limmnrouwa oli hänet sinne lähettä-
nyt. Kuu hän sitten kertoi Odnsta, hänen juma-
lille uhratusta miehestään, hänen laupeudestaan
köyhiä ja sairaita kohtaan, silloin kyynelet nousi-
wat Sturmiuksen silmiin ja hän huudahti: „Oi,
Junnila, kuinka ihmeelliset owat sinnn tiesi!"
Elämänä hän wielä näki mielessään tuon kauhe-
an päiwän, jolloin hän oli lohduttanut Odan
miestä, ja nyt piti hänen walmistaa kuolemaan
itse Oona, joka Wetzelin kertomuksen mukaan hä-
nestä oli kuin pyhimys.

, Päiwän koittaessa seuraamana aamuna
kristittyjen joulun-aattona lähti Sturmius itse
Wetzelin seurassa luostarista. Juuri yön tul-
lessa saapuiwat he Pyhään puistoon. Täällä ta-



86

pnsiwat he uhripapin, joka myös aikoi lähteä lin-
naan kuulemaan, miten Odan laita oli. He ter-
wehtiwät toisiaan sydämmellisesti; molemmat oli-
wat pitäneet toisiaan rakkaassa muistossa, Uhri-
Pappi kiitteli Odan palwelusta häntä kohtaan,
kun hän makasi hyljättynä majassaan, johon näl-
käkuoleman surman-enkeli jo oli astumassa, Wet-
zel jäi perintötilalle, Sturmius ja uhripappi
meniwät linnaan. Molemmat otti linnanherra
ystäwällisesti ivastaan, ja wei heidät suureen sa-
liin, jossa Sturmius tulen ääressä pian wirkistyi
wäsyttäwästä matkastaan kotvaksi jäätyneellä tiel-
lä ja tuulisen kylmän ilman tuottamista waiwois-
tacm, Linnanrouwakin tuli terwehtimään häntä
ja kertoi liikutettuna ja itkettynein silmin, että O-
da pian lähestyi loppuaan; hän oli iltapäiwällä
maannut kowassa kuumeessa, houreessa puhuen
milluiu kuolleen miehensä, milloin köyhien ja sai-
raiden kanssa; houreissakin Hän wielä oli rukoil-
lut, että Jumala kohta kohta kohta ar-
mahtaisi sokeita pakanaraukkoja ja weisi heitä au-
tuaaksi tekemään matoonsa.

Sturmius astui linnanherran ja hänen puoli-
sonsa kanssa Odlln sairashuoneesen; tämä puhui
äänekkäästi hourien; hän oli seisominaan uskowai-sen orjawaimon kuolinwuoteen ääressä ja lohdutti
waimoa sanoen, että hän nyt kohta pääsisi tämän
maallisen elämän kärsimyksistä ja «vapaana aotnisi
Jumalan ihanaan taiwaasen, Sturmius kääntyi
rukouksessa Jumalan puoleen. Sitten pyysi hän
saada jäädä Odan luo. Se hänelle mielellään
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sallittiin. Linnanronwakin jäi sinne. Linnanher-
ra ja pakanallinen Pappi meniwät saliin.

Linnan ympärillä winkui jääkylinä tuuli kii-
dättäen lumikiuoksin maahan. Sairashuoneessa
oli kaikki hiljaista, Sturmius lankesi pulmilleen
hänen wuuteeusa wiereeu ja rukoili, Inra istui
pöydän ääressä, jonka yläpuolella päresuihtu kirk-
kaasti loimutti, mutta wielä kirkkaanunin »valaisi
hänen sieluansa sillä hetkellä ewankeliumin totuus
ja ihanuus Jeesuksesta Kristuksesta, joka ei tul-
lut maailmaan tuomitsemaan sitä, wann että
maailma hänen kauttansa pelastettaisiin. Hänkin
rukoili sydän,mestaan Jumalaa ja ilo täytti hä-
nen mielensä ajatellessaan, että jos Oda kuolisi,
saisi häu Marinaan Kristuksen ja häneu kalliin so-
wintunsa tähden periä autuuden. Sydänyö
oli jo aikoja kulunut. Myrskyn pauhu ja ulwo-
miuen oli yhä kiihtynyt, ikäänkuin olisi se tahto-
nut kaataa linnan, taikka niinkuin Hullan raiwui-
sa joukko kiiruhtaisi halki ilman. Nyt awasi
Oda silmänsä.

„Kuka sinä olet, muukalainen?" kysyr häu het-
ken perästä heikolla hiljaisella ääuellä.

,/.Vliuä olen Sturmius, Jeesuksen anotuksen
pyhän uskonnon palwelija, joka sinun pyynnöstä-
si tahtoo antaa sinulle Ehtoollisen pyhän sakra-
mentin,"

„ humalan olkoon kiitos", kuiskasi Oda", että
hän on knullnt rukoukseni! Rukoile kanssani!"

Sturmius rukoili hänen kanssaan ja hänen
puolestaan; hän rukoili Odan parantumista, jos
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niin olisi Jumalan tahto, hiljaista autuasta
loppua, jos hän hänet pois kutsuisi.

„Amen!" lisäsi Oda hiljaa, kun Stnrmins oli
lopettanut.

„Tahdotko tunnustaa syntisi?" kysyi Stnrmi-
ns. Heikolla äänellä lansui Oda muutamin sa-
noin synnintunnustuksensa, 3ittcn Pani Stnr-
mins kätensä hänen Päänsä päälle ja julisti hä-
nelle Jumalan armoa ja anteeksiantamusta kai-
kista hänen synneistään Isän Jumalan, Pojan
ja pyhän Hengen nimeen.

Sitten asetti hän pöydälle Pienen, puusta teh-
dyn ristin merkiksi Golgatalla täytetystä lunas-
tuksesta, Samassa tuli taas linnanherra sisään
ja hänen kehoitukscstaan myös pakanapappikin,
mutta he jäiwät owen suuhun, Ttnrmius teki
toimituksen. Odn sai Kristuksen rnnmiiu ja me-
ren pyhän sakramentin.

Hiljaista ja rauhallista uli tnossa pakanalli-
sen linnan Pienessä huoneessa: hiljaisuus sn juh-
lallisuus wallitsi myös Odan sydännnessä, Äiitt
ta ulkona raiwosi tuuli, ja linnanherran, hä-
nen waimonsa sekä Paknimpapin sydämmessä liikkui
jotakin, joka oli milloin ikäänkuin kaksintaistelua
pakanuuden ja kristillisyyden wälillä, milloin moi-
matasta huutoa ja Jumalan etsimistä, milloin
taas hiljaista Pyhän Hengen wuodatnota: sydäu
oli tullut Herra,i työpajaksi, jossa Jumalansanan wasara kolkuttaen takoi inhimillistä ko-
masydälnnnsyyttä, Sturmins rukoili wielä
hetken. Sitten meni lora wuoteen luo, lnn-



89

kesi Palmilleen sen wiereen lansnen: „Oda, en-
sin pnlwelijnni, sitten ohjaajani Jumalan luo,
Oda, sinä paras ystäwäni, rakas sisareni, älä
»vielä knvle!" Sitten hän tarttui häneu molem-
piin käsiinsä: „lospn Jumala antaisi meidän wie-
lä tciuwan pitää sinut! Me kaikki rakastamme
ja kunnioitamme sinua, niin, me emme koskaan
woi palkita sinulle sitä, mitä olet meille tehnyt."

Heikko ilonsäde loisti Odan silmistä, kuu hän
hiljaa puristi loran kättä,

„Elämäni ja kuole-
mani uwat Jumalan kädessä," ivastasi Oda.
"Minusta tuntuu kuitenkin, että saan ennen kuo-
lemaani nähdä uudcu ajan aamuruskon,"

Sitten waipui hän wäsyneenä wuoteelle ja nuk-
kui. Hengitys oli entistä tasaisempi, uni oli su-
loinen, lewullinen ja wirkistäwä.

Hiljaa, mutta Vilkkaasti puheli linncmrouwa
miehensä kanssa, jota päätään kumartaen näytti
»lyöntywän hauen sanoihinsa. Sitten molemmat
keskustelimat Stnrminksen kanssa, joka aluksi ih-
metellen, mutta sitten ilusta luistamin silmin
kuunteli heidän sanojausa, jonka säikeen hän »vas-
tasi: Älyllä, Jumalan nimessä," Linnanrouwa
menee huoneesta, kutsuu lapset, jotka tuuli kui-
tenkin jc> oli herättänyt, puhelee hiljan jn ystä-
wällisesti heidän kanssaan ja pukee juhlawaatteet
heidän yllensä. Linnanherrakin astui ulos sai-
rashuoneesta, , Sturmius lankeaa jälleen poltoil-
leen Odan wnuteen »viereen, kaikesta sydämmes-
tään kiittäen Jumalaa, jouka jälkeen hän hiljaa
puhuu uhripapiu kanssa.
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Hetken perästä tuliwnt linnanherra, hänc,i puo-
lisonsa ja lapsensa juhlnpnnnissa hiljaiseen sniras-
hnoneesen.

Liiinanrouwa itse asetti hiljaa medellä täytetyn
kallisarwoisen astian pöydälle. Päresoihtn sam-
mui. Myrsky oli tauonnut, Pilwet oliwat ha-
jaantuneet. Koko itäinen taiwas loisti ihanan
aamuruskon walaisemana. Grfo,, hänen perheensä
ja pakanapappi oliwat asettuneet puoliympyrään
Sturmiuksen eteen.

"Uskotteko Jumalaan, kaikkiwaltiaaseen luo-
jaan?" kysyi Sturmius puoliääneen; ja puoliääneen,
mutta wllkawasti wastnsiwat kaikki: „

Uskomme,"
„Uskotteku Jeesukseen Kristukseen, Jumalan

Poikaan?"
„Uskumme,"
,Uskotteko pyhään Henkeen?"
„Uskllinme."
„Luowutteko perkeleesta ja kaikesta hänen teos-

taan ja joukostansa,Donar'ista, Odin'ista ja Sar-
not'ista?"

„^uowumme,"
„Tahoutteku pyhää Kastetta?"
„Tahdomnie,"
„Langetkaa siis polwillenne wastaanottaaksenne

Kasteen pyhän sakramentin ja päästäksenne Juma-
lan waltakuntaan."

Kaikki lcmkesiwat polioilleen, Tairas liilkni,
Oda heräsi, louluaurinko lähetti ensimnmiset
aamusätecnsä ikäänkuin Jumalan terwehdykseuä
huoneesen, kuu Sturmius Isän Jumalan, Pojan
ja pyhän Hengen nimeen kastoi linnanherran Er-
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fon, hänen puolisonsa luran, pakanapupin ja »no
neljä lasta.

Tuskin oli' pyhä toimitus päättynyt, ennenkuin
Oda ihmetellen sn ikäänkuin uneksuen kysyi: „Mitä
näkewät silmäni?" »nastasi hänelle:

„Oda, silmäsi näkewät sen., jota tunnuit, uu-
den ajan aamuruskon,"

„Oda," sanoi Sturmius hywin liikutettuna,
„sinä olet oikean Jumalan palwelijau tawuin is-
tuttanut näiden sydämmiin Kristuksen rakkauden
siemenen. Tässä näet sadon! Jumala palkitkoon
sen sinulle ijankaikkisesti! Mutta te kaikki, kiit-
täkää minun kanssani Jumalaa tästä siunatusta
puinnista! Sillä kristikunta wiettää tänäpäiwänä
jonlna jn teillekin un tänäpäiwänä syntynyt Wa-
pahtaja, joka un Herra Kristus, Amen!"
ja hiljaa sekä heikusti, nmtta sydämmestä, juka
uli täynnä ylistystä ja tutusta Inmalalle, lisäsi
Oda: „Amen, amen."

XIV,

Loppn.

Wielä wiikun wiipyi Sturmius Tullifeldissa ja
kastui siellä täällä kylissä sn taloissa miehiä, nai-
sia ja lapsia, ja kun hän wain kysyi, mistä oli-
wat saaneet semmoista tietoa Jumalasta, mait
nittiin aina »vastaukseksi Odan nimi, Useimma-
urjat ja orjattaret pyysiwät kastetta; heidän puo-
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lccnsa oli Oda erinumaiselln rakkaudella käänty-
nyt.

Kuu Stnrmius palasi Huldaan/seurasi häntä
tuo eutine» pyhäu puiston pakanapappi, Fuldau
benediktolnis-luustarissa sai tämä syweinpiä tietuja
kristinuskusta, Huulimatta kuudesta mnusitym-
menestä, jotka hänen hartioitaan Painuiwat, uppi
häu pian sekä luteinaan että kirjuittamaan, luka
päi>uä tutki hän pyhää Raamattua,

Ottfrid orja, joka kerran uli lamannut Ttnr-
miukseu tämän etsiessä Paikkaa luustarille, tuli
nyt hänelle rakkaaksi ystäwäksi. Heti luostarin
perustettua uli Tturmius ustnnut hänet herral-
tansa wapaakfi, Ottfrid oli siis nyt »naftaa mies
ja toiwui hiljaisessa rauhassa saamansa elää kuu-
lemaansa asti luostarissa.

Taas oli joulun-aatto, kun Stnrmius ftyhäu
puiston entisen Papin kanssa, joka nyt uli ottanut
nimekseen Johannes, saapui Nithardiohnsenin lin-
naan, jossa kaikki hänet ilolla ja hymyillen was-
taanottiwat.

Jouluaamuna liikkui juhlallinen kulkue linnasta
uhripaikalle. Kaikilta Tullifeldin wnurilta ja laak-
soista riensi ihmisiä sinne. Wielä ympäröi uhri-
paikkaa ikiwanhat pyökit, mutta puissa ei enää
näkynyt ihmisten taikka eläinten pääkalloja. Sii-
nä,' missä ennen oli kiwiympyrä, kohosi nyt Pie-
ni kirkko, rakennettu pyhän puiston mahtamista
hirsistä. Keskellä kiwiympyrää, missä ennen oli
uhripansi werisinc nnrtcineen, siinä oli nyt pyhä alt-
tari, kaunistettuna Golgatan woittomerkilla. Pie-
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ni siewä kirkko oli aiwan täynnä wäkeä ja wielä
satuja oli sen yinpärillä.

olkoon Inmalalle korkeudessa, maassa
rauha ja ihmisille hywä tahto!" Näin ylisti
Sturmius alttarilta armorikasta luinalaa. . En-
simmäinen jumalanplllwelus alkoi. Itse hywin
liikutettuna asetti Sturmius pyhän puiston enti-
sen papin Mirkaansa elämän Jumalan ensimmäi-
senä pappina samassa paikassa, jossa hän »vuosi-
kausien kuluessa oli uhrannut Heinosia, lehmiä ja
lampaita pakanallisille epäjumalille.

Sitten kutsui Sturmius Odan, joka ujosti oli
Piiloutunut erään pilarin taakse. Langettuaan
Palmilleen alttarin eteen, ylisti Sturmius korke-
alla äänellä Inmalna, jukn toimittaakseen työnsä
niin monen ihmisen sydämmessä, ei ollut täällä
maliunut kaunopuheisia ja tiedoilla marustettuja
pappeja eikä munkkeja, maan nöyrän palwelijat-
tarensa Odan, jonka sydän oli täynnä rakkautta
Jumalaa ja hätää kärsimiä lähimmäisiäänkohtaan.

Ensimmäinen jumalanpalwelus kirkossa oli lo-
petettu. Silloin tuli esille toistatinen Egon ja
hänen kanssaan muita pakanoita ja antuimatkastaa
itsensä. Seuraamana päimänä toimitettiin pienessä
kirkossa ensikertaa rippi, jonka jälkeen nautittiin
pyhä Ehtoollinen.

Kymmenen »vuotta on siitä ajasta kulunut.
Koko Tullifeld uu uiuuttuuut Jumalan suureksi
miljamaiuioksi. sNikti sen asukkaat uwat kristi-
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tyitä, ja totiueu jumalanpelko »vallitsee mcllein
joka talossa. Kristinusko tekee tawat lempcäm-
miksi, kansan sydämmet rakastawmnmiksi, haltijat
nuyvemmiksi, palwelijat taipuwanimiksi kuin en-
nen.

Pyhän puiston cutineu pappi, pastori lohnu-nes, kuoli hymin wanhaua iloisessa uskossa Jee-
sukseen Kristukseen,

Hauen seuraajanaan asuu nyt ninjassa pienen
kirkon wieressä Odau wauhin poika, Tudo, wnl-
mistuttuaan Fuldassa monena muonna hengelliseen
säätyyiu Tiellä, jossa hänen isänsä kerran kärsi
marttyrikuulemau, siellä saarnaa nyt poika maail-
man Vapahtajan ristinkuolemaan ja hänessä yh-
distyivät isän luja usko ja äidin armahtama rak-
kaus, Oda asuu häueu luonaan, mntta oleskelee
enemmän köyhien ja sairaiden luona kuiu kutu-
na.

Pienen kirkon ympäristö käy yhä maluisammaksi,
ja synkän Pyhän puistun entiselle Paikalle muo-
dostun wähitellen kylä,

" OVlln toinen poika lähti Erfon kyinineneu pal-
welijan kanssa Rhön-Muurten yli mauhaau, »vielä
rauniona olemaan Kilianintaluon. Oda ja hä-
nen tyttärensä Gisela, joka nyt oli kaswanut ku-
koistamaksi neidoksi, sekä Tudo pastori seurasiwat
mukana. Millä tuntein astuiwatkaan he kaikki Man-
han talon pihamaalle! Mitä ihmeellisiä teitä oli-
kaan Jumala johtanut heitä tämän talon palon jäl-
keen! Pian kohosi talo jälleen entistään uljaam-
pana ja isompana. Ahkerana ja jumalisena isän-
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tänä elää Odan poika perintötalossaan. Äidin
palattua Tullifcldiin, joka on tullut hänen toiseksi
kodikseen, on emäntänä Meljensä luona.

Jalosukuinen Erfo, hänen puolisonsa ja lap-
sensa oliwnt kaikille kristillisten awujen ja hurs-
kauden esikuwinn. Mutta kun Main Oda nousi
jyrkkää linuauwuorta ylöspäin, pidettiin häntä
parhaimpana Mieraana linnan saleissa, ja lHrfu
ei epäillyt antaessaan Jumalan nimessä tyttären-
sä lurnn Mainioksi Odan pojalle, .uolle Mapnalle
Michelle uljaassa Kilinuintalossa

Nithardishusenin linna ja samanniminen kylä
"wat aikoja sitten raunioina, ja sen jalu haltija-
'itu un kuollut sukupuuttoon. Ia toisetkin lin-

nat uwat tauwan sitten autioina ja katsomat i-
käänkuin uneksuen Fulda-laaksoon.

Enemmän kuin yksitoista wuusisatan on Erfun
ajasta wierinyt ijantaikkisuuden mereen, mutta
muusisadastn wuosisataan kaikumat sanat:

olkoon Jeesus Kristus!"
nmosituhat julistaa toiselle:

~!>taitli loppuu nilanaan; Armonsa ei milloin-
kaan, "





Karjalan Kirjakaupan kustannuksella
i 1 m e s t y n y t:

K KirKKofostoria. * «

235 siv. ITinta kovissa kansissa 2: 75.
Toivottavasti mitta uraa rairaara kirja.

Arvosteluja: .—.— Tekija on onnistunut ai-
nettaan niin esittamaan, ot.ta lukija si tit jannityk-
sella seuraa, saaden hyvan ylciskatseen kristilliscnkirkon vaihcista". -Pakanalahetyksen jakris-
tillisen hyyantekeyaisyystoiminnan historia on eri-
tyisellii lammolla ja tarpeen laajasti kirjbitettu.
Liimmin harrastus aineesen ja raitis henki vail it-
see teoksessa kauttaaltaan". „Varsinkin op-
pikirjana senrinaareissa ja oppaana opinhaluisillc
kansalaisille on se kansantajuisuutonsa ja henka-
vyytensa vuoksi suositettava 1-.

Satakunta, nimimerkki W.
. — — nKirja on kieltamatta eilttiiin sopiva

kirkkohistorian oppikirja seminaareille ja miksei
oppikonluillekin. Samoin on se kansakouluillein-
mekin oivallinen oppikirja itsekseen opiskelua
varten". Kansakoulun lehti N:o 20, 1900.

Nimimerkki K.
„Kirjan ansioina mainittakoon monet hauskat.

kuvaukset ja kertomukset kuin myiiskin se, ettii.oman maamnio kirkolliset vaiheet ovat kudotutyleisen kirkkoliistoriallisen -kehityksen juoksuun
ja etta pakanaliihetykson historiaa on laveammin,kuin Corncliuksessa, ja lainminta harrastusta osoit-
tavalla tavalla kerrottu".

Kasv. opill. Yhdistyksen aikakauskirjassa,
T. A. Maunu.

Tiimiin kirjan ulkoasusta ja kielesta sanoo Yli-
opettaja K. Erv'a'st; .,Kirjan ulkoasu on miellyttavii,
sen paino parahinta laatua. Kieli on myiiskin hy-
vin selva, puhdas ja sujuvtt".




