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Gnsimmäinen luku.

Kutsnmus.
Aamnlla kerran, istuessani työhuoneessani Canadan

Torontossa kirjojeni ääressä, sain postissa kirjeen. Sen
sisällys oli, mikäli muistan, seuraama:

„Pastori Egerton Uoung.
Rakas Weli! Eilen pitämässään kokouksessa päätti

kirkollinen Lähetystoimen Komitea yksimielisesti kehoittna
Teitä lähtemään lähetyssaarnaajaksi indiannien luokse, jotka
asuwat Norway Huuse'n seuduilla, Winipeg'in järwen poh-
joispuolella. Myöntämästä wnstauksestanne ennen pitkää
olisiwat kiitollisia

ystäwyydessä
E. Wood, L. Taylor,"

Luettuani kirjeen, ojensin sen, sanaakaan sanomatta,
Maunolleni, jonka kanssa olin pari päiwää sitten wihitty
nwioliittoon. Hän luki sen tarkasti läpi. Tuokion kulut-
tua hän kysäisi:

.Mitäs tämä merkitsee?"
„En osaa wielä itsekään sanoa", wastnsin minä,

„Sen maan tiedän, että paljon se merkitsee."
„Oletko tarjoutunut lähetyssaarnaajaksi sinne?"
„En ensinkään! Meidän kirkkomme lähetystoimi on

minulle hywin rakas. Lämpimällä osan-otolla olen sen
toimia nina seurannut, mutta omasta puolestani en ole
koskaan askeltakaan siihen suuntaan astunut. Takawuo-



sinä tässä kyllä joskus ajattelin, että olisi hauska siirtyä
jollekin kaukaiselle työmaalle. Mutta siitä saakka kuin
Herra osoitti minulle täällä kotitienoillani näin kauniin
toimen ja on sille runsasta siunaustakin antanut, on mi-
nusta tuntunut, niinkuin wartijapaikaltani karkaisin, jos
nyt lähtisin muille työaloille."

„Ia nyt tuli tämä kirje. Mitä aiot tehdä?"
„Sepä se!"
„Msi tehtäwä ainakin on minulle selwä", wirkkoi

waimoni tyynesti, ja me laukesimme polwillemme Herran
eteen ja „aukaisimme tämän kirjan Hänen eteensä". Me
rukoilimme Häntä hartaasti ilmoittamaan meille tahtonsa,
niin ett'emme jäisi epäselwille siitä, mikä meidän welwol-
lisuutemme tässä kohden on.

Kutsumus oli tullut meille niin »välittömästi. Il-
meistä oli, että jos sitä noudatamme, niin samalla myös
luowumme kaikesta siitä, mitä me nuoren awio-onnemme
päiwänpaisteessa olimme mielessämme kuwailleet warsi-
nniseksi työksemme täällä, rakkaassa kotiseudussa. Näin
tärkeän asian ratkaisemiseen tarwittiin selwää opastusta
Herralta, ja sitäpä me nyt sydämen pohjasta Häneltä
rukuilimmekin.

Noustuamme wirkoin «aimolleni:
„Eikö sydämessäsi tunnu selwää nnittausta siitä,

mitä meidän on tässä asiassa tekeminen?"
Kyynelsilmin, mutta lujalla äänellä hän wastasi:
„Kutsumus tuli niin odottamatta, mutta luulen kuin

luulenkin sen tulleen Herralta; ja me noudatamme sitä."
Seurakunta ja sen roanhimmat wastustiwat waka-

wasti minun päätöstäni. Minä tiedustelin kaupungissa
olewain wirknweljieni mielipidettä, ja kaikki he, paitsi yhtä
ainoata, wastasiwat: „Pysy maan siinä toimessa, jossa
Herra un sinua niin'runsaasti siunannut." Mitä tuo



yksi weli, joka ei yhtynyt muitten mielipiteisin, minulle
wastnsi, sitä en unohda milloinkaan.

Näytettyäni hänelle kirjeen ja kysyttyäni, mitä mi-
nun olisi tekeminen, joutni hän suureksi ihmeekseni kowan
liikutuksen maltaan, kyynelet tulwnhtiwat silmistä, ja hän
itki kuin lapsi. Hiukan tyynnyttyään, hän jatkoi:

„Sallikan minun wastnuksen asemesta kertoa teille
palanen oman elämäni historiaa. Muutamin wuosia
sitten olin pappina Englannissa mitä onnellisimmissn
oloissa. Ilen rakkaita oliwat minnlle minun toimeni,
kotini, wnimoni. Seurakuntalaiset pitiwät minua kun-
niassa ja armossa, jn minä olin mielestäni niin onnelli-
nen kuin ihminen suinkin snnttan tällä puolen hautnn olln,
Eräänä päiwänä snin meidän lähetysseuramme komitenltn
Lontoossn kirjeen, jossa minun kehoitettiin lähtemään lä-
hetyssaarnaajaksi Länsi-Indinan, Asiata wnknwllsti
hnrkitsemnttn, jättämättä sitä rukouksessa Jumalan
eteen, lähetin heti kieltämän wastnuksen,"

„Siitä pniwästä alkaen," jatkoi hän, „ei enää mi-
kään ottanut onnistunksensn. Näytti kuin ei tniwns mi-
nulle enää hymyileisikään. Jonkun ajan perästä ei mi-
nulla enää ollut waikutuswoimnn ihmisiin, enkä tiedä,
mikä siihen lienee syynä ollut. Kotini, tuo kerran niin
onnellinen koti, käwi kolkoksi; ei tullut enää osakseni myö-
tätuntoisuutta seurakuntnnikaan puolelta. Minä wniwuin
raskasmielisyyteen ja menetin luottamukseni Jumalaan,
Moniahta wuosi sitten tulin tänne Canadaan, Jumala
on jälleen wnlistnnut kaswonsn minun ylitseni. Seura-
kunta on kohdellut minua hywin hellästi ja ystäwällisesti,
jn näinä wiimeisinä wuosina olen jälleen rohjennut ryh-
tyä työhön. Siitä olen niin iloinen ja kiitollinen,"

„Mutta", lopetti hän huomnttawalla painolla, „minä
olen jo nikan sitten tullut siihen päätökseen, että jos mi-



nun wielä kerran kehoitettnisiin lähtemään Länsi-Indinan
tai minne hywänsä muuanne lähetys-nlnlle, niin wnka-
wnstipa waroisin lähettämästä pikaista kieltämää wns-
tausta,"

Minä otin wnrteen hänen sanansa ja kokemuksensa,
keskustelin wnimoni knnssn, jn niin päätimme knin pää-
timmekin lähteä. Istäwiä tämä päätös esi nlussn säi-
käytti, mutta jonkun ajan kuluttua he autoiwat siiheu
siunauksensa hekin ja osoittiwat ilmeistä rakkautta sitä
kohtaan. Suloinen rauhn täytti nyt sydämemme, ja
meidän hartain halumme oli wain päästä niin pinn
tuin mahdollista uusille työmaille, jotkn niin äkkiä oliwat
eteemme auenneet.

Lähtömme johdosta pidettiin Toronton kirkossa suuri
jäähymäisjuhln 7 pciimäuä toukokuuta 1868, Liikuttama
ja ylentäwä oli tämä juhla, jossa useat uskolliset sannn-
palwelijat ja kokeneet lähetyssaarnaajat pitimät meille pu-
heita. Heidän sanansa säilyiwät sydämissämme wielä
kauan nikan. luhlnu herttnisimpin kohtia oli se, että
rakas isänikin, pastori William Joung, oli pnhnjain jou-
kossa tässä liikuttamassa juhlassa. Hänkin oli aikoinaan
kuulunut niihin tienraiwaajiin, jotka ownt saattaneet emnn-
keliumin waloa keskelle paknnnllisten indinnnien pimeyttä.
Hän oli wnrmn siitä, että ewnnkelinmilln on woiman
käännyttämään ja autuuteen saattamaan indiacmejakin,
ja nyt oli hänellä ilo nähdä poikansa ja tyttärensä pyhit-
täytyneinä tähän toimeen. Hänen siunauksensa oli kallimtn,
mitä tässä juhlassa osaksemme tuli.

Matkalle lähdettiin Hamiltonista 11 pmä toukokuuta
1868, Meitä oli yhteensä 15—20 matkustajan. Siinä
oli lähetyssaarnaajia sn opettajia »vaimoineen ja lapsineen,
joko ensi kertaa tai toistamiseen matkalla asemillensa kan-

kaisessa luoteessa. Joukossa oli myös pari nnorta moi-



annia. Matkueen johtajana oli lähetyssaarnaaja Irjö
Mac Dougall, joka perinpohjin tunsi nuo seudut ja oli jo
kokenut matkustaja. Hän oli tullut Cnnndnnn hnnkkimann
lisäwoimin työhönsä, eikä hänen hankkeensa ollut tyhjiin
rauennutkaan. Msi osa matkatowereitamme seurasi nyt
häntä hänen työmaalleen Saskatchewan-indinanin alueille.

S:t Catherinesta Welland-kanawan warrella kul-
jimme pienellä höyrylaiwnlla Milwaukee'hin, jonne sna-
wuttiin toukokurin 17 p:nä, Milwaukee näytti silloin
wilkkaalta, toimeliaalta saksnlais-ameriknlaiselta kaupun-
gilta. Me saawuimme sinne sunnuntaipäiwänä. Kau-
pungin asukkaat eiwät näköjään pitäneet kominkaan suu-
ressa armossa tätä päimää, Asioimisliikkeet oliwat täy-
dessä toimessa, jn tuskin oli siellä mitään, joka olisi tien-
nyt lepopäimää. Oli siellä kaiketi sellaisinkin, jotka eiwät
sunnuntnirnuhnn rikkoneet, mutta meillä, matkasta wcisy-
neillä, ei ollut nikan mennä heitä etsimään, jn meidät mal-
tasi kuin waltasikin nrkipäiwän lewuttomnuden tunnelma.

Turhan tarkka tullikatselmus tuotti siihen aitaan
matkustajille monta wastusta jn mieliharmia sekä tarpee-
tonta wiiwytystä. Niinpä mekin wastn kahden päiwan
perästä pääsimme lähtemään Milwaukeestn Mississippi
wirtan myöten La Cross'iin. Siellä siirryimme yhteen
noista omituisista, suurista, matalassa kulkemista höyry-
lniwoista, sotka wälittäwät liikennettä näillä läntisillä
jättiläiswirroilla. Matkan lähimpänä määränä oli nyt
S:t Paul. ,

Näköala Mississippin ylälatwoilla on paikoin sangen
kaunis. Korkeita kallioita kohoilee uljaissa, silmää hiwe-
lewissä muodosteissn, milloin jylhinä jn alastomina, mil-
loin huippujansa myöten rehewän kaswullisuuden werhossa,
Wielä muutamia muosia sitten oli täällä kajahdellut indi-
aanien sotahuutoja, ja suuria puhwelilaumoja oli kierrel-



lyt wirran rantoja, janoansa sammutellen. Nykyään häi-
ritsimät höyrylaiwain kimeät wihellykset seudun juhlallista
hiljaisuutta, ja kummallisesti niihin wastailiwat korkeat
kalliot, kauas kannellen kaikua yli hedelmällisten laaksojen.

Kahden päiwän perästä saawuimme S:t Pauliin,
wilkkaasen kaupunkiin wiehättäwän ihanassa seudussa tuon
suuren wirran rannalla. Täällä oli meidän wiipyminen
joku aika, lopullisesti wnrustautunksemme pitkälle matkalle
preria-ketojen halki niihin siwistyksen koskemattomiin seu-
tuihin, joita kohti määrämme oli kulkea. Tätä taiwcilta
warten olimme kuormaston mukana kuljettaneet hywiä
ratsuja, joita emme olleet tähän saakka wielä ensinkään
käyttäneet. Nyt niiden piti näyttää kuntoansa ja kestä-
wyyttcinsä, kun meidän pieni joukkomme ratsain läksi kau-
pungista. Muistot tästä ensimmäisestä ratsastuksesta
prerioilla säilywät unohtumattomina mielissämme hamaan
elämämme loppuuu asti. Oli yksi niitä täydellisen iha-
nia päiwiä, joita meille waan harwoin suodaan, ja jol-
loin sielussa kangastelee: kuinka lieneekään ollut maailma
kaunis silloin, kuin synti ei wielä ollut kajonnut siihen!
Taiwas, ilma, maisema kaikki oli kuni kirkastettuna
ja niin ihmeellisessä sopusoinnussa keskenään, että minun
täytyi huudahtaa: „los Hänen jalkainsa astinlaudan
ääressä on näin ihanaa, mitä saanemmekacm nähdä Ju-
malan malta-istuimen luona!"

Ensimmäisenä päiwänä emme ratsastaneet tuin mo-
niaita kilometrejä ja asetuimme sitten yösijoille. Kaikki
me olimme juhlallisen tunnelman mallassa. Hilpeällä
mielin oli jokainen, ja oikeinpa tuntui hauskalta, tietäes-
sään nyt yhä kauemmas ja kauemmas joutumansa siwis-
tyneestä maailmasta ja lähenewänsä korpia ja takamaita.
Joitakuita päiwiä wiiwyttiin kuitenkin muutamissa raja-
kylissä jn siiirtoloissa, mutta nekin alkoiwat harweta



harwenemistaan, mitä etemmäksi päästiin. Wiimeiset asu-
mukset oliwat Mississippin wasemmalla rannalla, siinä
kohden, missä nyt sijaitsee Clear Water'in kukoistama kau-
punki. Kaikki, mitä matkntauineissamme wielä oli kohen-
nettawan ja korjattawaa, suoritettiin täällä perin pohjin,
sillä tästä puolin ei meillä ollut enää mistään apua odo-
tettawissn.

Meidän leirissä oli 8 telttaa ja 14 hewosta. Mat-
kustajia oli 15—20 henkeä, yhteen lukien suuret ja pie-
net, walko-ihoiset ja punci-ihoiset. Heti kuin teltat oli
pystytetty, päästettiin hewoset irti werrnttomnnn preria-
ruohikkoon. Warownisnnden wuoksi täytyi kumminkin
hewosten etujalat pauna kammitsnan, sott'eiwcit liian loi-
tos joutuisi. Tämä keino tuntui meistä ensikertalaisista
jotenkin armottomalta, ja kylläpä nuo wirmat elukat
itsekin ensi alussa kownsti pnniwnt sitä wastnan, pitäen
mointa toimenpidettä wapciutensa sortamisena. Wähitel-
len ne tumminkin tottuiwat siihen, ja mekin huomasimme,
kuinka tarkoituksenmukaista tämä oli, hewosten haku kun
ei milloinkaan käynyt meille waikeaksi.

Edempänä kohtasimme me siirtolaisin korjailemassa
talojansa, jotka oli häwitetty äskeisessä sodassa Siuks-
indiaanien kanssa. Melkein kaikki he oliwat tässä kau-
heassa sodassa saaneet suuria waurioita, jn siitä syystä
oli heidän mielensä kowcisti katkeroittunut indianneja was-
taan. He eiwät tienneet, että walko-ihoiset itse oliwat
olleet syynä tähän Meriseen kapinaan. Mi 900 henkeä
oli siinä saanut surmansa, ja siinä perinpohjaisen häwi-
tyksen alaiseksi joutunut alue oli suurempi kuin moni
waltio Uudessa-Englannissa.

Nykynikoina on päiwänselwäksi todistettu, että tämä
1863 wnoden surkuteltnwa sota oli Uhdyswaltnin wirka-
miesten ahneuden ja epärehellisyyden aikaansaama.
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Ihdyswnltain ylimmäinen asiamies oli saanut hal-
litrikseltnnn 600,000 dollarin kullnssn indinnneille tulemin
rnhojn, jotkn hänen piti jnknn „Pikku Wnris" uimisen
päällikön jn snmnn heimon muitten päälliköitten jn jäsen-
ten kesken. Asinmiespä käytti hyödykseen silloista korkentn
kultnkurssin, maihtoi kultnrnhnt seteleiksi jn aikoi niissä
suorittan maksut indinnneille, pistettyään taskuunsa suun-
nattomat ngio-woitot. „Pikkn Wnris" tiesi kumminkin,
minkä werrnn hän sopimuksen mukaan oli oikeutettn snn-
mnnn, jn niinpä hän, kun rnhojn rumettiin mnksnmnnn,
ilmoitti nsinmiehelle:

„Kultndollnri suurempi armo kuin paperidollari; me
pitä saada kulta."

Asiamies pani wastnan, ja sota syttyi.
Siinä main yksi esimerkki niistä sadoista tapauk-

sista, joissa muutamani yksityisten ahneus jn moiton-
pyynti on sodan jalkoihin syössyt maan, surman suuhun
saattanut satoja ihmishenkiä ja tuhonnut omaisnuttn mil-
jonniu armosta.

Sitä paitsi sniwat nämä asiamiehet ja heidän käty-
rinsä lahjoneiksi sanomalehtiä, soissa he kaikin tawuin
koettiwat yleisön silmissä kuwnilln indiaanien luonnetta
aiwan määrässä malossn. Snlataksecn oman häpeällistä
menettelyänsä sa kääntääkseen yleisön huomiota rangais-
tuksen-alnisistn toimistansa, koettiwat he woimainsn takan
parjata sn mnstatn indiaaneja.

Muutamat siirtolaisista sanoiwat minulle:
„lä<ikää te tänne meille papiksi. Me hankimme

teille hymän asnuuon, autamme teitä panemaan peltoa
sulille sa koetamme, minkä suinkin jaksamme, toimin niin,
että teidän ulisi hywä olln."

Huomattuaan kaikki kehoituksensn turhiksi, muutti-
wat he menettelytapansnkin toisellniseksi, sn yksi heistä
huudahti:
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„Ettc te komeine hemusiuennc jn snurine kuormas-
toinenne ikipäiwinä pääse kunnialla pohjoisten indinnni-
nlueittei: knuttn!"

„Pääsemme mainenkin," wnstnsi Mc Dougall.
„Meillä on mukana pieni lippu, joka meille rniwan tien
knikkien iudinnniheimojen knuttn Amerikassa,"

He pitiwät tätä sulana mahdottomuutena, mutta
se toteutui kuiu toteutuikin sanan täydessä merkityksessä,
ainakin Siuksien alueilla.

Kohdattuamme näet kolme päimnä myöhemmin
Siuks-iudinnnejn jn pystytettyännne brittiläisen lipun
nioskanwarteen liehumaan, heittiwät he pyssynsä maahan
sn kiiruhtiwat ojennetuin käsin meidän luoksemme, käskien
tulkin ilmoittaa meille, että „heidän on mielensä hywä,
nähdessään meidät sa saadessaan lyödä kättä wetten ta-
kaisen ,suuren alamaisille". Kun sitten myöhemmin,
saapuessamme pohjoisempana heidän omille alueilleen,
näimme joukon Siukseja tuleman meitä kohti, kätkimme
me Me Dougallin käskystä kaikki Pyssyt kuormiin sn as-
tuimme aseitta la pelwotta ystäwinä heitä wastaan. He
polttiwat rauhanpiippua niitten kanssa meidän jonkosta,
jotka oliwat tupnkknmiehin; toisten kanssa he joiruat teetä
ranhan merkiksi. He kun cimät ymmärtäneet saunakaan
meidän kieltä, yhtä «ähän kuin mekään heidän puhettansa,
niin rajoittui keskustelu pakostakin wnin sellaisiin asioi-
hin, joista osasi, merkeillä tehdä selwää. Mutta Me Dou-
gallin jn meidän omain indiminiemme kautta he makuut-
tiwat olemansa meidän ystämiä. Me pystytimme teltat
ja päästimme hemosct irti, niinkuin konsanannkiu. Illal-
linen wnlmistettiin, iltarukous pidettiiu, ja mc panimme
maata, asettamatta turiunkscmme yhtään maallista wnr-
tijna. Tuon jn wercuhimoiscksi" sanotun hei-
mon nuotiotulet loistiwnt wähän matkan päässä meidän
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leiristä, ja me tiesimme kyllä heidän pitämän meitä sil-
mällä. Mutta sittenkin me makasimme rauhassa ja herä-
simme aamulla täydessä turmassa. Ei oltu meitä yön
aikana häiritty eikä meiltä mitään warastettukaan.

Tällainen oli ensimmäinen yhtymisemme tämän kan-
san kanssa, joka tosin on kostonhimoista, kun sitä ärsyt-
tää, mutta joka kiitollisena muistan jokaista sille osoitet-
tua ystäwällisyyttä, jn jos se milloin minkä liiton tai
sopimuksen tekee, niin yhtä uskollisesti se siiinä pysyy
kuin mikään muukaan kansa maan päällä.

Matkaa S:t Paulista Red Riwer'in siirtolaan kesti
30 päiwää. Monta kertaa oli meidän kahlaamalla kulkemi-
nen wirtojen poikki siltojahan ei ollut. Sattui jos-
kus kulumaan useampia päiwiä, ennenkuin koko meidän
karawaani oli päässyt toiselle rannalle. Usein wajosiwat
kuormat lentohiekkaan tai suohon niin sywälle, että koko
mieswäen täytyi panna kaikki woimansa liikkeelle, ennen-
kuin rattaat jälleen saatiin lujalle maalle. Usein näki
meidän nniswäkemme rohkeasti kulkeman paljain jaloin
leweäin wirtnin poikki sellaisissa kohdin, missä mat-
kustaja nykyään kiitää upeasti sisustetussa rautatie-Mau-
nussa yli 80 kilometrin nopeudella tunnissa! Niin,
meitä oli siinä pieni joukko iloisia, rohkeamielisiä tien-
raiwaajia, jotka keskenänsä tasan paniwat moisen matkan
ilot ja. surut.

Ilma oli tällä matkalla ylimalkaan suotuisa. Pari
kolme tuimaa sademyrskyä me kumminkin saimme kestää.
Täytyy tunnustaani, että sellaisissa tapauksissa yhden ja
toisen innostus hiukan laimeni, sa he kyseliwät itseltänsä,
minkähän tähden he mainenkaan oliwat jättäneet mnka-
wat onnelliset kotinsa, siirtyäksensä tällaisiin kolkkoihin
korpimaihin!

Kerrankin yllätti meidät hirmumyrsky, suuri kuin
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olimme asettuneet yömajoille Red Riwerin läntisellä ran-
nalla. Muutamassa silmänräpäyksessä oli teltat puhal-
tanut kumoon. Raskaat kuormarnttaat liikahtiwnt sa läk-
siwät myrskyn painamina wierimään. lonkuu aikaa
wallitsi sanomaton hämmennys leirissä. Kaikeksi onneksi
ei kumminkaan sattunut kellekään mitään wahinkoa; tuu-
liaispään tempaamat ja hajoittamat esineetkin löydettiin
aamulla jälleen.

Sunnuntait oliwat hiljaisia, mieltä ylentäwiä har-
tauden ja lewon pciiwiä. Ihteisesti rukoilimme silloin
Häntä, jota ei asu käsin raketuissa temppeleissä. Monta
suloista wirwoituksen hetkeä Hänen kaswojensa edessä
meillä silloin oli. Hän, joka oli ollut lohdutuksemme jn
turmamme niin monissa uusissa oloissa ja nyt oli mei-
dät kutsunut tähän uuteen elämään ja toimintaan, Hän
täytti meissä lupauksensa: „Katso, minä olen teidän kans-
sanne joka päiwä, maailman loppuun asti."



Goinen luku.

Matkalla.

Fort Garry, Red Riwerin siirtolassa, missä nyky-
jään kohoilee Winipegin kukoistawn kaupunki, oli se kohta,
jossa matkueemme hajaantui, niin kauan yhdessä kestet-
tyään matkan waiwoja ja yhdessä sen iloja iloittuansa.
Ero oli sanomcittanikin haikeata.

Lähetyssaarnaajn Irjö Doung perheinensä jäi tähän
seutuun, jossa hänen oli määrä perustaa wesleyiläisen
kirkon ensimmäinen lähetys-asema. Tämän miehen ansi-
oksi on luettawa se, että metodistinen kirkko on saannt
niin etewän aseman luoteisessa Canadassa, Wnrsinnis-
ten ammattitointensa lisäksi tuli hänen osalleen sangen
paljo puuhaa senkin kautta, että eri haaroille sisämaahan
hajaantuneet lähetyssaarnaajat alinomaa kääntyiwät hä-
nen' puoleensa, milloin elintarpeita saadakseen, milloin
niissäkin tärkeässä asiassa. Hän auttoi heitä uupumatta
mitä ystäwällisimmin, ja nämä hänen toimensa heidän
parhaaksensa säilywätkin senwuoksi unohtumattomina.

Herrat Mc Dougnll ja Peter Campbell ynnä hei-
dän seuransa muut jäsenet lätsiwät jatkamaan matkaa
kaukaista Saskatchewanin jokea kohti. Alkupuolella mat-
taansa hedelmällisten, wielä asumattomain preriain halki
eiwat he kohdanneet kuin kiertelewiä indiaaneja ja seka-
rotuisia. Heidän karkentekoiset ja wingah-

Wigwam on inoinani-kota, tawallisesii puunkuoresta tehty
ja taljoilla päällystetty.
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telewat «ankkurinsa owat jo nikan sitten kadonneet. Niit-
ten sijalle owat tarmokkaat siirtolaiset rakentaneet siroja
taloja, ja tasangoilla liitelee nyt nopeita junia.

Fort Gnrrysta jatkoin minä waimoni kanssa mat-
kaa wesitse. Me laskimme Red Riwer jokea alas aina
siihen saakka, missä se purkan wetensä Winipegin järween.
Sieltä kuljimme myrskyisen Winipegin järwen yli päästä
päähän niin sanotussa Hudson Bay Inlnnd nluksessn.
Sieltä käwi matkamme pohjoiseen kaukaista, uutta koti-
amme kohti.

Nämä alukset omat suurten ruuhien muotoisia,
mutta suippopäisiä keulasta sa perästä. Kantta niissä
ei ole eitä kajuttnnkann. Ne kantamat lastin noin 4UOO
kilon sn owat wnrustetut mastolla sa uelikulmniselln pur-
seella, sotka kumpikin otetaan alas, kun tuuli on sopima-
ton. Lniwnwäkeä on 6—B soutajan. Erinomaisen kes-
täwiä nämä alukset owat ankarassakin myrskyssä sa lo-
massa aallokossa; sen saimme monilla matkoillamme usein
kokea. Tuulen kääntyessä wastaiseksi, wetäwät rotewnt
souturit raskaat aironsa esille, sa silloin niissä nuo luja-
rakenteiset wartalot kumnrteleikse sa osenteleikse, ihmetel-
täwän tarkasti pysyen tahdissa sa kiidättäen alustansa
usein liockin kilometriä päiwässä. Tuo soutu on oikeata
orjan työtä, sa siksipä on tuima, jopa myrskyksikin yltynyt
tuuli suutllsllin mielestä aina tyyntä parempi. Nämä
pohjoiset indiaanit owat kunnollista meriwäkeä: äkkinäi-
sissä tuulenpuuskissa ja komissa myrskyissä, joita usein
ihan äkisti nousee näillä suunnattomilla särmillä, osoitta-
mat he suurta miehuutta jn mielenmalttia.

Me olimme saaneet paikat aluksen perällä lähellä
perämiestä, erästä indiaania, nimeltä Tuomas Mamci-

Melkein jättiläismäisen kokonsa tähden oli
hän saanut liikcmimen „Iso Tom". Hän oli luonnostansa
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oikea gentleman, ylewämielinen, uskollinen mies. Hä-
nestä edempänä enemmän. Suuri armo on todellakin
tapahtunut sille lähetyssaarnaajalle, jonka suodaan johdat-
taa sellainen mies pakanuuden pimeydestä Kristuksen
luokse.

Miellyttämän mntknn jälkeen Red Reweria alas noin
40 kilometriä saawuttiin alapuoliseen Fort Garryyn, jossa
saimme tietää, että meidän tuli odottaa muutamia pai-
nua, kunnes alukset saadaan matkakuntoon. Tätä odo-
tuksen aikaa lyhensi kumminkin suuressa määrin se ystä-
wällisyys, jota osaksemme tuli Hudson tmy yhtiön wirkn-
miesten puolelta.

Alapuolinen Fort Garry, toisella nimellä myös
„kiwilinna", on ympäröity korkealla, lujatekoiselln tiwi-
muurilla, jonka sisäpuolella sijaitsee sekä itse siirtola että
yhtiönkin kartanot. Se rakennettiin myrskyisinä aikoina,
jolloin useammat kauppayhtiöt tnisteliwat etuoikeudesta,
jn wihollisin indiaaniheimoja samoili seuduilla. Ulkomuo-
doltaan se muistuttaa tänäkin päiwänä sen-aikuisia lin-
noja. Se kykenee wieläkin kestämään minkä ryntäyksen
hywänsä, ellei wihollisella waan ole tykkejä apunaan.

Näissä kukoistamissa kauppayhtiöissä palwelewnin
Virkamiesten keskuudessa wallitsee melkein howin-omninen,
wanhan-aikuinen käytöstapa, joka on warsin miellyttäviä,
waikka wälistä hieman hullunkurinenkin. Wirkawuosien
laki oli siihen aikaan wielä täydessä woimassn. Päiwäl-
liskellon soitua ja kaikkien lähtiessä ruokasaliin, ei olisi
14 wuotta Palmelleen konttoristin johtunut mieleenkään
astua sisään sen konttoristin edellä, joka samaa yhtiötä
oli palwellut 15 wuotta, eikä hän koskaan olisi istunut
pöytään ylemmäs häntä. Siitä olisi hän wanhemmiltn
wirkamiehiltä saanut aika läksytyksen. Mutta niin kankeilta
ja wäliin naurettllwilta kuin nämä säännöt wälistä näyt-
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tiwätkin, oli niistä sentään hywiäkin tuloksia, ne kun es-
tiwät monta eripuraisuutta, joita helposti olisi saattanut
syntyä.

Muuan tapa tuntui meistä warsin oudolta, se ni-
mittäin, että naiset ja herrat ateriuitsiwat eri huoneissa.
Meistä näytti kowin koomilliselta, kun herrat mitä hie-
noimmalln kohteliaisuudella santtoiwat naiset kahden ruo-
kasali» wäliseen käytawään ja sitten warsin matamina
pyörähtiwät wasemmalle,kaikkien naisten kääntyessä oikean-
puoliseen ruokasaliin.

Tuo kun oli aiwan ristiriidassa sen kanssa, mihin
me olimme tottuneet, ja mitä me pidimme sopimana, us-
kalsimme kerran tiedustaa syytä moiseen menettelyyn.
Muuta selwää emme asiasta kumminkaan saaneet kuin sen,
että sellainen oli siellä wanha tapa, jota tuli noudattaa.

Muuan juro wanhapoika sanoi: „Eihän naisten sowi
olla läsnä meidän keskustellessa liikeasioista, jotka täy-
tyy pitää salassa. Jos heitä olisi saapumilla, niin tuli-
simat meidän suunnitelmamme ja aikeemme pian kaikkialla
tunnetuiksi, ja siitähän saattaisi meidän kaupalle olla
haittaa."

Aiwan wiime aikoihin asti täytyi matkustajain ko-
konaan turwnutua Hudson Bay yhtiön wirkamiesten ystä-
wällisyyteen ja wieraanwarnisuuteen. Ia kaikki he näit-
ten puolelta saiwatkin osakseen yhtäläistä hellää hoitoa,
Ihtiu on sijoittanut näitä siirtolia etupäässä sellaisiin
paikkoihin, missä metsästys ja kalastus on tuottawaa.
Siellä he saawat waihtaa siwistyneen maailman tuotteita
kallis-arwoisiin turkiksiin, joita ei missään saa upeampia
kuin täällä. Siinä näitten siirtolain ainoa tarkoitus.

Usein sattuu, ett'ei posti saawu tällaiseen siirtolaan
kuin kahdesti, joskus wain kerran wuodessa. Postintulo
on silloin tietystikin wuoden suuri tapahtuma.
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Me mietimme Fort Garryssa yhden snnnuntnipni-
wän. Silloin oli minulla tilaisuus sanrnnta pienelle
seurakunnalle, johon kuuluiwat yhtiön wirkamiehet, pari
wierasta sekä muutamin indinnnejn ja mestitsejä (indinn-
nien jn wnlko-ihoisten lapsia).

Seurnawcma päiwänä oliwat alukset walmiina. Me
läksimme purjehtimaan, matkan määränä Winipegin järwen
pohjoispää. Sieltä oli meidän maitse jatkettawa mat-
kaa pohjoiseen, saapuaksemme wihdoin tulewnan kotiimme,
Norway House nimiselle lähetys-asemalle.

Matka alas Red Riweriä myöten oli warsin miel-
lyttnwä. Me kuljimme kukoistaman indinnni-siirtolnn
knuttn, jossn Englannin kirkolla on siunnustn tuottnwn
lähetystoimi. Huomiomme weti puoleensa hywin rakettu
kirkko sekä maan-nsuknsten sirot asunnot. Ne todistiwat
selwään, kuinka jnlostnwnsti sn kohentnwnsti ewnnkeliumi
waikuttaa kaikkeen, missä se on saanut työtänsä tehdä.

Meille näytettiin nrkkidinkoni Cowley'n soma talo
puitten suojassa. Tämä nrkkidinkoni Cowley oli yleensä
rakastettu mies, sn meille hän eräässä surullisessa tilai-
suudessa muutamia wuosin myöhemmin oli oikea lohdu-
tuksen enkeli, sota sydämemme ninn säilyttää rakkaassa
muistossa. Minä kerron tämän tapauksen tässä heti,
waikkn se sattuikin wastn 5 wuottn jälkeenpäin. Nyt,
ensi kertaa tutkiessamme tämän tienoon kautta, ei meillä
ollut aawistustnkaan siitä, mikä merkitys tällä maapala-
sella kerran oli olema meidän sydämessämme.

Toimittuani näet wiisi wuotta Norway Housessn
Kri-indiaanien keskuudessa, sain esimiehiltäni käskyn siir-
tyä tältä asemalta pois ja panna uuden työn alkuun Snul-
tenux-indinnnien piirissä. Norwny Housessn oli minun
kumminkin wiipyminen siihen asti, kunnes seuraajani en-
nättää saapua. Koska silloisina wnillinnisten kulkuneu-
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wojen aikana »vaimollani ja lapsillani ei ollut kuin yksi
ninon tilaisuus päästä perille, läksiwät he muutamaa
unikkoa ennen minua awonaisessa wenheessä, jossa oli
waan moniahtn indianni muknua. Minun oli määrä
tulla myöhemmin tuohiwenheessä. Heinäkuun helle tuossa
awonaisessa wenheessä, jossa ei ollut kantta eikä suoja-
telttaa, käwi niin sietämättömäksi, että meidän armas
tyttäremme Nelly, kaunis ja reipas lapsi, sairastui cnwo-

tulehdukseen ja kuoli. Äiti oli kuolewan lapsensa kanssa
yksinään maan-asukasten kanssa, jotka kyllä ottiwat osaa
hänen suruunsa. Hän oli „muuknlninen wieraassn maassa":
ei ollut kotia lähellä, mihin poiketa, ei ystäwää, jolle su-runsa ilmoittaa. Onneksi oliwat Fort Gnrryn wirkamie-
het saaneet tietää hänen murheistansa, ja he toimittiwat
tuon towasti koetellun äidin erääsen taloon siirtolassa,
ennenkuin Nelly raukka oli kärsinyt loppuun asti. Siellä
käwi pastori Cowley hänen luonansa, rukoili hänen kans-
sansa jn osoitti hänelle sydämellisintä hellyyttä näinä ras-
kaitten koettelemusten päiwinä. Minä kuu olin kaukana,
ei waimoni ottanut yksinään lopullisesti Mättääksensä,
missä meidän lapsemme oli saawa »viimeisen leposijansa.
Pikku wllinajnn maalliset jäännökset kätkettiin senwuoksi
»väliaikaiseen hautaan, kunnes minä, saatuani surusano-
man, olin nntawa lähemmän määräyksen hautauspaikasta.
Kirjoitin heti kohta arkkidiakoni Cowleylle ja pyysin lupaa
saada haudata lapsemme hänen kirkkotnrhaansa. Sanan-
saattaja toi palatessaan häneltä »veljellisen, hellän kirjeen,
joka päättyi sanoihin: „Hautaa sinun kuollees meidäu
parhnisin hautoihimme". (1 Mos. 23, 6).

Muutamia unikkoja sen perästä, jätettyäni lähetys-
aseman seuraajalleni Button'ille, riensin sinne, missä niin
haikea suru oli meitä kohdannut, Muutamain oscm-ottois-
ten ystäwäin kanssa, enimmät indiacmeja, saatettiin siellä



20

pieni arkku »väliaikaisesta haudastansa Pietarin hautaus-
maahan. Istämällinen Mr. Cowley toimitti haudalla hei-
dän kirkkomenojensn mukaisen kauniin hautajaisliturgicm.
Siitä pitäin on meille ollut kaksin werroin kallis tämä
maa, jossa nyt rakas lapsemme lepää.

Kuinka wähän me, rohkeilla mielin ensi kertaa las-
kiessamme alas wirtaa, osasimme nawistaakaan, mikä su-
rullinen tapaus oli meitä moniahta wuosi sen jälkeen
kohtaama tässä samassa paikassa!

Palajan kertomukseeni jälleen.
Winipegin järweä pidetään myrskyisimpänä kaikista

koko Amerikan mantereella. Se on noin 300 kilometriä
pitkä; leweys on paikoin maan muutamia, paikoin taas
80ckin kilometriä. Sen rantoihin on mesi muodostanut
lukemattomia lahtia ja niemiä. Monet hietasärkät ja
salaiset karit tekemät purjehtimisen siinä peräti määrälli-
seksi. Winipeg, eli, niinkuin muutamat indiaanit lausu-
mat, WenipKk, on niin paljo kuiu „meri"; Keche Weni-
fM merkitsee: „Waltameri".

Matkaa Winipegin yli nwunaisessa wenheessä, niin-
kuin meidän oli pakko tehdä silloin, pidettäisiin nykyjään
marsin wniwalloisena.

Meidän matkamme käwi tawnllisesti seuraaman oh-
jelman mukaan:

Aamulla ani warhain herätti meidät oppaan, Tom'in,
huuto: „Ku, ku, kwa!" s. o. «Nouskaa ylös!" Jokai-sen täytyi nopeasti totella, sillä nuo kaksi wenhettä näkyi-
wät kilpaileman siitä, kumpiko heistä ensin joutuu wal-
miiksi matkalle.

Hätä hätää walmistettu aamiainen syötiin kalliolla.
Sen jälkeen weisattiin aamuwirsi ja hartaat rukoukset
lähetettiin Hänen tykönsä, jolle tuuli ja aallot owat
kuuliaisia.
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Sitten kuului komento: „Knikki wenheesen!" sa
kiiruimman kaupassa pantiin teltat kokoon, kirweet, kat-
tilat sa muut kapineet kerättiin sa kaikki wietiin wenheesen.
Jos oli myötätuuli, pantiin masto pystyyn, purje
wedettiin ylös, ja niin läksimme kiikkumaan aaltoja pitkin.
Milloin airoja oli käyttäminen, silloin eiwät miesparat
olleet läheskään niin innokkaat wenheesen joutumaan,
tietäessään, että kown oli taas edessä työ. Myötätuu-
lella syötiin, aikaa sänstääksemme, päiwälliuenkin »ven-
heessä, niin hywin kuin laatuuu käwi, sillä soutajat ne
hywin tiesiwät, kuinka paljon hauskempi ou kulkea eteen-
päin näin tuulen kiidättämänä kuin .hikoilla raskaissa ai-
roissa. Wälistä me, ilmeisen wanrankin uhalla, purjeh-
dimme tällä tapaa yöt umpeen, käyttääksemme wain hyö-
dyksi myötäistä tuulta.

Tässä epämääräisyyden maailmassa ei ole mikään
niin epämääräistä kuin se aika, soka kuluu Winipegin poikki
kulkemiseen Hudson Bay yhtiön nwonnisessa weuheessä.
Wälistä tämäu matknu tekee nelsässä päiwässä, mnutnman
tuntia wnillckin, wälistä se kestää kokonaista 30 päiwää.

Myöhempinä wuosinn täytyi minun kerran pienellä
kalliolla pitää säätä kokonaista kunsi päiwää, ankaran
koillismyrskyn raiwotessn. Se puhalsi niin rajusti, että
mahdoton oli saada telttaa pystyyn; emmepä edes itse-
kään woineet pystyssä Pysyä, Kallion päällinen multa-
kerros siellä ei ole niin sywä, että se telttaseipään kes-
täisi, sn niinpä meidän täytyi wiettää kapineinemme ja
cwäinemme knusi pitkää päiwää palsaan taiwnan alla,
likomärkinä rankkasateesta. Nyt, näinä wiime wuosina,
olen useinkin kuullut, kuinka ihmiset, istuessaan muka-
wissa rautatien odotussaleissa, nurisemat sa wnlittawnt,
sus juua on sattunut parisenkaan tuntia myöhästymään,
sa silloin owat mieleeni aina muistuneet nuo entiset, pn-
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kolliset, pitkät pidätykset karuilla kallioilla, kum-
mastellut, kuinka monikin matkustaja niin »vähäpätöisen
asian tähden menettää malttinsa ja mielensä ranhan.

Hywän sään aikana oli wnrsin mieluista olla rnn-
nalla nuotioilla. Astäwälliset kädet Pystyttiwät meille
teltat tuota pikaa. Nuotio sytytettiin, ja mitä pimenm-
mäksi ilta käwi, sitä kirkknnmpnnn leimusi wnlken. Illal-
linen laitettiin kiiruusti, ja sitten kulin tunti, mitäpä toi-
nenkin hupaisessa keskustelussa punn-ihuisteu ystnwnim-
me kern, jotkn ownt hauskimpin mntknkumppnleitn mnnil-
mnssn, Päiwä nloitettiin jn päätettiin ninn lyhyellä ju-
malanpnlmeluksella. Kaikki puna-ihoiset seuralaisemme
tällä ensimmäisellä matkalla olimnt kristityttä tämäu snnnn
knuniimmnssa ja oikeassa merkityksessä. He oliwnt kään-
tyneet kristin-uskoon jo entisten lähetyssnnrnaajain aikana.
Ensi alussa he oliwnt jotenkin nrknilewin jn näkyiwcit
luulewnn, että me wnadimme heitä käyttäytymään hywin-
kin säänuuumuknisesti ja arwokkaasti. He, niinkuin moni
walko-ihoinenkin, luuliwat, ett'ei „mustntnkki" ja hänen
waimonsa siedä ensinkään pilnpuheita jn nnurun.

Pian me kumminkin snimme heistä tämän harha-
luulon hälwenemään, ja ennenkuin oli päästy Norway
Houseen, olimme jo wnrsin hywiä tuttujn heidän kans-
saan. Me emme suuri pnljon ymmärtäneet heidän kieltään;
heidän joukossaan sitä mastoin muutamat osnsiwat marsin
hywiu englanninkieltä. Nämä ne oliwat meille tulkkeina,
jn niin tultiin heidän kanssaan sangen hywiu toimeen.

Heillä oli mukanaan tuolla muknwalln tnwukirjoi-
tuksella painetliitn wirsikirsoja ja Nusin Testamentteja, ja
ahkeraan he niitä lueskeliwatkin. Ihteiset hnrtaushetket
kausau kanssa, jonka kieltä ei osaa, tekiwät meihin ensi
alussa omituisen wnikutukseu; mutta samalla oli niissä
sanomaton wiehätys. Liikuttaman kerrassaan oli nähdä,
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millä symällä hartaudella he pitiwät jumnlanpnlwelus-
tansa. Tarkasti he kuunteliwat, kun joku heidän keskuu-
destausa luki kappaleen Jumalan sanasta, ja huolellisesti
seurnsiwat minun sanojani, joilla tulkin kautta heille seli-
tin luettua raamatunkohtaa.

Kauniina ja ylentäwinä kajnhteliwat ylistys- ja
kiitoswirret, joita he lanloiwat Heleillä, soinnukkailla ää-
nillään. Heidän kieltään emme ymmärtäneet, mutta sit-
tenkin oli liikuttama nähdä heidän niin sydämellisellä har-
taudella lähestymän rukouksessa tniwaallistn Isäänsä, ja
meistä tuntui, kuin olisi meille erityinen etu ja siunauk-
sen lähde suotuna siinä, että yhdessä heidän kanssansa
saimme notkistaa polwemmc ja lähettää yhdessä heidän
kanssansa rukouksemme tniwaallisen Isän armo-istuimen
eteen, Hänen, joka ymmärtää kaikkia kieliä maailmassa,
ja jonka edessä kaikkein sydämet omat awoinna.

Usein oli ympäristökin omiansa kohottamaan har-
tautta. Niinkuin ennen muinoin kansnjoukkoja keräy-
tyi Genctsaretin meren rannoille, niin mekin näillä
ranhaisilla rannikoilla tuusimme rukoilemamme Häntä,
joka tänäkin päiwänä on sama kuiu silloiu. Kun Wini-
pegin järwen aallot kimalteliwat edessämme auringon
paisteessa, kun sininen tniwas kaareili päämme päällä,
kun synkkä, tiheä aarniometsä kohisi takanamme, ja allam-
me seisoi järkkymätön mahtnmn grnnittiknllio, silloin
tunsimme usein Hänen ihmeellisen lnsnä-olonsa, Hänen,
„joka ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä", „joka puettaa
itsensä wnlkeudella, niinkuin mnatteella, joka lewittää
tniwaat niinkuin peitteen, joka peittää sen päällyksen
medellä ja menee piimissä, niinknin ratasten päällä ja
käy tuulen supein päällä. Hän perusti maan perustuk-
sensa päälle, ett'ei sen pidä liikkuman iankaikkisesti,"



Aolmas luku.

Tulo Norway House'en.
Wuonna 1868 heinäkuun 29 p:nä iltapuoleen saa-

wuimme me Norway Houseen, jossa meidät sydämelli-
sesti wastaan-otti herra James Stuart, Hudson Bay
yhtiön ylin wirkamies tässä siirtolassa, Norway House
on mainitun yhtiön tärkeimpiä kauppapaikkoja. Sinne
kokoontuu wuosittniu mainitun yhtiön wirkamiehiä kau-
kaisimmistakin seuduista tätä suunnattoman suurta wal-
tnkuntna, päättämään erillaisista, tätä liikettä koskemista
asioista. Sir George Simpson'in, yhtiön tarmokkaan sn
jotenkin itsewaltaisen päämiehen, oli tapa matkustaa wuo-
sittniu tuo toista tuhatta kilometriä pitkä matka Mon-
trealeista tänne snakkn, tapaamaan tällä hänen johtonsa
alla olemia wirkamiehiä. Hän kulki tämän matkan tuohi-
wenheessä, pursimiehiuänsä erinomaisen taitamia Irokesi-
indinaneja. Norway Houseen keräytyi suunnattomat mää-
rät turkiksia, jotka sitten Hudsonin lahden tnuttn lähetet-
tiin Englantiin.

Tämän hywin hoidetun siirtolan ulkomuoto ja mei-
dän osaksemme tullut sydämellinen wnstaan-otto teki mei-
dän sanomattoman hywää pitkän, rasittaman matkan pe-
rästä, Varsinaiselle lähetys-asemalle oli täältä wielä 3
kilometrin werran, sn kiihkeästi paloi so mielemme päästä
mihdoinkin matkamme perille.
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Istäwällinen herra Stuart waati meitä kumminkin
jäämään heille teetä juomaan ja saattoi meidät sitten pe-
rille omassa »venheessään, jota neljä rotewaa skottilaista
ylämaan miestä oli soutamassa.

Rantaa lähetessämme helähti korwanmmc suloisia
laulunsäweliä. Siellä pidettiin parhaillaan keskiwiikon
iltakirkkoa, ja sieltä ne kuuluuvat, nuo indiaanien äänet,
jotka parhaillaan wirttä weisnsiwat. Me tenvehdimme
näitä säweleitä hywänä enteenä jn todistuksena siitä, kuinka
cwankeliumi on woimallinen lnomnan ihmisiin uutta
sydäutä. Wastn moniaita wuosia sitten ei näillä tienoin
kajahdellut kuin indiaanien rajua kiljuntaa ja wclhojen
hirmuista ulwomista. Nyt täällä laulettiin ihanin Sionin
wirsiä; nyt täällä weisasi ylistystä Jumalalle kausa, joka
elämällänsä todistaa kristin-uskonsn wilpittömyyttä jn
oikenpernisyyttä.

Lähetystalossa lausui meille pastori Stringfellowin
rouwa sydämelliset terwetuliaiset. Pian senjälkeen saapui
sinne hänen miehensäkin, joka oli johtanut jumnlnnpnl-
lvelusta kirkossa. Me olimme täynnä kiitollisuutta Her-
ran kohtaan, sokn armossansa oli sallinut meidän onnel-
lisesti päästä tmme saakka sn oli warsellut meitä moni-
naisilta wnaroilta tällä matkalla, jota oli tehty maitse
sekä wesitse, ja sota oli kestänyt kaksi kuukautta sa kah-
deksantoista päiwää.

Täällä me nyt olimme omalla työmaalla Kri-in-
diaanien mnassn, sossa meidän siitä pitäin sallittiin työs-
kennellä monta pitkää wuotta.

Herra ja rouwa Stringfellow oliwnt wielä pari
päin>ää täällä, ennen lähtöänsä Ontarioon. Mieluisassa
keskustelussa kului nikn, s a monta hyödyllistä ueuwoa sa
opastlistn minä siinä sain työhöni täällä punn-ihoisten
keskuudessa, Iksitoista ajastaikaa oli lähetyssaarnaaja
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Stringfellow waimonsn kanssa ponnistellut sa wnikuttn-
nut täällä pohjan perillä. Siunausta tuottamaa ja me-
nestyksestä runsasta oli heidän työnsä täällä ollut, jn mei-
dän oli iloista nähdä lähetystoimen oleman täällä niin
hywässä kunnossa,

Pitäessämme tänä ensimmäisenä iltana kotihnrtau-
den hetkeä, nousi ankara myrsky, kauheimpia, mitä mil-
loinkaan olen nähnyt. Lähetystalo oli rakennettu lnjistn
pölkyistä, hywin tilkitty ja laudoilla »vuorattu, mutta
sittenkin se tärisi niin, että suurin kumin putoili seiniltä
alas, parhaillaan ollessamme polwillamme. Msi kuwn
putosi Stringfellomin päähän, jn teki sillä erää hnrtaus-
hetkestä nopenn lopun.

Rosswille'n lähetys-nsemn Norway Housen läheisyy-
dessä on lähetyssaarnaajan James Ewans'in perustama
w, 1840. Se oli silloin sn on tänäkin päimänä wielä
etewimpiä lähetyspaikkoja Amerikassa,

Tultuamme Rosswilleen, riensi sinne indinnneja,
nähdäkseen uutta lähetyssaarnaajaa sn hänen waimoansa.
He terwehtiwät meitä sangen ystäwällisesti. Tnlipn pa-
kanallisiakin indinnneja omituisissa, siroissa pukimissaan.
Herttaista oli heidänkin terwehdykseusn.

, Niin pinn kuin mahdollista, ryhdyimme toimeemme
sn koetimme ensi alussa saada yleissilmäyksen edessämme
olemasta työstä. Monta ilahduttaman tulosta saimme
nähdä edeltäjäimme ponnistuksista, mutta näimme myös,
että paljo tehtämcin oli meillekin jäänyt, Samalla näet kuin
meidän kirkossa jn kristillisten indiaanien taloissa wirsiä
ja psalmeja weisattiin, samalla loukknsiwat silmää jn kor-
mnn wnnhain welhojen ja tietäjäin menot ja rajut huu-
dot, joita säesti heidän rumpujensa yksitoikkoiset kumnh-
dukset. Näitä ääniä kuului joka yö, jn niitä tuli kai-

kiltn ilmansuunnilta, läheisiltä saarilta jn niemiltä.
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Ensimmäinen suunnntai oli meille tietysti hywin
tärkeä päiwä, Ihtä harras kuin meidän halumme oli
sanon nähdä seurnkuntnlnisinmme, yhtä suuri oli warmaau
heidänkin uteliaisuutensa päästä näkemään uutta lähetys-
saarnaajaa. Pakanoita tuli kristittyjen mukana, kunnes
kirkko oli ääriään myöten täynuään, Meidäu oli hywin
mieluista uähdä heidän arwokastn oloansa Herran huo-
neessa : ei naurua, ei kewytmielisen käytöksen merkkiäkään
pyhäkössä. Heitä oli useampia satoja, mutta he kun peh-
meissä makasiini-kengissään liikkuwnt hiljaa kuin kissnt,
niin ei heistä lähde neljänneksi osaksikaan niin paljun melun,
kuin monestikin kuuluu siwistyneissä kristittyjen kokouk-
sissa., missä on kymmenen kertaa »vähemmin mäkeä koolla.
Heidän laulunsa oli kerrassaan ihastuttaman. Indinnniu
laulussa on jotain omituiseu wienon surumielisyyttä, joka
minun niwan erityisesti wiehättää. Usea seurakuntalai-
nen oli tuonut raamatuu mukaansa. Kuultuansa, mikä
ranmatunpnikka tulee luettnwatsi, löysiwät he seu roarsiu
nopeasti, jn tämä osoitti, kuinka perehtyneitä he oliwat
sen kirjan käyttämisessä. Metodistien roanhan tawnn
muknnn lnskeutuiwnt he rukoillcssnnn polwillcnsn. He
noudattmunt yksinkertaisesti ja sananmukaisesti psalmistan
sanoja: „Tulkaat, kumartakaamme ja polwillcmme lcm-
gctkaainme ja maahau lnskeknainme Hcrrau, meidän Luo-
jamme eteen!"

Minun oli onni sanon tulkikseni mnnnn kelpo indi-
aani, nimeltä Timoteus Knrhn. Hän oli wilkasluontoi-
nen nues ja oli monta hywää pnlwelusta tehnyt kristin-
uskon asialle, Wälistä, tulkitessacm minuu sanojani heille,
hän itsekin innostui eniankelinmin siunatuista totuuksista.
Silloin saattoi hän kokonaan kiintyä ihanaan sanaan, ja
silloin hän wnltnwnsti jakauniisti kehoitti weljiänsn wns-
tanil-ottnmnnu sitä autuutta kuin heillä tarjona on.
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Aikaa maittaen, tarkasteltuamme oloja lähemmälti
ja »verratessamme pakanallisia jn kristityitä indiacmeja
toisiinsa, näimme monta todistusta siitä, että ewankeliumi
yhä edelleenkin on Jumalan woima autuudeksi, ja että
se kaikkialla, missä se wastaan-otetaan, tuo mukanansa
ci ainoastaan iloa sa rauhan sydämiin, waan siwistyksen
aineellisiakin siunnnksia, Kristittyiä indiaanejn oli helppo
tuntea paremmista asunnoista jn ihmeellisestä muutok-
sesta heidän elämässään ja käytöksessään.

Ennen pitkää huomasimme selwään, että meidän piti
monessa suhteessa oppia lähemmälti tuntemaan indina-
nin tapoja, ajatuksenjuoksua jn tottumuksin. Siitä yksi
esimerkki. Herrn ja rouwn Stringfellowin lähdön jälkei-
senä päiwänä tuli muunn wnnhn indinaniwaimo minun
emäntäni luokse jn merkeillä ilmoitti olewnnsn komin,ml-
jissään. Pöydällä oli suuri leipä, aimo palanen suolattua
lihaa ja keitettyjä wihauneksia, kaikki tämä matka-ewnit-
temme jäännöksiä. Waimoni käwi sääli eukko parknn, ja
uiinpä hän istutti hänet pöytään, leikkasi hänen eteensäsuuren wiipnleen leipää, snmoin lihnn, lisäksi wieln kelpo
annoksen wihanneksia, ja suuren lasin teetä jn käski häntä
nterioimaan. Iks kaks oli eukko syönyt kaiken, mikä
eteen pantu oli. Sen jälkeen hän nosti hnmeensa liepeen,
niin että siitä muodostui jonkunlainen tasku, otti pöy-
dältä lihapalan, pudotti sen taskuun, ja samaa tietä meni
leipä jn nuhnnneksetkin. Nyt nousi hän ylös, kääntyi
meihin jn sanoi: „No-nns-ku-mos-wi-nnh", mikä kri-
kielessä on kiitoslnuse. Hywin suosiollisena häu läksi sitten
tiehensä, huolellisesti knntnen nnrrettnnsa. Kummastellen
me katselimme muijan menettelyä, emmekä sanoneet sanaa-
kaan, ennenkuin hän oli tiessään. Meidän täytyi mäkis-
tenkin nauraa tätä hassun tnpnustn, wnikkn näitten kn-
donneitten ruoknwnrain oli määrä riittää meille wielä
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pariksi kolmeksi priimaksi, kunnes ruokamarastomme ennät-
tää saapua. Perästäpäin, kun kummastellen kerroimme
muille tällaisesta, meidäu mielestä, njostelemattomuu-
destn, saimme tietää, että eukko oli wnin noudatta-
nut heimonsa soweliaisuuden sääntöjä. Tässä heimossa
on näet tapana, että kun jonkun juhlan johdosta wieras
kntsutaan aterialle, ja talossa on riittäwästi elintarpeita,
niin pannaan wieraan eteen runsas määrä ruokia. Tar-
koituksena on, että wierns söisi, minkä suinkin jaksaa, ja
ottaisi loput mukaansa. Juuri näinhän tuo eukko parka-
kin oli tehnyt. Siitä pitäin panimme wieraamme eteen
juuri sen werrnn kuin niukoista Maroistamme kulloinkin
liitti antaa pois.

Kerran tuli luokseni solakka indianni, tuoden mu-
kanaan kaksi lihawaa sorsaa. Meidän ruokawaramme kun
siihen aikaan oliwnt jotenkin wähissä, ihastuimme me
hywinkin ja kysäisimme häneltä, paljonko sorsat maksamat.

„Ei toki yhtään mitään!" wastasi hän: „minähän
toin nämä lahjaksi sciarnamiehelle jn hänen emän-
nällensä." Minä olin ihllstnksisscmi tästä wentowiernan
aulindesta meitä kohtaan, jotka wasta äskettäin olimme
saapuneet tähän kaukaiseen maahan, Indiaani asettni
nyt kohta mukawasti wieraaksemme, ja meillä oli täysi
työ ja tekeminen, wastatessamme kaikkiin hänen nteliai-
sin kysymyksiinsä. Waimoni täytyi panna syrjään käsi-
työnsä ja soitella hänelle meidän pienellä melodionilln,
joka häntä kowasti hauskutti. Hän jäi päiwällisille ja
söi toisen sorsan; toisen panin minä waimoni kanssa puo-
lekknin, Iltapäiwänkin hän oli meillä, ja wähäisen waras-
tomme rippeistä kokoonhaalittu illallinen sai kyllä kun-
nian tuta hänen hywää ruokahaluansa. Hän wiipyi yhä,
kunnes joutui maatn-panon aika. Silloin minä hienolla
tumalla wiittnsin sinne päin, että eiköhän hänen olisi aika
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mennä kntsomnan, onko hänen wigwaminsa yhä entisellä
paikallaan.

„Niin", huudahti hän, „minähän odotan waan".
„Mitäs te sitten odotatte?" kysäsin minä.
„Minä odotan teidän lahjaanne minun tuomastani

lnhjnstn."
Nyt oli minnlle nsin selwänn. Minä menin jn toin

joinkin, joka maksoi kymmenen kertaa enemmän kuin hä-
nin sorsnparinsa, ja tyytywäisenä hän läksi pois.

Hänen mentyänsä, me sanoimme toisillemme: „Tässä
on opetus numero toinen. Jonkun osan perästä kenties
olemme oppineet tarkemmin tuntemaan indiaaneja."

Tämän säikeen emme enää ottaneet heiltä lahjoja
wastnan, wacm pakotimme heidät suostumaan kohtuulliseen
maksuun kaikesta, mitä he tarjosiwat tai kaupan pitiwät.

Sunnuntait aloitettiin pyhäkoululla kello 9. Kaikki
pojat sn tytöt oliwat sanpnwilln; usein tuli sinne aika-
ihmisiäkin. Lapset oliwnt tnrktaawaisia jn hiljaisin. Useat
heistä osnsiwnt pitkiä kappaleita raamatusta ulkoa. Mel-
koinen osa opetteli heidän kieleensä käännettyä katkismusta.
Hengellisiä lauluja he osnsiwnt laulaa warsiu kauniisti
ja rukoiliwat ääneen meidän aika-ihmisten kanssa Herran

rukouksen. Ihteinen jumalanpalwelus alkoi klo VZlk!'
Se toimitettiin nina englanninkielellä; wirret weisattiin
kummallakin kielellä, samoin käwi rnnmatunpnikkain snsaarnan tekstin lukeminen, Hudson Bny yhtiön toimitus-
miehet, jotka asuiwat Norway Housessa jn samoin sinne
sattumalta saapuneet wirkamiehet oliwnt säännöllisesti
läsnä tässä anmu-jumalanpnlwelnksessa. Oli siellä pnljo
maan-asukkaitakin, sillä suuri osa indiaanejn ymmärtää
englanninkieltä, (Meidän tnrkoituksemmekin sitä paitsi
oli, että he sitä yhä enemmän oppisiwnt,) Iltnpmwällä
oli sitten pää-jumnlanpnlwelns indinnnejn wnrten. Se
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oli pantu käytäntöön yksinoman heidän tähtensä, sn suu-
ressa armossa he sitä pitiwätkin, Anmuisessa jumalan-
palweluksessa käyttciytyiwät he arastellen ja arwokkaasti,
mutta iltapäiwällä he weisnsiwnt ihastuttnwnlln innos-
tuksella, jn milloin sydän käski, silloin he riemuisalla „ame-
nella" empimättä wnhwistiwat kuulemansa sanan.

Raamatut oli heillä kirkossa mukanaan, ja miellyt-
täwästi hiweli minun korunani lehtien kahina, kun he'ha-
kiwat ilmoitettua raamatunkohtaa joko Wanhasta tahi
Uudesta Testamentista. Saarnaa ei seurakunta sielln
milloinkaan pidä liinn pitkänä. Hiljnn jn wnknwinn ns-
tuiwat ihmiset kirkkoon jn snmnlln nrwokknnlln kunnioi-
tukselln he sieltä lnksiwätkin. Tohtori Taylor, yksi mei-
dän lähetyssihteereitämme, oli kerrnn, siellä käydessään,
läsnä tnllnisessn iltnkirkossn, jn sen päätyttyä hän snnoi
minulle: „Herrn Aoung, jos knikki tämän lähetystoi-
men hywäsydämiset kannnttnjnt näkisimät sen, mitä minä
tänään olen omin silmin nähnyt, niin ilomielin he an-

tnisimnt meille wuosittnin kymmenentuhatta dollaria enem-
män lähetystointamme Marten indiaanien keskuudessa."

Joka sunnuntai-ilta läksin kauppa-asemalle kesällä
wenheessä, taimella koirapulkassa ja pidin siellä ju-
malanpalweluksen pienessä kappelissa, s oka sitä tarkoitusta
warten oli siellä pantu kuntoon. Toisen jumalanpalwe-
luksen pitiwät kirkossa indiaanit itse. Heidän joukossaan
olikin monta, sotka kykeniwät pitämään marsin hywiä
saarnoja; toiset taas osasiwat hehkumalla kauuopuheliaisuu-
delln Pnnwalin tnwoin kertoa kääntymisestänsä, hartaasti
kehoittaen toisiansa etsimään sowintoa Jumalan kanssa,

Wäliin saapui kirkkoon pakanallisin indianneja, sa
marsin oudostuttaman oli heidän käytöksensä, se kun ei suin-
kaan ollut Herran huoneen eikä pyhän päiwän armolle
soweliasta. Ensi alussa minä kummastelin, kuinka mei-
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dän kristityt indiannit sietiwät sellaista. Eräänä päiwänä
hämmästyin minä, nähdessäni erään wanhan Tapasto-
num nimisen indiaanin astuman suurella rymyllä kirk-
koon. Koristeitansa helistellen ja huutaen „ho! ho!" as-
tui hän jonkunlaisilla juoksuaskelilla kirkkoon sa juhlnlli-
sesti suuteli useampaa miestä sekä naista. Nähdessäni,
ett'eiwät seurakuntalaiseni ole tällaisesta keskeytyksestä mil-
länsäkään, katsoin minäkin parhaaksi olla siitä wäliä pi-
tämättä. „Ison Tomin" pyynnöstä hän istahti minua
kuuntelemaan. Hän oli omituisissa koristeissa: rinnallaan
iso peili, soka nuorassa riippui kaulasta. Paremmin kuun-
nellaksensa minun sanosani, sytytti hän pitkän piippunsa
sn tuprutteli siitä sawujn koko jumalnnftnlweluksen ajan.
Haastelin sitten perästäpäin muitten kanssa tästä mie-
hestä, jonka käytös Herran huoneessa oli ollut niin koko-
naan toisenlaista kuin heidän oma hiljainen, arwokas
olonsa, mutta he wnstasiwnt warsin huomattawalla,
kristillistä rakkautta osoittamalla tawalla:

Sellaisiahan mekin olimme ennen aikaan, yhtä
ymmärtämättömiä kuin Topastonum. Meidän pitää olla
kärsiwällisiä; kenties hänkin wielä antaa sydämensä Her-
ralle. Käyköön kirkossa maan; kylläpähän käy hiljaiseksi
hänkin, jahka saa waloa ylhäältä."

Arki-iltoina pidettiin melkein aina joku jumalan-
palwelus. Niissä kawi indiaaneja milloin suuremmissa,
milloin pienemmissä joukoin aina sitä myöten kuin he
oliwat kotosalla tai metsästysleikillään tai Hudson Bay
yhtiön palwelnksessa.

Erittäin suuren ilon aiheena oli meille se seikka,
että niin monessa perheessä harjoitettiin kotihartautta.
Herttaista oli illan hämärissä kulkea kylän läpi ja kuulla,
kuinka niin monessa mökissä perheen-isäntä ääneen luki
pyhästä kirjasta tai rukoili, ylisti ja kiitti.



Kelzäs luku.

Työmaalta.

Meidän kylän asukkaat oliwat kristityttä. Alt'ym-
pärillä asui pakanoita. Erotus näitten wälillä oli sil-
mään pistäwä.

Kristityt indiaanit rakensiwat itselleen, niin pian
kuin siihen suinkin kykeniwät, muknwan asunnon ja koet-
tiwat woimiansa myöten yhä kohota ja waurastua. Ulko-
asulleenkin he oliwat pakanoista edellä, ja hurskasta mieltä
seurasi säännöllisesti myös puhtauden aisti. Sunnun-
taisin he oliwat siististi puettuja, ja ihmetellen wieraskin
kirkossa katseli tuota siroa, arw olasta joukkoa. Useim-
mat kääntyneistä wiettiwät kuunioitettawna, raitista ja
rehellistä elämää, täten todistaen sitä wilpitöntä muu-
tosta, joka uskon kautta Jumalan Poikaan oli heidän
sisällisessä ihmisessään tapahtunut.

Ilmeisimpiä ja kalliimpia todistuksia heidän kään-
tymisensä perinpohjaisuudesta ja oikeasta laadusta oli
täydellinen muutos perhe-elämässä. Hauska perhe-elämä,
keskinäinen rakkaus perheenjäsenten wälillä oli ennen,
pakanuuden aikana, ollut heille jotakin aiwan tuntema-
tonta. Ilenkatsoa ja häpeällisellä tawalla pahoin koh-
della äitiä, waimoa, sisaria se oli ennen ollut heillä
miehuuden merkkinä niin miehissä kuin pojissakin. Kris-
tillisyys teki kaikessa tuossa muutoksen: toisellaiseksi tuli
ihmisten sydän sekä elämä, sen saimme alinomaa huo-
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mata, Ewcmkeliumin saarna kohotti naisen hänen enti-
sestä poljetussa tilastaan siihen korkeaan asemaan, mikä
hänelle perheen piirissä oikeuden mukaan tulema onkin.

Werta muoti sydämeni usein, nähdessäni oloja muu-

tamissa pakanaperheissä. Käydessäni noitten ihmisten
luona kesäisin wenheellä sa talwis-aikaan koirnpulkassn

olen usein nähnyt, kuinka tuommoinen korskea, laiska
metsämies tulla koikeltaa pihaansa ja mahtamalla äänellä
tiuskaisee halkoja hakkaamalle Maunolleen: Mouse ylös,
koira! Mene minun sälliäni myöten metsään sa käy kotia
punapeura, sonka äsken ammuin. Mutta liiku liukkaasti,
sillä minun on nälkä!" Wnimo siinä samassa metsään,
mutta hänen askeleitaan jouduttnakseen, heittää mies
wielä hänen peräänsä halon, jonka toinen sentään osaa
onnellisesti wäistää.

Kiiruimman kaupassa sieppaa nyt wnimo monta
jalkaa pitkän kantohihnan. Sen keskikohdalla on lcwe-
ämpi paikka, joka kuormaa kannettaessa pannaan otsalle,
Waimo kiiruhtaa sitten miehensä suksenlatuja myöten met-
sään, kunnes löytää hänen kantamansa punapeuran.
Silloin hän sitoo hihnan toisen pään elukan takakoipeen,
kietoo toisen pään sen kaulaan ja saa nnhdoin suurilla
ponnistuksilla otsansa yli kulkewan hihnalewyn awulla
nostetuksi selkäänsä tuon raskaan elukan, joka wälistä
painaa hywästikin 150—200 naulaa. Hengästyneenä
saapuu wnimo nnhdoin kotia ja laskee taakkansa lattialle.
Täällä ei hän kuule kuin tylyjä käskyjä petomaiselta mie-
heltään, joka pitää arwoansa alentamana itse kantaa
ampumaansa saalista kotia, samalla kumminkin pitäen
marsin miehekkäänä kohdelln wnimoansa tuolla taivalla.
Riittää jo siinäkin, että hän edes pyssynsä kantaa kotia.

Suomatta wäsyneelle »vaimoparallensa hetkenkään
lepoa, tiuskii hän jouduttamaan ruokaa, hänen kun muka
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on nälkä. Waimo raukka on wäsymyksestä nääntymäi-
sillään, mutta katkerasta kokemuksesta hän tietää, että
mitä ankarin rangaistus häntä kohtaa, jos hän hetkisen-
kään werran witkasteleisi. Hän sieppaa sknlpi-puukon,
nylkee wikkclästi peuran ja laskee mehuisia lihawiipnleita
pataan. Pinn on keitto walmiina hänen korkeutensa edessä,
joka pöytäänsä kukaties kutsuu muitakin miehiä jn poikia.
Mieswäen syödessä on waimo paralla ensimmäiset lewäh-
dyksen hetket. Hän istahtaa sinne, missä waimoilln, ty-
töillä ja koirilla on sijansa, ja siellä naiset ja koirat kes-
kenänsä ottelewat puoleksi, kalutuista luista, joita mies-
wäki, pilkallisesti nauraen, heittää heidän joukkoonsa!

Siinä yksi niitä' surullisia kuwia, ja usein sain niitä
nähdä,kohdatessani matkoilla sellaisia indicmneja, jotka eiwät
wiela olleet wastaan-ottnneet ewnnkeliumia.

Kun indiaaniwaimo tulee wanhaksi ja heikoksi, sil-
loin on hänen tilansa warsin wiheliäinen. Niin kauan
kuin hän jaksaa tehdä työtä jn ponnistella, siedetään häntä
kuin mitäkin malttamatonta pahaa, mutta wanhnsta ja
heikosta «aimosta ei kukaan pidä wäliä; häntä halweksi-
taan, usein he hänet hengiltäkin ottawnt.

Kerran saarnasi muuan lähetyssaarnaaja pakanalli-
sille indiaaneille seuraamista Wnpahtcijan sanoista: „Tul-
kaat minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette ras-
kautetut, ja minä tahdon teitä wirwoittaa." Hän puhui
saarnassansa työstä j'a kuorman kantamisesta elämässä,
puhui siitä, kuinka kaikkien ihmisten pitää ponnistella ja
waiwaci nähdä. Tuostapa mieswäki närkästyi. He ko-
koontuiwat saarnan perästä yhteen, purkaukseen mielipa-
haansa, ja sanoiwat muun muassa: „Menkää puhumaan
tuollaista akkawäelle. Nehän ne saamat kaikki raskaat
työt tehdä ja kuormia kantaa. Heidän se on asia, eikä
miesten."
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Pienessä indiaani-siiirtolnssa Winipegin järmen toil-
lisranncilla asui muuan indiaanien päällikkö, nimeltä Mu-
kuwusu, joka kylmän harkinnan jälkeen oli kuristanut
kuolijaksi Manhan äitinsä jn polttanut hänen ruumiinsa
poroksi. Syytteen-alaisena tästä julmasta työstä hän
sydämettömästi selitti muodin muka olleeu niin wanhan,
ett'ei hän enää edes kyennyt panemaan pauloja kanineille
eikä kalallakaan käymään. Wastusw hänestä maan oli;
isiksipä kuristin kuin kuristinkin."

Sellaisia esimerkkejä saattaisin kertoa lukemattomia.
Todellakin: „lulmuuttn on pahan armeliaisuuskin".

Kuinka ilahduttawana wastnkohtana näille surulli-
sille oloille pimeässä pakanuudessa ympärillämme oliknau
kääntyneitten indiaanien onnellinen perhe-elämä! Mitä
sydämellisin wäli Walliisi perheenjäsenten kesken. Wni-
molla oli oikeudenmukainen asema, ja häntä kohdeltiin
hellästi. Näissä kristillisissä perheissä suotiin wanhuille
ja sairaille paras sija majassa ja parhaat palat.

Kirkossa kohtasi minua usein liikuttama ja ilahdut-
tawa näky, joka sekin selwästi todisti ewankeliumin uu-
distamasta woimasta. Se tapahtui silloin kuin kirkon-
pnlwelija.awasi kirkon owet selkoseljälleen kahdelle nuo-
relle miehelle, jotka käsiwarsillaan kantoiwat wanhaa äi-
tiänsä Herran huoneesen. Huolellisesti he tukiwat häntä
jumalanpnlweluksen aikana ja kirkonmenojen päätyttyä
kantoiwat hänet jälleen yhtä hellästi ulos. Tällainen
käytös ei saattanut olla muuta kuin ewankeliumin wai-
kutuksen hedelmää. Ennen aikaan ei noitten nuorukaisten
luonnollinen, ylpeä mieli olisi mointa sietänyt; ennen he
olisiwat kuolleet kuin rumenneet osoittamaan sellaista rak-
kaudenpalvelusta naiselle, maikkapa omalle äidilleenkin.

Nykyjään ei indiaanitarten elämä kristillisissä per-
heissä enää ole orjuutta. Heilläkin on onuellisia hetkiä,



37

joista he osaamat iloita. Ei ole heistä mikään niin mie-
luisata, kuin liidellä kewciällä wenheessä wälkkywien aal-
tojen poikki. Wäliin liittyy huwiin hyötykin, ja niinpä
he tullessaan tuomat sorsan jn toisenkin, lisäksi perheen
ruoka-aittaan, Inoincmitytöt omat nimittäin yhtä taita-
mia pyssyn pitelemisessä niin kuin airojenkin.



Wiidcs luku.

Wcnhcmatkoja.

Esimiehiltäni olin saauut käskyu lähteä niin pian
tuin suinkin Oxford House'n lähetys-asemalle ja kaitirswoi-
min koettaa panna sen jälleen kuntoon.

Lähetystoimi oli takawuosina menestynyt siellä erit-
täin hywin. Jackson Bny'hin oli rakennettu kirkko ja lä-
hetystalo, ja paljo indiaanejn oli kääntynyt kristin-uskoon.
Kylä oli kumminkin liian loitolla Hudson Bay yhtiön
siirtolasta, jossa indinanit käwiwät turkisten kauppaa, ja
jonne heitä luonnollisestikin runsaissa määrin kokoontui.
Lähetystoimi Oxford Housessa oli monta wuotta peräk-
käin ollut kotimaisten opettajain hallussa, mutta wnrsi-
naisen lähetyssaarnaajan puute oli käynyt yhä tuntuwam-
mnksi, ja asema oli joutunut rappiolle.

Ryhdyttyäni kaikkiin tarpeenmnkaisiin toimiin, jotta
työ Norway Honsessa saisi häiritsemättä jatkua, läksin
matkalle pienessä »venheessä, mukanani kaksi kristittyä in-
diaania, niistä toinen tulkkina. Nyt oli minun ensi ker-
taa tarkemmin tutustuminen näihin ihmeellisiin, pieniin
wenheisin.

Tässä awarassa, wiljelemättömässä maassa, joka on
täynnä laajoja järwiä, wuolaita wirtojn jn monimutkaisin
puroja, on tuohiwenhe kaikkein mukawin kulkuneuwo,

Wenhe on noitten pohjoisten seutujen indianneille samaa
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kuin hewonen hänen sotaiselle weljellensä prerioilla tni
knmeli Arabian erämaan paimentolaiselle. Muita teitä
ei tässä maassa ole kuin nuo laajalle hnnraantuneet, usein
petolliset wesiwäylät, ja siksipä on wenhe siellä maan-asuk-
kaalle aiwan malttamaton apuneuwo. Tuohiwenhe on
kaikkein kewein alus, mutta ottaa lastia niin paljon,
kunnes laidat owat melkein wedenpinnan tasalla, Indi-
annin taitaman käden johtamana ja indiaanilln ei ole
laiwurina wertnistansn missään tottelee tuo wenhe hä-
nen aironsa pienintäkin liikahdusta, niin että wälistä
tuntuu kuin se olisi eläwä, järjellinen olento. Toisinaan
on melkein mahdoton uskoa todeksi, nähdessään, mitä he
näillä wenheillä aikaan saawat ja mitä kaikkea niissä
kuljettamat. Mutta kun uttan lukuun, että monikin met-
sämies wiiden knukauden kuluessa niin sanoakseni asuu
tuossa aluksessaan, niin ei asia enää ihmeeksi lyö. Päi-
wällä se kuljettaa häntä wetten yli; uisin hän makaa siinä
tni sen nlln. Koskia ja wesipntonksin kun un tuhkatihe-
ässä, täytyy wenhettä usein kuljettaa maitse, ja siksi sen
täytyy olla niin kewyt, että mies muknwasti jaksan knn-
tnn sen päälnellnnn. Tuhansin kilometrejä olemme me,
iloista sanomaa saattaen, kulkeneet tuollaisessa purressa
indianniheimostn niin toiseen, jotka eläwät hajallaan suun-
nattoman suurilla aloilla. Peninkulmin olemme kulkeneet
jokia ja wuolaita wirtoja myöten hamaan suureen Wini-
nipegiin tai muihiu suuriin järwiin, ja niitä niin kauas,
että rantoja enää tuskin näki. Usein uhknsiwat wanhto-
päät aallot niellä meidät helmaansa, usein tuntui kuiu
oikulliset tuulenpuuskat ja myrskyt meidät tuohon paik-
kaan tuhuaisiwat, mutta minun uskolliset, harjaantuneet
pursimieheni oliwat waarojen kouluu käynyttä wäkeä. Hei-
dän tarkka näkönsä, oikeat päätelmänsä ja liikkeittensä no-
peus sai heidät joka kerta tekemään juuri niin kuin tehdä
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piti. Lopulta pääsin minäkin jo niin pitkälle, että olin
wenheessä kuin kotonani. Jumalan awulla olen minä
tehnyt monta monituista matkaa sellaisiin seutuihin, mi-
hin ei millään muulla tawoin olisi päässyt, paitsi kenties
taimella koirapulkassa.

Taitamia wenhemestareita on Harmassa, ja siksipä to-
della hywät wenheet omatkin erittäin haluttua tamarna.
Niin keweä ja rauskn kuin tällainen indiaanilnis-wenhe
onkaan, kysyy sen rakentaminen paljon älyä ja oweluutta.
Ensinnäkin on tuohen kiskonta toimitettawn hymin suu-
rella huolella. Koiwun kylkeen tekee indiaani ensin
pitkän, kohtisnoran miilteen, jn senjälkeen nlkna kiskonta.
Teräwällä puukollaan hän irroittan tuohen pitkin koko
miilteen pituutta yhtenä ainoana lewynä, jota sitten on
hywin huolellisesti pideltäwa, se kun on hywin haurasta
ja helposti halkeileman.

Wenheen runko tehdään kernaimmin sedripuusta.
Meidän pohjoisissa seuduissa ei sedri enää menestynyt:
siksi käytettiin enimmäkseen hienoksi halottua petäjää,
Tuohilemyt neulotaan toisiinsa lehtikuusen tai bnlsami-
kuusen juurensyillä, ja samoin ne sitten kiinnitetään wen-
heen runkoonkin. Sitä warten liotetaan juuret ensin me-
dessä jn knamitann, niin että ne tulewat notkeiksi kuin
ohuet nahknhihnat. Kun tuohet on neulottu kiinni, saa-
daan wenheelle asianmukainen muoto ja kestäwyys siten,
että hienot petäjäliistat sijoitetaan kukin paikkaansa. Sen
jälkeen tiwistetään snumnt ja heikommat paikat terwalla,
jota indinnnit polttamat petäjän ja balsamikuusen juurista,

Wenheen wedenpitäwäisyydestä pidetään hywin tarkka
huoli,, Se ripustetaan useampia kertoja kahden puun
mätiin ja täytetään medellä. Kaikki ne kohdat, mistä
mettä mahankin tihkuu, pannaan tähdelle ja tiwistetään,
sittenkuin mesi on wenheestä kaadettu pois.
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Wenheet owat sekä muodon että ko'on puolesta hy-
win erillaiset eri heimoilla. Minua huwitti huomata,
kuinka wenheitten muoto oli aina sowitettu eri wesistöjä
myöten. Suurimmat ja kauniinimat wenheet oli ennen
Iläjärwen indiaaneilln, tämä sunnnaton sisämeri kun
wantii erittäin suuria sa lusia nlicksin. Nämä niin sano-
tnt „isot pohjoiswenheet" oliwnt 12-—2O-hankaisia jn wc-
tiwät kaksi, mitäpä kolmekin tonnia.

Ennen wnnhncm, jolloin useampia yhtiöitä kilpaili
keskenään turkiskaupassa, oli näillä isoilla aluksilla suuri
merkitys. Niinä aikoina, jolloin noilla laajoilla pohjoi-
silla järwillä ei wielä ollut höyrylaiwoja eikä edes isom-
pia purjealuksiakaan, oliwat nuo suuret wenheet yksinomaa
käytännössä. Aarniometsäin kallis-arwoisilln turkiksilla
lastattuina ne suuutasiwat kulkunsa Ottnwaan jn pitkin
tätä suurta wirtnn hamanu Montrealiinkin asti.

Sir George Simpson, Hndson Bay yhtiön tarmo-
kas ylijohtaja eli kuwernööri, waikka samalla mies oma-
waltainen jn periaatteita wailla, kulki tällaisessa wen-
heessä kuko matkan Montrealista Ottawa wirtan alas ja
Nipissingin järwen yli aina Irjönlahteen sankka ja sieltä
Iläjärwen poikki Donner Bay'hin. Sieltä hän wäsymät-
tömällä kestäwyydellä jatkoi matkaa sisämaahan Metsä-
järwen yli, monimutknistn Winipegin jokea myöten nlns
snmnnnimiselle järwelle, joukn hän jokn wuosi kulki päästä
päähän, wälittämättä sen tuhoisista Wihureista ja myrs-
kyistä. Hän teki näitä matkoja, wnlwonkseen tuon suurim-
man tnrkis-yhtiön asioita jn johtaakseen sen liikettä. Hänen
haukansilmänsä näki kaikkialle, jn hänen omituisen persoo-
nansa wnikutus ilmeni liikkeen pienimmissäkin haaroissa.
Hänen kuuluisa irokesilainen lniwnwäkensä säilyy yhä wie-
läkin knnsnn tarinoissa, jn tänäkin päiwänä kuulee nuoti-
oilla siellä pernpohjnn seuduissa ihmeellisiä kertomuksia
heidäu kestäwyydestään ja taitawuudestacm.
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Kuinka pian sentään kaikki muuttuu tässä maail-
massa toisellniseksi! Nykyaikana, jolloin suuria höyrylai-
wojn kulkee melkein kaikilla isommilla mesillä täällä, ei
ottaisi uskoaksensn, että on olemassa ihmisiä, jotka wielä
muistamat kuwernöörin knlkua tuohiwenheessä Montrea-
lista Winipegiin asti!

Me läksimme matkalle Oxfordin aseman kohti syys-
kuun 8 pmn. Tämä matta, enemmän kuin 320 kilometriä
pitkä, käy autioimpicn seutujen knuttn, mitä suinkin saat-
taa ajatella. Siitä pitäiu kuiu matkalle läksimme, siihen
asti kuin olimme perille saapuneet, emme nähneet yhtään
ainoata asuntoa, paitsi majamain rakentamia pesiä.
Meidän matkamme kulki mitä erillaisimpia, ihanarantaisia
järwiä, jokia ja puroja myöten, Milloin ei myrsky ollut
esteenä, jouduimme 80, jopa 90:kin kilometriä päiwässci.
Jön tullen rakennettiin leiri rannikolle, ja oli siinä wä-
listä warsin hauskaa ja romnntillistn. Toisin wnoroin
taas oli hauskuus tiessään, knn myrsky raiwosi ja päi-
wäkaudet saimme olla niin läpimärkiä, ett'ei kniwaa paik-
kaa ruumiissa missään.

Milloin ilma wähäntin salli, lähdettiin matkalle
aamnlln ani wnrhain ja soudettiin mikä sninkin jaksettiin,
sillä eihän milloinkaan osannnt olla warma, ett'ei äkkiä
wastotuuli matkaa keskeytä, Moniwniheista oli matka
Oxford Houseen. Piti soutaa wäliin isojen, toisin wuo-
roin pienten jännien yli. Wälistä, kun tuuli oli myö-
täinen, tekaisiwat indiaanit purjeen jostakin peitteestä jn
kiinnittiwät sen airoon. Silloin jouduttiin nopeata wauh-
tin. Wäliin kuljettiin leweitä, kanniitn wirtoja ja wuo-
roiu taas knislarantnisin pieniä puroja myöten. Ihdeksän
kertaa täytyi meidän kantaa wenhettämme, kiertääksemme
korkeita koskia ja putouksia. Toinen indianneista silloin
kantoi wenhettä päälaellaan, toinen knljetti seljassaan
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ewäitä jn makuunmatteita. Minun matkakapineitnni oli
kaksi Pyssyä kruuteineen ja luoteineen, kaksi kattilaa, sä-
killinen waatteita ja kaarallinen kirjoja, indinaneille jaet-
tnwia. Mahdoton oli minun käsittää, mitenkä indiaanit
näillä maataipalcilla jaksoiwnt jllostn niin nopeaan.
Usein oli polkuna main knpen, jyrkän grnnittiknllion ulko-
newa särmä. Toisinnan käwi tie oikullisten soitten sn
rämeitten halki, mutta heistä se näytti olewau yhdcute-
kewää. Eteenpäin he main kulkiwat, astuen indinaneille
omituisin huojumin askelin, niin että minä piankin säin
heistä jäljelle. Monet kerrat kesti tällaisia taipaleita
useampia kilometrejä, ja matka kulki niin peräti ontojen
seutujen halki, ett'ei ollut mitään, jota myöten olisi osan-
nut tieu suuntaa merkitä. Lähdettyämme tämmöiselle
taipaleelle, seurasin minä indiannejnni niin kauan kuin
warmasti tiesin pysywäni oikeassa suunnassa. Jäljiltä
eksyttyäni pysähdyin jn odotin maltillisesti, kunnes toinen
tai toinen uskollisista towereistnni, kannettuaau kuor-
mansa määrättyyn paikkaan, palasi minun noutamaan.
Ripeästi hän sieppasi minuu kantamukseni ja läksi rientä-
mään eteenpäin, ja olipa minulla silloin, tyhjillänikin,
täysi työ jn tekeminen pysyä perässä.

Oxfordin järwi on ihanimpia ja kuwnn-omnisimpin,
mitä milloinknnn olen nähnyt. Se on 40—50 kilomet-
riä pitkä jn usenmpin kilometrejä leweä. Saarin siinä
on ruusnasti, mitä erillaisimpia muodoilleen. Wesi on
niin selkeätä, ettn saattaisi luulla sitä kirkkaaksi, raikkaaksi
ilmaksi. Pinnan raswatyynnä ollessa, kuultaa sen pohja
moutn syltä sywältä, ja silloin näkee siellä isoja kaloja
uiskentelemnssa.

Kerran käwin Oxfordin järwellä yhdessä lähetysseu-
ramme sihteerin, kaunopuheliaisuudestaan kuuluisan tohtori
Lachlin Taylorin seurassa. Tartoitnksemme oli käydä
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niiden indiannien luona, jotka pyytämät metsänriistaa
tämän järwenrannoilla ja kalastamat sen wesissä. Matka
sinne ei ollut kaikkein hauskimpia. Sade oli kastellut
meidät läpimärjiksi, ja moskitos-hyttysistä oli meillä ollut
paljo kiusaa. Ne waiwnsiwat mntkaknmppnliani niin an-
karasti, että hän ääneensä wnikerui jontnneensa maahan,
jossa tnollaisia inhottawin itikoita wilisee. Eräänä yönä
kuulin hänen, eftätoiwoisesti knrkoitellessnan heitä pois,
wihdoin warsin painnwasti lansnwan tämän wärsyn:

„Täpö tininii' niit' on ilmn, niist' nnivaski» mustuu,
Kivuustn ne on täniiin läntisen mnnn!"

Päästyämme Oxfordin järwelle, jcittiwät nämä kiu-
sanhenget meidät joksikin aikaa rauhaan.

Aurinko tnli esille piilostansa ihanana, ja meillä
oli muntnmin pciiwiä mitä herttaisin ilmn. Tohtori oli
jälleen hywälln tnulelln jn nauroi, kun minä, häntä kiu-
sotellakseni, hänen omilla mehukkailla sanoillansa knwailin
tämän maan tilaa.

Me kuljimme kahdessa wenheessä, soutajina neljä
indiaania Norway Honsestn. Tohtori oli innokas onkija,
ja niinpä hän päätti wiettää namupäiwän siinä pai-
kassa, jussn olimme olleet yötä, jn koetella onneansa.
Hänen ensimmäisenä saaliinansa'oli komea, kolmatta jal-
kaa pitkä hanki. Mitä runsaammin saalista nousi, sitä
suuremmaksi knswoi hänen innostuksensa. Hänen kauno-
puhelinisnutensa läksi koskena kohisemaan, ja kummastel-
len katseliwat häntä indinanit, hänen ylistellessään ihas-
tunein sanoin tämän järwen ja saarten, wetten ja tai-
wnan ihanuutta.

„Malttnkans hetkinen, herra tohtori", sanoin minä.
„Minäpä lisään tämän takamaan ihanuuteen wielä jotain,
sota on olewa mieluista teidän taiteelliselle silmällenne."
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Minä käskin kahden kauniin, solakan indiacmin sou-
taa toisella wenheellä hiljaa ulos rannasta erään saaren
päähän, jossa rouhuiset kalliot kohoiliwat kirkkaasta, läpi-
kuultawastn sywyydestä, huipuillansa petäjiä ja balsami-
kuusia somissa ryhmissä. Minun käskystäni laskiwat he,
sinne tultuansa, ongensiimnt meteen ja sittenkuin oliwat
asettuneet siroon, kuwan-omaiseen asentoon, joka oli täy-
dellisessä sopusoinnussa heitä ympäröimän luonnon-ihanuu-
den kanssa, käskin heidän olla ihan liikkumatta, kunnes
wiimeisetkin wenheen tekemät wireet meden pinnalla oli-
wat kadonneet. Silloin huudahti tohtori:

„Nsein ja paljon minä olen kulkenut Amerikan jät-
tiläisjärwillä. Olen nähnyt Tajo wirrnn kaikessa kristalli-
maisessa kauneudessaan. Olen soutanut Bosporon yli
ja purjehtinut felukassa Niilin wirralla. Venetsian
kanawilln on mua gondoli kannellut; olen haahdessn kul-
kenut Galilean meren yli ja Jordanin joella. Monessa
maassa olen matkustellut ja monta hnrwinaisen ihanan
paikkaa nähnyt, mutta tällaista kuwaa ei silmäni wielä
ole saanut katsella!"

Ei ole sen koomin tämä särmi minulle milloinkaan
esiintynyt niin wnltawan kauniina kuin silloin.

Tällä samalla järwella olemme saaneet taistella
raiwoawia myrskyjä wnstaan, jolloin aallot ownt olleet
nielemäisillään meidät. Kerran, kiidellessämme saaresta
saareen, uiin hywin kuin laatuun käwi, ja yhä pysytellen
rannikon suojassa mikäli mahdollista, törmäsimme terä-
wään kallionkieleen, joka puhkaisi meidän wenheesen ison
rei'än. Epätoiwon woimalla täytyi turmautua airoihin,
ennättääksemme hengissä rannalle. Sinne päästyämme,
oli wenhe puolillaan mettä, emäät ja peitteet oliwat liko-
märkinä. Kiiruimman kaupassa tehtiin walkea, sulatettiin
wähäsen pikeä ja tukittiin sillä reikä. Ia sitten jälleen
eteenpäin.
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Tnlwella piti pakkasten kuningas tämän järwen
jäätyneellä pinnalla huiman temmellystään. Kauheita
waiwojn. sniwnt siinä silloin kokea niin ihmiset kuin koi-
ratkin. Eräänä tnlwenn ei minun knswoissani ollut yh-
tään paleltumatontn paikkaa, niitten kun alinomaa täytyi
olla alttiina armottoman wiimnn wihoille. Siinä eiwät
auttaneet mitkään keinot eikä werhot, joilla koettelin suo-
jata itseäni, päästäkseni eteenpäin kulkemaan, ajamista
ei ollut moisessa pakkasessa ajatteleminenkaan. Nenä,
posket, otsa, jopa huuletkin paleltuiwnt, ja monta päiwää
wielä perästäkinpäin sai niitten tähden kipuja kärsiä,
Cuffy, paras ncwfounlandilainen koirani, oli palellutta-
nut kaikki neljä jalkaansa, ja hnnwoissa oliwnt lack'inkin
jalat useamman pmwän. Uskolliset indiaanini saiwnt
kärsiä hekin, ja yhtä mieltä olimme siitä, että Oxfordin
järwi on kylmimpiä seutuja, mitä ou olemassa, ja sen
talwiset myrskyt paljoa tuskallisemmat kuin moskitos-hyt-
tyset kesällä,

Oxfordin järwen indiaanit owat kanniinta rotua
koko luoteisella alueella. Suuri oli iloni joka kerta kuin
käwin heidän luonansa, nimittäin säännöllisesti kerran
kesällä wenheellä ja kerran talwis-aikann koirapulkassa.
Herra siunasi näitä matkojani. Seurakunnan wanhat
jäsenet saiwnt rohkaistusta ja wirkistystä saarnasta ja
P. Ehtoollisesta. Muutamat pakanat taipuiwat hylkää-
mään entisen elämänsä, ja kristin-usko sai yhä enemmän
jalansijaa heidän joukossansa. Lähetyssaarnaaja Brooking
ja hänen jälkeläisensä, oppinut ja uhrautuwainen lähetys-
saarnaaja Corin German, owat tällä yksinäisellä asemalla
tehneet siunattua työtä. Nykyjään on siellä sielunpaime-
nena indinnni-pappi Edward Papanakis.

Ensi kerran kohtasin tämän Edwardin monta wuotw
sitten. Hän oli silloin kewytmielinen, syntien ivaltaan
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maipunut mies. Kerrankin hän hyökkäsi juowuspäissään
lähetystaloon ja uhkasi tappaa minut. Totuuden sana
se kumminkin raiwasi itselleen tien hänen sydämeensä, ja
ilokseni sain nähdä hänen seisoman ristin suurella, nöy-
ränä rukoilemassa armoa. Hänen sydämensä rukous tuli
täytetyksi. Herra on häntä siunannut sn wienyt woimasta
woimaan, sa nyt hän julistan autuaaksi tekemää totuutta
maanmiehilleen Oxfordin asemalla.

Sitä mukan kuin „makedonilaism kutsuja" alkoi
minulle tulla yhä enemmän sn enemmän, sitä muknn käwi-
wät kiertomntknnikin yhä laajemmiksi, sn siksipä olin mat-
koilla hywin usein,. Wenheeni laskettiin jo niknisin ke-
määllä mesille, ennenkuin suuret säälnutnt wielä oliwnt
kadonneetkaan. läälnuttain wälisiä wäyliä myöten silloin
soudeltiin, kierrellen sa kaarrellen, sn usein oltiin lomas-
sakin wanrassa. Tällaisella matkalla jouduimme kerran
sellaiseen paikkaan, jossa kilometrejä awara jääkenttä le-
«ittelihe edessämme. Ei ollut kuin kapen wesisoln, jota
myöteu saattoi kulkea. Kiihkeitä kun olimme pääsemään
eteenpäin, päätimme lähteä koettamaan tätä tietä, ja
niinpä soudettiin sitä minkä monnia riitti. Soutajina
oli minulla kaksi kokenutta indinania, enkä siis ollut huo-
lissani. Maikka odotinkin jotain uutta seikkailua. Ia se
odotus täyttyikin perinpohjin.

Me toiwoimme tuulen laajentaman roäylän, jolloin
päästäisiin amoweteen, mutta pari kilometriä kuljettuam-
me, huomasimme kauhuksemme, kuinka jäät alkamat wer-
knlleen, mutta wnrmasti painun yhä lähemmäs meitä.
Noissn suurissa 4—6 jnlnn paksuisissa lohkareissa näkyi
olewan kylliksi woiman musertamaan rikki suurenlaisenkin
aluksen; meidän hauraalla weneellä niin muodoin ei ollnt
juuri toiweita päästä eheänä tästä pälkäästä.

Selwää oli, että meidän täytyy hypätä jäälle, heti
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kuin lohkareet lyöwät yhteen. Mutta kuinka sitten käy?
Mihinkä me joudumme uiskentelemalla jäälautalla ilman
wenhettä, kaukana mannermaasta?

En kumminkaan wirkkanut mitään, koska indinmnt-
kin näyttiwät oleman hywin wälinpitämättömiä. Sousin
wnan woimaini takaa ja odottelin mitä tulewa oli. Jäät
lähemmät meitä lähenemistään. Ei ollut wäylä enää
wiittäkään kymmentä jalkaa leweä. Takana se oli jo
mennyt umpeen. Me kuulimme noitten suunnattomien
lohkareitten ryskien ja pauhaten iskemän yhteen. Nyt ei
ollut wäylciä enää kuin parikymmentä jalkaa. Miehet
soutiwcit soutamistaan ja minä yhtä tahtia heidän kans-
saan. Knn jäät oliwat niin lähellä meitä, että niihin
mukawasti ulottui kädellä, wirkkoi toinen indiaani lewol-
lisesti minulle:

«Pastori, antakaas toinen airo minulle."
Minä ojensin sen hänelle kiiruimmiten. Hän pisti

sen yhdessä oman aironsa kanssa Meteen wenheen alle,
wieläpä niin, että aironlapa tuli näkymiin wenheen toi-
selta puolen, hiukan wedenpinnan yläpuolella. Toinen
indiaani teki samoin omalla airollaan, mutta päinwas-
taiseen suuntaan. Melkein heti sen jälkeen hyukkäsiwät
jäät kummaltakin puolelta meidän kimppuumme, mutta
aironlnwllt, ollen korkeammalla jäänpintaa, tuliwnt siten
hetkiseksi jään päälle. Tätä oliwat kylmäweriset, kelpo
indinanini tarkoittaneetkin. Nythän heidän airoillaan oli
tukipaikka, ja lauttnin yhä käydessä lähemmäs toisiaan,
nostiwat he warowasti airoja toisesta päästä, samalla
kohottaen weuettäkin yhä ylemmäs, ja kun lautat wihdoin
ryskähtiwät wastatusten, silloin olimme mekin wenhei-
nemme jäällä. Tuo hauras astia ei ollut saanut pie-
nintäkään mammaa. Me hyppäsimme nyt kiireimmiten
weneestä ulos jn kannoimme sen kauas pois. Tuokion
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kuluttua hyukkäsiwät jäälautat, sillä kohdalla, mistä olimme
nousseet, sellaisella woimnlln yhteen, että jää main sirpa-
leina sinkoili joka haaralle. En saattanut olla lausumatta
ihmettelyäni ja kiitollisuuttani uljaille wenhemiehilleni.
Jonkun nikan ponnisteltuamme, päästiin mantereelle, jossa
kärsiwällisesti odottelimme, kunnes tuuli ja päiwänpniste
oli hnjoittnnut jäät, jn meidän käwi jälleen jatkaminen
matkan.

Palatessamme tältä matkalta, joka Jumalan armon
knuttn oli ollut wnrsin runsas tuloksilleen, huomasimme
kyllä, kuinka perin hnnknln on kulken moisessn rnusknssn
aluksessa kuin tuohiwenhe, sellaisella myrskyisellä järwellä
kuin Winipeg. Ilma kun oli hywin epäwnrmn, täytyi
meidän soutnn niemestä niemeen, Päiwällistä me söimme
eräässä paikassa, jota indinnnit nimittämät Montrealin
niemeksi, ja läksimme sieltä soutamaa» „wanhaa Norwnr/n
nientä" kohti. lärwenselkä kun tällä kohtaa on marsin
lnnjn jn suojaton, ja kun synkät pilwet uhkaamina peitti-
wät taiwnnn, läksimme soutamaan minkä suinkin jaksoimme.
Oli wielä monicchtn kilometri rantaan, niin jo puhkesi
rnju-ilmn. Myrsky yltyi yltymistään, ja pian keikkui
wenhe korkeilla, lnkkapäillä laineilla. Pursimieheni oli-
wat tottunutta mäkeä, siksipä ei tässä mitään pelkoa ollut,
mutta tnitnwuuttn siinä kumminkin tarwittiin, pysyäk-
semme knntumnttn noilln jättiläis-nnlloilln, jotka ennen
pitkää oliwat yhtä suuria kuin waltnmerelln. Tuohiwenhe
on omituinen alus jn kysyy ohjnnjnltaau tällaisessa myrs-
kyssä wnrsin taitaman kättä.

Nopeasti kuljettiin eteenpäin, kohoten huiman kor-
kean aallon harjalta toiselle, aina tarkkaa huolta pitäen,
ett'ei joku ärjywä aalto äkkiä kohtaisi meitä wnromntto-
minn jn knntnisi wenhettämme kumoon. Tuossnpn tulikin
tnwnttomnn iso aalto, jn tälläkin kertnn onnistui meidän
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päästä sen waahtoisalle harjalle. Mutta kun siitä piti
lasken sen toista turvetta alas, kiiti keweä aluksemme sel-
laista runuhtia kuin kelkka säämäkeä. Päästyämme aal-
lon pohjalle, paiskautui wenhe niin kamalalla woimalln
weden pintaa wastaan, että tuohiwerho halkesi laidasta
toiseen. Wesi tietysti hurjana hulmuamaan wenheesen.
Mitä kiiwaammin me soudimme, sitä huimemmin sitä»
tulwasi sisään, sillä soutcrjain liike puristi aina wenettä
kokoon, jolloin halkeama yhä laajeni. Kiiruimmiten kier-
sin minä peitteen käärölle, sowitin sen halkeamaan ja
käwin polwilleni sen päälle, pitääkseni sitä yhdessä kohden.
Keulamies heitti aironsa pois, sieppasi kattilan ja alkoi
woimainsa takaa luoda wettä ulos, sillä wälin kuin perä-
mies ja minä wenheen keskellä soudimme henkemme edestä.
Me käänsimme wenheen «Hämähäkkien saaria" kohti, jonne
oli kolmatta kilometriä, ja ankarain ponnistusten perästä
pääsimme wihdoin yhteen niistä, mutta silloinpa wenhe
olikin jo puolillaan wettä.

Taistellessamme henkemme edestä ja nähdessämme,
kuinka purttamme heitteli raiwostuneen meren aalloilla
sinne tänne, käsitimme paremmin kuin milloinkaan ennen
Dawidin sanat 107:nessä psalmissa niistä, „jotka hcmk-
silla meressä wcieltawat" . . . „ja he meniwät ylös tai-
wasta kohden ja meniwät sywyyteen alas, että heidän
sielunsa ahdistuksesta epäili; että he horjuiwat ja hoi-
perteliwat kuin juopuneet ja ei silleen neuwon tietäneet;
jll he huusiwat Herraa heidän tuskissansa."

Osuimme sellaiseen kohtaan, missä muuan grnnitti-
kieleke wähitellen laskeutuu weden alle. Siinä soudimme
ylös niin pitkälle kuin mahdollista oli. Sitten hyppä-
simme maihin ja wedimme wenheen kokonaan kuiwalle.
Kiireesti nyt otettiin kostuneet peitteet ja ewäät ulos, ja
wenhe kaadettiin kumoon. Nyt wasta, katsellessamme
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tuota leweätä halkeamaa menheen pohjalla, näimme, kuinka
suuressa waarassn todellakin olimme olleet, sn kuinka
ihmeellistä pelastuksemme oli. Ia silloin saatoimme me
iloisella suulla ylistää Herraa Hauen hywyytensä ja ar-
mousn tähden ihmislapsia kohtaan. Heti tehtiin wnlkea
sa sulatettiin pikeä, jota matkalla ainn pidetääu muknlin.
Halkeaman yli pantiin kiehumassa pi'essä kasteltu kan-
gaspala; loput pikeä kaadettiin kankaan päälle jn leivi-
tettiin huolellisesti heikon kohdau yli. Piau oli piki
jäähtynyt sn kowettuunt, ja wenhe jälleen käyttökunnossa.
Hiukan syötyä lykättiin wenhe wesille jälleen jn lähdet-
tiin soutamaan edelleen. Mitään sanottamaa tapaturmaa
ei meille enää sattnnut. Tämän pitkän wenhematkan,
niinkuin monen muunkin scnnallaiseu, päätimme iloisella
ja kiitollisella mielellä, meidän kun jälleen oli sallittu
käydä saattamassa iloista sanomaa kaukaisiin seutuihin.
Sydämestämme kiitimme myös Jumalaa, joka oli meidän
suonut näin määrälliseltä matkalta onnellisesti pnlnta kotia.

Eräällä matkalla kaukaiseen alueesen Nelsonin wir-
ran wnrrella, sonne olin lähtenyt muutamien pakanallis-
ten indiaani-perheiden luokse, sain merkillisiä todistuksia
siitä, kuinka pakanankin sydän kaipaa elämää Jumalaa.
Matkamme kymmenentenä tai kahdentenatoista päiwänä
asetuimme yöksi erään sormimaisen wirran rannalle.
Pursimiesteni kerätessä polttoaineita ja walmistellessa
illallista, läksin minä täwelemään erästä metsäistä kuk-
kulna kohti ja nousin sen huipulle. Omituinen, symästi
mnikuttawn näky kohtasi minun siellä.

Alkujaan oli tämä paikka knswcmut tiheätä metsää,
mutta nyt oli noin joka kolmas pun kaadettu 4—lo ja-
lan pituiselle kannolle. Nämä kannot oli karkealla kädellä
weistelty ihmisen hahmoiksi. Siellä täällä huomasin
niin sauottujn „koiraukiukaita", s, o. maahan kaiwetuita
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ja kiwillä täytettyjä kuoppia. Uskonnollisissa juhlissa,
määrättyinä aikoina wuodesta, on pakanoilla tapana pais-
taa näissä kuopissa lempikoiriansa, etupäässä walkoisia,
ja syödä sitten niiden lihoja hurjalla melulla ja inhottn-
willa menoilla. Useissa kohdin huomasin welhojen ja tie-
täjäin telttoja. Näillä miehillä on jonkinlainen tieto tau-
deista jn paraunuskeinoistn, mutta siihen liittyy sanomat-
toman paljo petosta ja taikauskoa, ja niinpä on heillä
todellakin rajaton malta rahwaan yli. Useimmat näistä
poppamiehistä omat wanhoja laiskureita, mutta mesta-
rillisesti he kumminkin osaamat haalia itselleen parhaat
palat, sillä taikakeinoillaan he pitämät wäkeä niin anka-
rassa pelwossa, että ihmiset myötäänsä kantamat heille
lahjaksi kaloja ja metsänriistaa, pysyäksensä wnin heidän
suosiossaan. Tällä ammattikunnalla on salainen taito
keittää mnutamista kasweista niin wäkewää myrkkyä, että
yksi ainoa tippa sitä, ruokaan sekoitettuna, saattaa tappaa
miehen yhtä nopeasti kuin koko annos ketunmyrkkyä.
Osaamat he wcilmistaa toisenlaistakin myrkkyä, joka ci
tapa niin rutosti, maan tuottaa mitä kauheimpia tuskin
ja wääntää poloiset uhrit kamalan muodottomiksi, kun-
nes kuolema heidät wihdoin kärsimyksistä kirwoittcm.

Täällä wuoren huipulla minä näin masentamia todis-
tuksia tästä indiaani-kcmsan surullisesta orjuuden tilasta.
Minä kamelin siellä sn katselin tarkemmin useampia
sumnlan-kuwin. Muutamille oli litteälle päälaelle pantu
uhrilahjaksi tupakkaa, ruokaa, pumpulia sn muita tarpeita.
Sydäntä kinveli, nähdessäni mointa halpaa epäjumalan-
palwelusta, ja minä tunsin, kuinka pnlson minä tarwitsen
wiisauttn sa apua ylhäältä, pystyäkseni näitten epäjuma-
lain kumartajille saarnaamaan lesuksesta Kristuksesta,
ristiinnaulitusta, sillä tapaa, että he woisiwat taipua
wllstaan-ottamaan Hänet ainoana pelastajanansa.
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Siellä wiipyessäni, mietiskellessäni ja rukoillessani,
yllätti minut yö, sn synkkä pimeys kietoi minut werhoonsa.
Mutta silloin kohosi täysikuu idässä. Se loi hopeaiset
säteensä noihin hirweisin hahmoihin, ja silloin tuntui
tämä paikka niin kamalan kolkolta. Uskolliset indiaanini
oliwat pitkän poissa-oloni tähden käyneet lewottomiksi
näillä seuduin kun wiljnlti wilisee peto-eläimiä sn oli-
wat sunri lähtemäisillään minua hakemaan, knn minä
palasin nuotiolle. Me soimme illallista, weisasimme wir-
ren sn pidimme iltarukouksen, Senjalleen kietouduimme
peitteisimme sn laskimme maata granittitalliolle, Kowa
oli meillä wuode, eikä ollut kattoakaan päämme päällä,
mutta makeasti me sittenkin makasimme, sillä päiwä oli
ollnt täynnä kowin ponnistuksia sa monenlaisia seikkailuja.

Soudettuamme seuraamana päiwänä wielä noin 60
kilometriä, pääsimme wihdoin tällä alueella nsuwan indi-
nnui-heimon luokse jn wiiwyimme useampia miikkojn hei-
dän tykönänsä. Kaikki, paitsi wcmhnt welhot, ottiwnt mi-
nut hywin sydämellisesti wnstaan. Näissä welhoissa
asui minun tohtanu samallnisia tunteita kuin hopeisten
temppelikalujen tekijöillä Efesossn ennen wanhacm oli
ollnt kristin-uskon ensimmäisiä saarnaajin kohtnnn. Ma-
misten he njntteliwnt tulolähteitteusä tuiwumista. He
tiesiwät walln» hymin, että jos minun onnistuu tniwut-
taa ihmiset kristin-ustoou, silloin tulee heidän mukamasta
elämästään loppn terrnssnnn, ja heidän täytyy elntnksekseen
tehdä työtä, kuten muntkin, tni nähdä nälkää. Minä
täwin leirissä heidän luonaan, niinkuin muittenkin, mnttn
heidän sydämessään kyti wiha minna »vastaan. Minä
en tiennyt millä kaikilla tawuiu he koettiwatknnn meitä
mnhingoittaa ja turmioon saattnn, muttn sen werrnn minä
ymmärsin, että he lnusuiwnt kumin uhkauksia, Muttn
Hän, joka on sanonut: »Katso, minä olen teidän kanssanne
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jokn päiwä", Hän wnrtioitsi minnn nrmollisesti jn suojeli
minnn heidän pnhoiltn niteiltänsä. Molemmat seurakump-
palini oliwnt hekin wnlppnitn jn rnkoiliwnt wäsymättö-
mnllä uskollisuudelln. Nämä kunnon towerit pitkillä
mntkoillnni ownt minun mieluisimpia muistojani. Hei-
dän kiintymyksensä jn nlttiutensn oli nierrntontn, Knikki,
minkä he minun turwnllisuudekseni ja muknwuudekseni
snnttoiwnt tehdä, sen he tekiwät ilolla.

Me pidimme jokn pänuä kolme jnmnlnnpnlwelusta
ja wälinikoinn opetinnne kansaa lntemaan tnwnkirjoi-
tusta. Kerran, puhellesscmi erään wanhan, pulskan in-
diannin knnssn, kysäisin: „Mikä on teidän uskontonne?
Jos teillä on siitä selwä käsitys, niin sanokaa, mitä te
uskotte?"

Hän wnstnsi: „Me nskomme hymään henkeen sn
pahaan henkeen."

„Miksikcis," sanoin minä, „miksikäs sitten ette
kunnioita uhreillanne hywää henkeä? Minä käwin äsken
eräässä teidän pyhistä lehdoistanne ja näin, että sieltä
oli muntamnt puut hnknttu mnnhnn, Ihdellä osalla, puita
te olette keittäneet peuran- jn karhunlihan; lopuista olette
tehueet cpnjumnlnnkuwin jn kumarratte niitä. Minkä-
tnhden yksi osa puuta on pyhempi knin toiueuknan? Minkä-
tähden teette epäjumnlankuwin jn rukoilette uiitä?"

En itinä unohdu tuon wnuhan miehen wastnustn
ja hänen sattumaa, melkein kiihkeätä puhettansa:

„Snnrnnmies!" sanoi hän, „Indinnnin ymmärrys
on samea; ei hän kykene näkymättömiä käsittämään. Hän
kuulee suuren hengen äänen myrskyssä ja raju-ilmassa.
Kaikkialla hän ympärillään näkee todistuksin tuon hengen
olemassn-olostn, muttn ei ole hän eikä hänen isänsä
milloinkaan nähneet sitä, eikä ole ketään, joka olisi
sitä nähnyt. Niinpä ei indinnni tiedäkään, millainen
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se on muodolleen. Mutta ihminen on luontokappa-
leista korkein, minkä hän tuntee, jn siksi hän jumnlnnku-
wnnsakin rakentaa ihmisen muotoon sn antaa niille ni-
meksi: „Mnnito". Me kumarramme niitä ainoastaan
siksi, ett'emme tiedä, minkä muotoinen tuo Suuri Henki
on, mutta nämät me käsitämme".

Silloin astui sieluni eteen Filippuksen pyyntö:
„Hcrrn, osoita meille Isä, niin me tyydymme", jn Va-
pahtajan ihmeellinen »vastaus: „Minä olen niin kanan
nikan teidän tykönänne, sn et sinä minun tunne, Filippus?
lokn näki minun, hän näki myös Isän, Kuinkas siis
sinä sanot: osoita minulle Isä?"

Minä otin indiaaninkielisestä rnnmntustnni tämän
ihmeellisen kohdnn Johanneksen ewankeliumin 14:nnessa
luwussn sn puhuin hänelle lesnksestn, lumnlnu sn ihmisen
pojnstn. Puhuessani marsinkin Hänen lunastustöistänsä
lumnlan poiknun, huomnutin Hänen rnkknudestnnsn sn
kninka wnlmis Hän un nuttnmnnn meitä jn pelastamaan
meitä hädästä sn epäilyksestä, niinknin synnistä jn kuo-
lemnstnkin. Minä selitin heille, että Hnn on meidän
esikoismeljemme, joka on niin läheistä snknn kaikille ihmi-
sille jn nyt kirknstetnssn ihmisyydessään ednstnn meitä
Inmnlnn oikealla kädellä. Näistä autnnnllisistn totuuk-
sistn minä heille hnnstelin sn osoitin heille, kuinkn lesus
rnkknndellnnsn on astunut niin lähelle meitä, että me
woimme ustou silmillä nähdä Hänet jn Hänessä lumn-
lnn sydämeu ynnä kaiken, mitä meidän omakin sydämemme
kaipaa ja hnlnjnn. „lotn me rotastamme, maikka emme
häntä näe, jonka päälle me myös uskomme, eht'emme
häntä nyt näe, niin me kuitenkin snnmme iloita sanomat-
tomalla ja kunniallisella ilolla," Useampana päiwänä ei
minnn tnrwinnut mnustn tekstistä snarnataknnn. He
kuunteliwnt täynnä tnrkknnwnisuuttn, jn Pyhä Heuki salli
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heidän kuulemiensa totuuksien tunkeutua niin sywälle hei-
dän sydämiinsä jn omiin-tuutoihinsn, että he ilolln ne
wastaan-ottiwat.

He owat sittemmin, käytyäni wielä pari kertnn hei-
dän luunansa, lopullisesti omistaneet kristin-ustun totuu-
det. He omat kaataneet maahau epäjumnlainsn tuwat,
luoneet koirnutiuknnt umpeen, rniwnnneet metsää sn hä-
wittäneet kaikki entisen pakanallisen elämänsä jäljet. Ia
siellä, niin sanotussa kolmen »virran yhtymäpniknssn, missä
ennen oli kunnioitettu sn pnlweltu epäsumnlau-kuwia knu-
heilln menoilla, sn siellä, missä yötä sn päiwää oli kuulu-
nut rnsun kirkunaa sa wnnhain welhojen sn tietäjäin rum-
munpäriuää, siellä seisoo nyt pieni kirkko, jn siinä nuo

samaiset indinnnit, joissa iloinen snnomn lumnlnn Po-
jasta on niknnnsnnnut woimnlliscn muutoksen, istuwnt
uusina ihmisinä lesuksen jaltain juuressa.

Ensimmäinen käyntini Nelsonin wirralla herälti mi-
nussa lujan makuutuksen siitä, että jonkuu innokkaan lä-
hetyssaarnaajan pitäisi kokonaan asettua sinne, Waka-
wnsti rupesinkin tätä asian ajamaan. Pastori John
Semmens, joka sydämensä innolla harrasti lähetys-asian
ja M tullut Norway Houseeu minun apulaisekseni, kätki
minuu kehoitukseni sydämeensä ja päätti lähteä waikutta-
manu sinne. In omiansa hän olikin tähän waikeaan ja
cdeswastnutsen-alaiseen työhön. En lähde tässä kuwai-
lemnan, mitä hän siellä sai kärsiä, se on kirjaan pan-
tuun tuolla ylhäällä. Herra jn Mestari tietää kaiken sen
jn on sen hauelle palkitsema. Suuri ja siunauksesta run-
sas on hänen työnsä siellä ollut.

Siihen paikkaan, missä minä olin nähnyt nuo puu-
hun weistetyt epäjumnlan-kuwat, on pääasiallisesti weli
Semmensin wnikututsesta ja hänen personnllisilln pon-
nistuksillaan saatu rakennetuksi pieni kirkko, Wiimeksi
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niiltä seuduin saamassani kirjeessä lukee: «Täkäläiset in-
diamnt tunnustamat kaikki kristin-uskon. Moni heistä
todistan elämällänsäkin, että lesus todella on heidän
wapnhtasansa ja autuaaksi-tekijänsä. Noitain rummut
omat kaikki tyyni «aienneet, kaikki entisen, pakanallisen
menon merkit omat kadonneet, toiwoaksemme, ainaiseksi."

,Korwet sn erämaat pitää iloitseman, sn se autio
sisä pitää iloinen oleman sa niinkuin kukkainen kukois-
taman."

Tämä ennustus on täälläkin käynyt ihanalla tnwnlla
toteen, ja sen rinnalla supistumat mitättöiniksi kaikki ne
maiwat sn wnstukset, mitä minnlla ensimmäisenä lähetys-
saarnaajana siellä oli kestettäwinä. Iloisin sydämin minä
kiitän, että «minulle, joko kaikkein wähin pyhäin seassa
olen, on tämä armo annettu, että minä pakanain senssn
Kristuksen tutkimattoman rakkauden julistaisin".



Auudes luku.

Koirapulkassn.

Luoteisen Cnnndnn lnnjat salomaat omat niin koko-
nnnn wnilla knikkin rnirontuitn reittejä jn teitä, ett'ei
sikäläisten indinnni-heimojen kielessä edes ole ajoneuwojn
merkitsemän snnnnkann. Kun Kri-kieleen oli käännettäwä
sellainen sana kuin „rattaat" tai „wnunut", niin täytyi
sepittää sana samaan muotoon kuin „koirnpulkkn",

lärwiä jn wirtojn on niin tiheässä, ett'ei indinnni
kesäiseen niknnn knipnnknnn rnuvnttun tietä, Keweällä
tuohiwenheellään hän pääsee melkein kaikkialle. Jos
mesitie missä esteitä kohtaa, silloin hän ottaa pienen
wenhccnsä päälaelleen jn kulkee joeltn toiselle tni kiertää
kosken tai wesipntuukscn tahi kulkee wuoren poikki jär-
weltä järwelle, laskee luenheensä mesille ja jatkaa mat-
kaansa jälleen.

Kesällä tehdään kaikki matkat wesitse. Kesä un kum-
minkin siellä niin lyhyt, ett'ei awoweden aitan ole kuin
wiisi kuukautta. Muitten seitsemän kuukauden aikana on
koirnpulkka ainoa njoneuwo. Niin wiljelemätön sn jylhä
on tämä maa, ett'ei osan ajatellakaan muita ajonenwoja,
mitkä suurittaisiwat koirapulkan tehtäwän, eikä muuta
elukkaakaan, jonka wuisi panna koiran sijaan.

Ensi nlnssn tuntui omituiselta jn melkein lapsenlei-
kiltä istun pulkassa koirnin wetämänn, muttn sittemmin,
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kuu maljakko hywiä rotukoiria kiidätteli meitä pitkin lumi-
kenttiä, huomasimme kyllä, että on sitä kuljettu huonom-
missakin ajopeleissä. Enimmäkseen käytetään siellä eskimo-
laisia koirin, mutta ne omat jo muutamin paikoin niin
sekaantuneet muihin rotuihin, että niitten alkuperää tus-
kin enää tunteekaan. Niillä on lyhyt, tiheä karma, Ma-
riltaan milloin minkinlmncn, korwat terämäpäiset, häntä
hymin tuuhea. Nämä koirat ownt pahimpia martaita,
mitä suinkin ajatella saattaa. Minnn ci onnistnnnt mil-
loinkaan saada tätä miknn niistä pois; se näkyy istuman
sywällä heidän luonnossaan. Olen ostanut niitä nuorina
pentuina, ruokkinut hymästi, olen uskollisesti koettanut
tehdä niistä rehellistä mäkeä, turhaan! Ei minun
koskaan onnistunut pitää uiitä hywnllä tiellä; marasta-
miseen heillä wnnn oli halu, ja warastaa ne osasiwat,
milloin maan tilaisuutta ilmaantui.

Tämä wika lienee alkujaan siitä, että indiaanit niin
hucnwsti hoitamat koiriansa, Tawnllaan he kyllä ra-
kastajat niitä, eiwätkä mielellään niistä luowu, ellei
heille makseta sunrta hintaa; mutta harmain uiitä syöte-
tään munlloin knin ajossa oltaessa, 3)miu neuiouin ne

saamat hankkia elatuksensa, ja moni kehittyykin siinä mar-

sin owelaksi, kuteu mielipahakseni useinkin sain kokea,
Milloin kalansaalis on ollnt runsasta ja metsä pitänyt
miehinääu, silloin omat koirat hywinmoipain näköisiä,
niinkuin niitten isännätkin. Mutta knu ruokaa on niu-
kennnalti, silloin jäämät koirat ensinnä osaansa ivaille.
In silloin un koiralla edessään joko kuolla nälkään tai
lähteä märkäisille tni Pyydystämään, ja niinpä ne tule-
matkin näissä miimeksi mainituissa toimissa peräti taita-
miksi. Koitti heille kelpaa, mitä suintin syötäwää uu,
jopa semmoinenkin, mikä meidän mielestämme ei suin-
kaan rawinnoksi sowi, 3)ikcin ne ilosta ulwahtelewat,
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saadessaan hampaisinsn sellaisia esineitä kuin wanhoja
»noknsini-kenkin, koiranmaljaita, ruoskin, knrwnlnkkejn, ruk-
kasin jn sen semmoistn. Ne nhmiwnt, minkä suinkin
jnksnwnt, jn kätkewnt loput marsin »vikkelästi piiloon.
Monet niistä lähtewät kesällä suurille knlastnsretkille.
Kulkiessani terran »venheellä erästä suurta wirtnn nlns,
kohtasi»» kokonaisen lauman tällaisin knlnstnjnkoirin sntnsen
kilometrin päässä kotonnsn. Ensi nlussn luuli»nme »uita,
knuknn kntsoen, susiksi, jn »varustauduimme jo nmpumnnn
»»iitn, »uutta pin>» erotti indinnuin tnrkkn silmä asinn
oikenn lnidnn, jn niinpä lnski»nme Pyssyt jälleen käsis-
tämme jn rupesimme tnrknstelemnnn niitä. Suureksi
kummnkseni huumnsin näitten koirnin lähteneen knlnstn-
»nnan oinnnn lukuunsn. Se oli jotniu uuttn, jn nyt r»pe-
siukin »nielenkii»rnolln kntselemnnn heidän »nenettelyänsä.

Senpuolinen wirrcm ranta, missä koirat oliwat,
oli mntnlna, knislaista, wettä wnin moninhtn tuumn.
Näihin matalikkoihin nousee muutamina wuoden-nikoinn
monenlaista kalaa, etupäässä hauki, joka wälistä on kol-
meakin jalknn pitkä. Koirat pitämät silmällä näitä paik-
koja, soissa kalosn wilisemällä wilisee, selkäewät monnsti-
tin »vedenpinnan yläpuolella. Heti kuin koirat huomaa-
mat kalan, lähtewät ne meteen, kahlaamat waromnsti
useampia metrejä rannasta sa sieppaamat kalan lujasti
hampaisinsn. Se potkii ja pyristeletse kyllä, mutta tur-
haan; riemusaatossa se wiedään rantaan jn syödään siellä
tuota pikaa. Tällaisilla knlnstusretkillä wiipymät koirat
usein miikkukausin ja omat kotia palatessaan lihawampia
kuin olimat sieltä lähtiessään.

Kerran, matkallani kaukaiseen siirtolaan Red Rimerin
mnrrelln, onnistui minun ostaa huutokaupassa lammas,
terwetulleeksi waihtelutsi meidän peräti yksipuoliseen ruoka-
listaamme. Minä panin sen huolellisesti wenhcesen,
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sain sen onnellisesti totia saakka sn kätkin sen tarhaan,
sota oli ympäröity lujalla, 12 jalkaa korkealla paaluni-
dalla, Tawalla tai toisella päästivät koirat kumminkin
tarhan sisään sn söiwät tuin soimatkin lampaani. Seu-
raamana kesänä toin kotiini kaksi sikaa sn panin ne hir-
sistä rnkettuun karsinnan, sossa oli kaksi tuuman pnksu,
petäjäpuusta tehty owi. Eräänä yönä oliwat koirat ka-
lunneet oweeu läwen ja syöneet sint suuhunsa, minun
suureksi harmikseni.

Näissä koirissa näkyy oleman koko joukko suoenluon-
toa. Useinkin on niitten kiintymys isäntäänsä marsin
höllää, eikä niihin milloinkaan osan kokonnnn luottnn.
Ileensä olen tullut siihen kokemukseen, että eskimolnis-
koirnnnkin snn kärsiwcillisyyoellci jn ystäwällisyydellä wni-
kutetuksi enemmän kuin millään muulla tawnlln, kun
on kysymyksenä opettaa niitä johonkin tai totuttaa mukau-
tumaan oloihin tai tekemään, mitä käsketty on. Monet
niistä owat laiskureita, toiset nuttnmnttomin kuokknwie-
rnitn. Koirilla ajaessa on wnllnn erinomainen tilnisnus
hnrjoitelln jnlon kärsiwällisyyden nwun.

Lähetystyöni lisääntyessä, täytyi minun olla koku
talwi matkoilla, ennättääkseni käydä hajalla asumain in-
diaani-heimojen lnona ja saattankseni elämän sanaa niille
sieluille, jotka sitä isosiwat jn janosiwat. Siksipä täytyi
tehdä näitä matkoja niin joutuisaan kuin suinkin, ja se
oli mahdollista ainoastaan hywällä koirawaljakolla. Tul-
tuani moninnn matkan perästä katkeriin kokemuksiin eski-
molaiskoirista, luntenkin eräällä matkalla, joka oli ollut
peräti hidasta kauheassa pakkasessa, ja jolloin olin palel-
luttanut jokikisen suojattoman kohdan kaswoissani, jopa
otsan ja huuletkin, johtuiwat mieleeni uljaat bernhardi-
lniset ja newfoundlllndilaiset koirat, joita olin nähnyt
siroistyneissä maissa. Kotia tultuani kirjoitin muutamille



62

ystäwilleni, pyytäen heitä hnnkkimnnn minulle näitä jalo-
rotuisia eläimiä, ja heidän hywäntahtoiselln wälityksellään
oli minulla jo ennen seuraaman tnlwen tulon muutamia
komeita koiria. Siitä pitäin käwi työkin nopeammin.

Ken kokemuksesta tietää, kuinka kowna ja wniwal-
loista on olla yötä paljaan taiwann alla 30—40 Celsius-
asteen pakkasessa, hän myöntänee sen jo hywinkin suu-

reksi woitoksi, jos koirawaljakon nwulln snn wältetyksi pari
kolmeknnn tuollnistn yötä.

Wnosiknnsien kokemus osoitti miuulle, että bernhar-
oilnisilla ja newfoundlnndilnisilln koirilla on kaikki ne hywät
ominaisuudet kuin eskimorotuisillnkin, mutta ei yhtään
wiiineksi mainittujen wirheistä, Istäwyydelln ja lujuu-
della oli niitä marsin helppo opettaa, jn siksipä olikin ruoska
pelkkänä koristuksena ajajan sirossa puwussa. Wäliin mi-
nulla oli yht'aikan kaksikin kymmentä näitä erinomaisia
elukoita, pennut yhteen lukien. Suurin ja paras niistä
oli „Inck", jalo bernhardilainen. Se oli pikimusta ja
33 tuumaa korkea sä'nu kohdalta. Seu wertaista koiraa
ei ollut koko tuossa awnrassa pohjoismaassa. Monta
kertaa se pelasti henkeni, niinkuin edempänä saamme
nähdä. Ei ole ruoskcmsiimn wielä ikinä sen läikkymään
karwaan käynyt. Ei wmstänyt tuo merkillisen wiisns
eläin mitään waaraa, käsitettyään kerran, mitä sitä waa-
dittiin tekemään. Ei wnihtelewin eikä petollisinkaan tuisku
saanut sitä kosknnu kerran määrätyltä suunnalta, waikka
muut koirat oliwnt jo kokonaan lannistuneet ja oppaatkin
ihan epntoiwoissansa.

Miten paljo meiltä milloinkin matkan päiwässä
katkesi koirain wetäminä, se riippui tietysti kokonaan siitä,
minkälainen oli keli ja päästiinkö walmiiksi ajetuille jäl-
jille, Winipegin järroen iljangoilln, ellei myrsky ollut
wnstainen eikä pulkissa koruin suurta kuormaa, pääsimme
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hywin syötetyillä koirilla päiwässä 80—100 kilometrin.
Mutta kun matka piti tiheitten metsäin läpi, missä oli
paksulti lunta ja esteitä kaikenlaisia, kun maa oli
täynnä mäkijonojn jn sywin joen-uomia, silloin ei päästy
kuin kolmas-osa sanottua matkan, snntiinpn wniwojnkin
nähdä pnljon runsaammissa määrin. Knlkiessnmme rote-
milln koirilln jonkun suuren järwen jäätynyttä pintnn tni
muitten njnmin lntujn, saatoin minäkin njnn muitten
muknnn, pulknssn istuen, eikä ollutknnn sellainen kulku
hnuskuuttnnn wnilln. Muttn kun tnlwelln useinkin täytyi
snmoella aarniometsäin halki, missä lunta on paljo jn
mäet hywin jyrkkiä, missä puu knswaa puun mieressä ja
tuulenkaatoja wielä on niitten wnlissä, silloin ei tietysti
ollut ajamista ajatteleminenkaan. Silloin piti pistää
sukset jalkaan ja lähteä indiaanien knnssn polkemnnn luntn,
jottn koirat jaksaisiwat lvetää raskaita pulkkiansa.

Wnljnkossn on neljä koiran, Hirwennnhkniset wal-
jaat koristetaan usein kirjawilln nauhoilla ja pienillä tiu-
kusilla. Merkillistä, kuinka paljon koirat pitämät noista
tiukusista. Niideu kulku on silloin joutuisampaa, jn
ne näyttämät oleman tyytywäisempiä, saadessaan juosta
jolkutella tiukusten iloisesti kilistessä. Monellekin koiralle
on tiukusten irroittnminen wnljnistn mitä ankarin ran-
gaistus.

Etummaista koiraa sanotaan johtajaksi. Siitäriippuu
suureksi osaksi tällaisen talwimatkan mutnwuus, niinkuin
onnistuminenkin, joskuspn koko mntkueen henkiin-jääminen.
Todella hywä johtajnkoira on peräti kallis-arwoinen eläin.
Muutamat niistä ownt niin älykkäitä, ett'eiwät ensinkään
tarwitse edellä juoksemaa opasta, muualla kuin kaikkein
tiheimmissä aarniometsissä. Minulla oli yhteen aikaan
muuan pitkäkoipinen, maitoinen johtnjnkoirn, jonka mie-
lestä ei oppaasta ollnt muuta kuin pelkkää wastusta,
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niin kohta kuin sen paksussa päässä oli selwinnyt, minne
minä tahdoin sitä juoksemaan. Tämä „Old Voyager"
(wcmha cnnadalainen sann, merkitsee: wanha lniwuri)
oli ulkopuolella wnljaitnan äreä, tyly, seuraa knrttelewa
eläin. Niin waikea oli päästä siihen käsiksi, että sen kau-
laan täytyi sitoa 6—7 jalkaa pitkä köysi, jonka toinen
pää weti maata. Kun se oli pantawa waljaisin, piti
meidän ensin lähteä astumaan niwan päinwastaiseen
suuntaan, sillä se oli kettuakin kamalampi eikä milloinkaan
cmtaunut mielellään kiinni. Me kuljimme sinne tänne,
kotwan aikaa, kunnes sen epäluulot haihtuiwat; siten oli
mahdollista päästä aiwan kuin sattumalta niin lähelle,
että sai äkkiä siepatuksi köydenpään käsiinsä, jolloin koira
«edettiin luokse. Mutta kun se kerran oli saatu waljai-
sin ja pantu matkueen etunenään, silloin se oli werraton
johtajakoira. Waikka olisi matkueessa ollut kuinka monta
pnlkkaa hywänsä, ei kenenkään johtunnt mieleenkään aset-
tua etunenään, jos Maan Old Voyager oli mukana.

Matkatowerinäni näillä pitkillä matkoilla oli maan
kuuluja iudiacmilaisia pikajuoksijoita pohjoisista heimoista.
Parasta heistä nimitettiin „oppc>aksi". Hänen edeswas-
tuullansa oli saada meidät lyhintä ja turwnllisinta tietä
sen indillllni-heimon luokse, minne meidän milloinkin oli
määrä lähteä wiemään iloista sanomaa Wapahtajan rak-
kaudesta. Hauen sijansa oli retkikunnan etunenässä koi-
rain- edellä. Silloin maan kuin ajettiin järwen jäätä
tai entisiä selwiä latuja, asettui hän jonkun ajajan wiereen.
Hywälla tiellä nimittäin juoksewat koirat ajajan pelkän
huudon mukaan ripeästi eteenpäin.

Koska matkani suureksi osaksi käwiwät jylhäin salo-
jen halki, niin oli opas useimmiten aina retkikunnan etu-
nenässä. Näistä miehistä oli monikin merkillisen lahja-
kas. Lukijan on pitäminen mielessään, ett'ei niissä seuduin
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ole teitä lainkaan, ei edes polun tapaisinkaan. Nseiu
täytyi meidän kulkea tiheitten rikeikköjen läpi, missä lunta
oli 2—4 jnlkna paksulti. Monnsti knsmoi puitn niin
tiheässä, että käwi waikenksi löytää kyllin suurta mäylää
rekien päästä läwitse, wnikk'eiwät nämä suinkaan leweitä
olleet. Wäliin tuli eteen niin tiheä pensaikko, että oli
täysi työ ja tekeminen päästä sen läpi. Ia sittenkin odo-
tettiin oppaalta, että hän, pitkillä suksillaan kaikkien es-
teitten kautta edeltä kulkien, osoittaa jn raiwan meille
paikat, mistä kulkea rekinemme. Hänen päätehtäwänänsä
oli hiihtää ladut, joita myöten me seurasimme perässä
niin nopeasti kuin raskaat reet, meidän uupuneet jäse-
nemme ja useinkin Meriset jalkamme sallimat.

Ihmeellisen taitamia ja alttiita nämä oppaat oli-
wnt täyttämään wnikeata sn työlästä tehtäwäänsä. Wä-
hät he siitä wälittiwät, paistoiko päiwä heleästi wai pil-
wetkö tniwacm pimittiwät, eteenpäin, yhä wacm eteen-
päin he kulkiwat horjumatta, wiiwähtelemättä. Wälistn
on auringon paiste suunnattomilla luminawoilla niin so-
kaiseman kirkasta, että päiwäs-nikaan on aiwan mahdo-
ton matkustaa. Indiaanien mustat silmät näkywät ole-
man hywin herkkiä sn tnipuwnisin silmätautiin, sota sano-
taan „lumikaihiksi". Tämä tauti on hywin tuskallista,
niinkuiu omasta katkerasta kokemuksestani kylläkin tiedän.
Tuntuu kuin heitettäisiin silmiin tulikuumaa hietnn. Us-
kolliset nsurini kärsimät millistä niin suuria kipuja, että
nämä luonnostaan niin hywänsäwyiset miehet tuskissansa
waikeroiwat ja parkuiwat kuin lapset.

Kerran kohtasimme Oxfordin järwen läheisyydessä
pari indiaanici, sotka tällainen lumikaihi oli lyönyt umpi-
sokeiksi. Kaikeksi onneksi he oliwnt ennättäneet päästä
metsään sa laittaa itselleen wähän ruokaa, ennenkuin oli-
wnt kokonaan menettäneet näkönsä. Me otimme heidät
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tietysti mukaamme ja saatoimme heidät ystäwäinsä
luokse.

Tämä tanti kun tapaa melkein yksinomaa maalis-
sa huhtikuussa, jolloin aurinko on jo korkealla ja wnlon
heijastus lumiaawoilta on tawattoman räikeä, matkus-
timmekin me näinä kuukausina useinkin wain öisin jn
lepäsimme kirkkaan päiwäs-ajan suojellussa leirissä. Liik-
keelle lähdettiin enimmäkseen wasta auringon laskiessa.
Sydän-yön aikana kerättiin polttoaineksia kopeloimalla,
niin hywin kuin osattiin. Tähtien walossa tai rewon-
tulten leimutessa löydettiin kuiwia risuja jn tuohta. Teh-
tiin nialkea ja keitettiin yöateria.

Senjalleen jatkettiin matkaa hamaan aamunkoit-
toon asti. Silloin käytiin soweliaalle paikalle leiriin,
aamiainen laitettiin ja koirat syötettiin. Hartaushetken
jälkeen kääriytyi kukin waippoihinsn ja turkkeihinsa, ja
niin maattiin päiwän häikäisewimmnt hetket, jonka jälkeen
taas lähdettiin matkalle.

Minusta näytti oppaan toimi olewan yöllä paljoa
»vaikeampaa kuin päiwällä. Oppaat itse oliwnt toista
mieltä. Erehtymättömän warmasti he nstuiwnt matkueen
etunenässä, yks'kcnkki, kimaltcliwatko tähdet kaikessa ko-
meudessaan ja ihanuudessaan pohjolan taiwnalln wai oli-
watko paksusen pilwien werhossa. Eteenpäin astui opas
tiheitä pensaikkoja, jylhää, taajaa saloa, missä päiwäkau-
sin, oikeammin sauoen yökausin, ei nähnyt muita jälkiä
kuin metsän-eläinten tallaamia.

Wälistä säwähtiwät »verrattoman komeat rewontu-
let taiwaalla. Ihanana leimusi pohjanpalo, yhä muo-
toansa muutellen. Silloin hnlmusi taiwannkupu eri koh-
dissansa, säteillen ja säihkyen yhä wnihtelewassn, wärik-

käässä walossa. Suurenmoisia on inhimillinen taito saa-
wuttanut juhlatulitusten alalla, mutta sen upeimmatkin
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tulokset supistumat tämän werrnttomnn komeuden rinnalla
öisellä tniwnalla mitättömiksi kääpiön yrityksiksi. Niin
hurmaantunut olin wälistä, ett'en enää ollut selwillä,
missä pohjoinen oli, missä etelä. Mutta kokenut opas,
maikka hywinkin herkkä luonnon kauneudelle, kuten useim-
mat inoiannit, on niin uskollisesti kiintynyt welwollisuu-
tensa täyttämiseen, ett'ei kaikki tämä ihanuuskaan san
häntä unohtamaan niitä. Sitä minä olen usein ihme-
tellyt. He omat hywin heikkomielisiä, jn heidän sielunsa
on täynnä runollisuutta, sota heidän monet runolliset ni-
mensäkin tietämät. Pakanoina he pitämät noita wärik-
kään malon säihkymiä leimuja isiensä henkinä, jotka lau-
mottnin hyökkääwät taisteluun. Matkoillani oli minulla
usein oppaina indiaaneja, joihin nämä ihmeelliset ilmiöt
waikuttiwat wnltawasti, mutta en milloinkaan nähnyt
heidän siitä syystä hairahtuman tieltä tai joutuman ym-
mälle suunnasta.

Useimmista oppaista ja ajureista olen säilyttänyt
mitä mieluisimmat muistot. Warsin Harmoja poikkeuksia
lukuun ottamatta, ownt He kaikki pnlwelleet minua hywin
ja rehellisesti. Useimmat heistä oliwat hurskaita kristi-
tyttä, ja ilomielin he läksiwät minun kanssani maanmies-
tensä luokse, jotka wielä pimeydessä waelsiwat, monikin
malon kniwaten. Useat näistä matkatowereistnni kyke-
niwät itsekin puhumaan kehoittawia sanoja weljillensä, jn
ken ei siihen pystynyt, hän osasi ainakin kertoa oman
kääntymisensä historian.

Sydämeni lämpenee, ajatellessani näitä uskollisia
miehiä, mntkatowereitani monessakin myrskyssä, makuu-
kumppaleitcmi kylmillä talwimajoilla. Nämä muistot
palauttamat mieleeni montakin tapausta, jolloin he pani-
wnt henkensä alttiiksi minun edestäni; jolloin ewäistä
alkoi olla tiukka eikä juuri tietoa ollut, mistä saada ruoka-
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Maroja lähinnä seuraamiksi päiwiksi, ja jolloin he, mitään
melua itsestänsä tekemättä, hiljaisuudessa tyytyiwät nel-
jännes-annoksiin, jott'ei maan heidän rakastettu opetta-
jansa näkisi nälkää.

Moni heistä on juoksunsa jo päättänyt. Erehty-
mätöntä opastansa seuraten omat he astuneet kirkasta
polkua, rewontulten yli ja taiwaan tähtien toiselle puo-
lelle Jumalan armo-istuimen eteen.



Seitsemäs luku.

Ensimmäinen talwimatka.

Tammikuussa 1869 läksiu ensimmäiselle matkalleni
Nelsonin wirrnn warrelle etsimään erästä indiaani-joukkoa,
jolle ei wielä milloinkaan lähetyssaarnaaja ollut käynyt
julistamassa pelastuksen sanaa. Heidän tärkein yhtymä-
paikkansa oli eräässä pienessä siirtolassa Burntwood wir-
rnn wnrrella. Heidän metsästys-alansa ulottumat eski-
mojen pyyntimaitten rajoille, waikk'ei heillä kumminkaan
ole mitään yhteyttä eskimo-kansan kanssa. Indiannit ja
eskimot ownt niwan eri rotua, ja erillaisia he omat sekä
ulkomuodoltaan että kieleltään, tnwoiltaan ja uskonnol-
laankin. Harmoin he julkisiin kahakoihin keskenänsä jou-
tumat, mutta ei heidän wälillänsä wallitse täydellinen
rauhakaan, ja kumpikin koettaa pysytellä niin kaukana
toisestansa kuin suinkin.

Matkalle lähtiessämme oli jotenkin ankara pakkanen,
astetta C. Tiemme piti koko ajan pohjoista

kohti. Meidän täytyi itsemme raiwnta tietä tiheän, jyl-
hän metsän kautta. Paitsi oppaan suksenlatuja ei ollut
näkymissä missään muita jälkiä, joita olisi saattanut seu-
rata, kuin petoeläinten, joita näillä saloilla on runsaasti,
ja siellä täällä jonkun metsästäjän jälkiä, joka oli eläintä
ajanut takaa.

Matkallamme oli kolmattakymmentä järweä, läpi-
mitassa 1^—50 kilometriä. Näitten järwien yli kuljimme
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nopeasti koirapulkissn, ja silloin sopi todellakin nauttia
ajosta. Toisin paikoin tans, semminkin metsissä, oli
knlku ylen hidasta, Tnwallisesti täytyi joka miehen, suk-
set salassa ja kirwes kädessä, tallata lunta pulkkain edestä
sn joskus hakata haittana olema puukin mnnhnn, koirain
päästä raskaine rekineen kulkemaan, Wäliin täytyi koe-
tella, kuinka taitamin oltiin kapuamaan kaatuneitten puit-
ten yli; nmoroin taas täytyi nelin kontin ryömiä niitten
alitse. Usein oliwat kaswot naarmuissa ja jalathanwoja
täynnä. Jonkun kerran oliwnt suksen hihnat niin kowasti
kiehnänneet jalkojani, että wertn tihkui mokasinien ja suk-
senpälknitten wälitse jn lumi ladun »meressä punersi.

Me kuljimme indiaanicn tapaan: opas edellä juos-
ten tai astuen, aina sitä myöten, miten tie kulloinkin
salli. Totuttuani ohjaamaan koirapulkaa, olin minä ta-
nmllisesti ensimmäisenä oppaan jäljessä, ja minun peräs-
säni tuli wielä pari kolme rekeä, indinanien ohjaamina.

Wäliin oli lunta niin paljo, että kaikkien neljän
ajajan täytyi woimainsa takaa polkea lnnta koirain tieltä.
Syy, miksikä meillä oli pulkkiin niin raskaat kuormat
sälytetty, oli se, että meidän täytyi kuljettaa mukanamme
kaikki, mitä suinkin tarwittiin hengen pitimiksi ja matkan
jouduttamiseksi, Mehäu kuljimme niwnn autioita seutuja,
missä ei ollut majataloja eikä mitään asumuksia eikä
minkään näköistä mahdollisuutta, saada yön tullen kattoa
päämme päälle. Tässä yleu harwann asutussa maassa
saa matkamies kulkea pitkiä taipaleita, kohtaamatta yhtään
ainoata ihmistä, paitsi siellä täällä jonknn metsästämän
indiaanin, ja sekin sattuu veräti hnrwoin. Siinä syy,
miksikä knormnt oliumt niin raskaat, maikka toetimmekin
tehdä ne niin keweiksi kuin suinkin: meillähän piti olla
mukana koko ewäswnrasto, kaloja koiria warten, kattiloita,
tinnwnteja, kirweitä, peitteitä, aluswnntteitn jn monta
muuta tarpeellista esinettä kaikkien sattumusten Maralle.
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Enimmän painoiwat kuormissa koirain ewnsknlnt.
Koirin syötettiin kerrnn päiwässä, jolloin kukin sni pari
suurta scirkiknlnn, yhteensä noin naulaa. Kun nyt
joka koiraa kohti piti olla keskimäärin wiisi naulaa, niin
täytyi siis wiikonkin kestäwälle matkalle panna kuhunkin
pulkkaan ainakin 120 naulaa. Koskn nnkarn pakkanen ja
kown liike suurissa määrin lisää mntkustnjninkin ruoka-
halua, niin ei ihmistenkään ewäät komin wnhiä pninnneet.

Päiwänmatka päätettiin tawallisesti puoli tuntia
ennen auringon laskun, jotta wielä ennen pimeän tulon
ennätti laittaa yöleirin. Minä huomasin jo matkan
Mairella, mitenkä opas wiimeisen pnolen tunnin kuluessa
alkoi tarkastella metsää puolelta ja toiselta, Wihdoin hän
pysähtyi, ja me, päästyämme hänen luokseen, kysäisimme:

„No, Tom, mikäs nyt tuli?"
Hän wastnsi: „Tässä olisi hywä olla yötä,"
„ Miksikä niin?"

noita bnlsnmipetäjiä", wastnsi hän,
„Niistä saadaan wuoteen aluksin, jn tuosta pensaikosta
lähtee tulenruokaa."

Silloin miehet työhön, wnlmistnmann yötilojn met-
sään. Koirat riisuttiin »valjaista, sn hymin ne näkyiwät
tuosta olemankin mielissään. Ei niitä milloinkaan kytketty,
ne kun eiwät koskaan pyrkineet karkaamaan eikä palaja-
maan wanhoja jälkiä myöten takaisin kotia.

Nuoremmat koirat läksiwät kyllä joskus ominpäiu
pyytämään knnineja, sn hauskaa oli heille mmä metsäs-
tys, Wanhemmnt ja wiisaammnt koirat walitsiwat itsel-
leen parhaimmat jn suojnisimmnt pnikat yösijoikseen sn al-
koiwat sitten laittaa itselleen tiloja Ne kaapimat lumen
pois ihan maata myöten sn pelmusiwnt sitten käpälillään
sn hampaillaan, kunnes alus oli niin sileä sa tasainen
kuin suinkin mahdollista. Siihen ne sitten käyristyiwät
maata, tyynesti odotellen, milloin illalliselle käsketään.
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Sittenkuin koirat oli riisuttu, oli ensimmäisenä tehtä-
wänämme käydä kirwestä heiluttamaan. Lähetyssaarnaa-
jalle oli aina warnttuna erinomaisen hywä jn teräwä kir-
wes, jolla hän karsi muutamin wihreitä oksin jn kuiwia
haaroja. Sitten rumettiin suksilla luomaan lunta yösijan
paikalta jn kasattiin sitä tuulen puolelle. Täten paljaste-
tulle mnnnpinnnlle lewitettiin bnlsnmihawuja. Senjal-
leen tehtiin tuimista oksista iso nuotio tuulen alle, niin
ett'ei sawun ajauut nukkuman kohti.

Iloisesti räiskiwälle tulelle pantiin kaksi kattilaa,
jotka ajettiin lunta täyteen. Kun lumi oli niissä sulanut
ja rupesi kiehumn.au, keitettiin toisessa kattilassa aimo
kimpale rasmaista lihan, toisessn teetä.

Ensi kertnn pulkassa kulkiessani oli minulla mukn-
uani tinawati, painuen saippuan jr>, pyyhin. Ensimmäi-
sessä yöpaikassa Pyysin oppaan antamaan minulle wähciu
lämmintä >oettä mätiini. Armaten minun aikomukseni,
kysäisi hän: „Mitä te sillä teette?"

„Pesen knswoni ja käteni", wastnsin minä, ,
„ Älkää tehkö sitä millään ehdolla", pyysi hän hartaasti.
Kowin teki kumminkin mieleni peseytyä, sillä minä

ulin mielestäni kuin hywätin nokikolari. Olimme näet
tuntikausia kulkeneet kulon polttamaa salon, hiiltyneitten
runkojen wälitse ja alitse. Nämä nokiset oksat oliwnt
monasti pyhkäisseet meitä knswoihin tai olimme me tart-
tuneet niihin kiinni, jyrkänteitä lnstiessnmme. Seuraukset
oliwatkin ilmeisiä, ja niinä jo iloitsin mielessäni, ajatel-
lessani sanwnni pestyksi pois kaiken noen jn hiilenpölyn.
Senpä wuoksi minua kummastutti tuo oppaan wnroitus.

„Miks'eU minä saisi pestä itseäni?" tysäsin minä,
näyttäen hänelle sysimustia käsiäni.

„Ette te tällaisessa townssn pakkasessa saa päästää
meden tippaakaan käsilleune", sanoi hän.
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Olin silloin nnelä kuwin kokematon, enkä tahtonut
jättää peseymistä, se kun mielestäni oli niin tarpeellista.
Niinpä en ottanutkaan »varoitusta wnrteen. Edessäni
oli kirkkaasti loimottawa walken, käsillä tuiwa pyyhin.
Minä uskalsin kuin uskalsinkiu pestä knswoni ja käteni,
jn mallan hywältä se ensi alussa tuntuikin. Mutta pian
alkoi kummallisesti pistellä käsiäni; iho halkeili jn wertn
rupesi tihkumaan. Kädet sierottuiwnt kokonaan jn vara-
niwat wnsta monen wiikon perästä. Tämä ainoa pesey-
tyminen tniwns-alla 50:n asteen pakkasessa oli minulle
riittäwä opetus. Siitä pitäin jätin, matkalle lähdettäissä,
mädit jn snippunt kotiin; otin wnnn pyyhkimeu muknnui.
Täytyi tyytyä pelkkään kuiwann pyyhkimiseen. Pnlntes-
snni tuollnisiltn mntkoiltn kotia, oli waimoni tapa sanoa,
että minä olen näöltäni kuin mikäkin wnnhn pnnapuun
piuta. Silloin oli kylpy sanomatonta nantinton.

Näille matkoille lähdettäissä koetimme ottaa mukaam-
me uiiu raswnista lihan kuin suinkin snimme. Omnstn
kokemuksestani woin todeksi wahwistan sen pohjoisnapa-
retkeläisten wäitteen, että noilla pohjoisilla leweyspiireillä
on rnswn, öljy jn silnwn knikkein arwokkaintn rnwinton,
ja että ruumis ilmeisesti taipnn sellnistn. Kun lumi oli
knttilnssn sulnuut, pistettiin siihen suuri kimpale lihaa. Sen
kiehuessa sulattelimme koirille kaloja, jotka tuikeassa pnt-
knsessn oliwnt jäätyneet tiioenkowitsi, Sellninen jäätynyt
rnwinto olisi ollut wnhinaollista nskollisille elukoillemme.
Koirat oliwat kyllin älykkäitä huomaamaan, milloin hei-
dän ruokansa oli malmista, ja niillä kun ei ollut kuin
yksi ainoa ateria päiwässä, olimat ne kylläkin kärkkäitä
saamaan osansa jn kämiwät kimppuumme usein niin kii-
wansti, että täytyi wäkimnllnlln pysytellä niitä loitompnnn.

Ruoknnsn kimppuun hyökätessään, joutuiront nälkäi-
set koirat usein niin lähelle toisiansa, että syutyi ärhen-
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telyä, jopa tnppelunkin. Samnn wnljnkon koirat ne Har-
moin joutuiwnt knhnkkann keskenänsä. Ne oliwnt yhden
ikeen nlnisin kumppnnuksin samassa työssä ja oliwat liian
älykkäät turmelemaan toisiansa tarpeettomissa, tappeluissa.
In niinpä käwi, että, kahakan syntyessä, samnn wnljnkon
koirnt oliwat ainn yhdestä puolin. Tnisteln niinmuodoiu
riehui eri maljakkojen mälillä.

Ensi alussa tuntui minusta armottomalta, ett'ei
koirin syötetty kuin kerran päiwässä, mutta kokemus osoitti
pian sen oleman marsin oikeaan osattua, Minuu kämi
noita nljnita eläimiä wälistä niin sääli, ett'en malttanut
olla antamatta heille mehuisin paloja murkinoiksi. Mutta
joka kerta sain hnomata, ctt'ei siitä ollut kuin wnhinkoa.
Tämä ylimääräinen nterin teki ne hitaiksi ja sai ne lää-
hättämään. Eikä se itse koirillekaan näkynyt oleman edul-
lista, Hywät kalat oliwat heidän parns rnwintonsn.
Milloin nnitä oli snatawissa, silloin oliwat koirat woi-
missann jn jnksoiwnt wetää paremmin kuin millään mnulla
ruualla rawittuinn.

Pitkille mntkoille näissä jylhissä seuduissa pitää
ainn ottaa mukaan hywä soulko koirantöppösiä, sillä koi-
ran käpälät owat »varsin hentoja jn kipeytywät pian.
Iljangolla käy nahka käpäläin ohjissa niin ohueksi, että
se piankin lyöttyy werihnawoille. Epätnsnisilln mnntni-
pnleilln tnns on se wnnra tarjona, että kynsi kntkenn tni
tikku menee wnrpnitten wäliin, Wnnhnt, älykkäät koirat,
jotkn jo ownt tottuneet töppösiin ja tietämät, mitä hyöty
niistä on, Pysähtywnt wäliin äkkiä jn saannit koko reki-
knnnan pysähtymään. Silloin he kohottamat loukkaantu-
neen jalkansa ja ilmoittamat, maikka äänetikin, mikä on
ollut syynä matkan keskeyttämiseen.

Nämä koirantuppöset owat paksujen willalnpasien
näköisiä, ilman peukalon. Niitä on eri kokon. Sellainen
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töppönen wedetääu kipeään snlknnn sn sidotnnn kiinni
notkeilla, tnpeilln hihnoilla. Kiitollisena lähtee elukka
sälleen sntkamaan suoksunusa, kiitokseksi wäliiu iloisesti
haukahtaen, mnikkn hetki sitten ei sitä olisi saanut pniknl-
tnanknan liikahtamaan. Nämä lämpöiset, millaiset salli-
neet ownt kuirille wäliin niin mieluisin, että on ollut
tnpnutsin, jolloin ne ownt nousseet yösijoiltnnn metsässä
jn tulleet ihmistcu luokse, antamatta rnuhna, ennenkuin
joku ou nonssut wuoteeltnau ja Paunut niille töppöset
joka jalkaan. Silloin ne kaikin tawoin iloansa ja kiitol-
lisnnttaan osoittaen, palasiwat tyyty>uäisinä sijoilleen.

Wnstn sittenkuin koirat oli syötetty, rupesimme it-
sellemme illallista laittamaan, Lähelle nnotiota, siihen
paikkaan, mistä olimme lumen luoneet, lewitettiin balsami-
puun oksia jn niitten päälle meidän pöytäliinamme, sona
tnwnllisesti oli tyhsä, siwuilta auki leikattu jauhosäkki, Wa-
dit sn lautaset, kaikki tinasta, asetettiin sen päälle, s a komin
ruuanhaluisiua me asetuimme sitten tämä» pöydän ym-
pärille. Onneksi toki oli ruokahalu hywä; ei meidän niu-
koilla laitoksilla muutoin kominkaan suurta armon olisi
ollut. Suuri, raswainen lihapala kulki pauuulln miehestä
mieheen, sn tukin sni myös tuopillisen teetä. Jos onni
oli meille niin snotuisn, että snttui leipää olemnnu mu-
kana, usein näet oltiin ihan ilman sitä niin sula-
tettiin se sa syötiin rnswaisen lihnn knnssn, Päärawin-
tonn sn wnhwikkeenn oli rnsmninen lihn, sitä pnrempi,
mitä rnswnisempan oli. Aamuin, pnolipäiwin sn illoin,
soskus mälinikoinnkin, pysäyttiin hnukknnmnau sitä, Mil-
loin ruoknlistaau piti snndn hiuknu ivnihtelun, otettiin
koirnin wnrnstostn knlojn sn keitettiin knttilnllinen niitä.

Knsmojn jn kasin kun ei uskaltanut pestä, ei
lautasten ja mätien pesemisestä ollut tietysti puhettakaan,
Aterinin aikana oli kyllin kyllä tekemistä, pitäessämme
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itseämme ja ruokaamme lämpimänä. Usein täytyi kes-
ken ateriaa pistää lihakimpale tolmnstikin uudelleen pa-
taan lämpenemään. Olen ollut mukana sellaisillakin ate-
rioilla, jolloin teen pinnalle muodostui jääkuori muutamin
minuttejn senjälkeen kuin se oli knttilnssn kiehun porissut.

Illallisen jälkeen pilkottiin puita huomis-namun
mnrnlle. Mitä wantteissa tai waljnissn oli mennyt rikki,
paikattiin kohta, jott'ei namulla tulisi wiiwytettn, Oppnnn
tehtäwänä oli pitää tästä kaikesta huolta. Kuu hänen
mielestään knikti oli saatu hywään kuutoon, tapasi hänsanoa: „Saarnnmies, me olemme walmiit pitämään ilta-
rukousta". Raamattu sn »Virsikirjot otettiin esille, indi-
aanit kerääntyiwät minnn ympärilleui, ja me pidimme
yhteiseu iltnrutoukseu. Lukijan olisi sopinut olla siellä
näkemässä meitä. Takalikolla suuret tummat balsamipe-
täjät, joitten pitkät, osittain lumen peittämät oksat oliwat
riipuksissa mnnhan snakkn; päämme päällä kimnltelewnt
tähdet tni hulmunum pohjanpalo; edessä kirkkaasti loi-
mottnwa walkea ja ympärillä kuwan-omnisessn epäjärjes-
tyksessä pnlkkin, suksia, »valjaita jn muita matkntamineitn.
Muutamat koirat tahtoiwat mäkistenkin ulln malmeilla
niin kauan kuin heidäu isäntänsäkin, jn istuiwat erillni-
sissn asennoissa meidän lähellämme. Paljain päin oli
pakkanen kuinka kowa hywänsä tuunteliwat kristityt
indiaanit hartaina, tim minä luin heille pyhästä kirjasta,
sota he oliwat oppineet niin paljon rakastamaan. Sen-
sälteen lauloimme yhdessä jonknu hengellisen wirren.
Nsein se oli iltamrrsi, jonka ensimmäinen wärsy heidän
kauniilla kri-kielellääu kuuluu näin:

„Ne mnchmechemou ne muutome
Kahke wastnunhmahlueyan,
Knh unh wny yemin Kechnhsjah
Ah kmnh — uahtnhtah kwnuaöon^
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Laulun perästä pidettiin rukous. Tällaisina hetkinä
tunsimme olemamme erinomaisella tawnlla tniwnnllisen
isän suojnssn, jn siksipä knitestn sydämestä yhdyimmekin
psnlmistnn sanoihin: „Wnrjele minun niinkuin silmäterän;
suojele minun siipeis wnrjon alla."

Joskus olimme 250 kilometrin päässä lähimmästä
ihmis-asunnosta. lömajnna oli meillä lumeen laimettu
kuoppa. Ei ollut muuta seinän suojana tuin kuopasta
luotu lumi ja pari bnlsamioksaa; ei kattoa yllä muuta
kuin taiwanlla tähdet. Siinä piti meidän maata yö an-

karassa pakkasessa. Jos sattui yöllä satamaan päällemme
jalan paksulti lunta, niin se oli marsin terwetullutta, se
kun lauhdutti pakkasen. Nuotiotulet sammuiwat, ja silloin
hiipi susia seutuwillamme, mutta julma pakkanen se oli
susinkin hirwittäwämpi.

Saattaako sitten kukaan, ken tuntee rukouksen »voi-
man ja waikutuksen, ihmetellä, että meidän sielumme, lä-
hestyessään Herraa „rukouksella ja anomisella ynnä kiitok-
sen kanssa", sisimmissään tunsi kaipaamansa Hänen läsnä-
oloansa, tunsi tarwitsewansa makuutusta siitä, että Hän,
joka ei nuku eikä torku, on meidän suojelijamme ja ys-
täwämme?

Rutouksen jälteen käytiin lewolle. Oppaan sanat
kuuluiwnt tawallisesti: „Saarnamies, minä laitan teille
tilan". Se oli hänen tehtäwiänsä, ja koko mestari hän
siinä olikin. Ensin lewitti hän maahan wihreitä hawuja,
niitten päälle hän pani paksun puhwelintaljan ja sitten
wielä karkean peitteen. Wihdoin hän laski pieluksen siihen
päähän tilan, joka oli knu'impana tulesta, ja wirkkoil
„los nyt tahdotte laskeutua lewolle, niin minä peitän jn
käärin teidät."

Riisua yöksi, siitä ei tietysti puhettakaan tällai-
sessa talwimajassa, elleihän päiwän ponnistuksissa ole hi-
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ostunut niin kowin, että nluswaatteet wielä owat kosteat.
Silloin ei ole hywä panna niissä maata.

Monet matkustajat makaamat turkkisäkissä, johon
he konttaawat, jn joka sitten sidotaan kiinni kaulan ym-
päri. Tawnllisen päähineen yli wedetäcin wielä karma-
lakki, ja niin on yöpuku walmis. Minä kietouduin ta-
wallisesti paksuun wiittaan ja panin jalkaani pitkäwnrti-
set saappaat puhwelinnahasta; lisäksi wielä knrwarukkaset,
lakki, wnippn, karwnkaulus ja pitkät rannikkant. Sellai-
sena olin walmis käymään yölewolle. Näin paksuissa
tamineissa oli jotenkin työläs asettua yöpuulle, waikk'ei
minun tarwinnut kuin heittäytyä pitkäkseni maahan. Pääs-
tyäni wihdoin oikeaan asentoon, leivitti opas ylitseni wielä
kaattuwnn ja sen päälle peitteen ja alkoi sitten warsin
taitnwasti, jonkinlaisella äidillisellä huolella peitellä mi-
nua, alkaen jalkopäästä. Tuo käwi häneltä niin nopeasti
ja näppärästi, ett'ei aikaakaan, niin oli hän jo pääni

kohdalla ja peitti sen kokonaan kaattnwalla, tukkien sen
laidat wielä seljan ja hartioitten taakse.

Kun minut ensi kertaa tällä tawoin käärittiin ja
sullottiin, luulin jo parin minutin perästä siihen paikkaan
tukehtumani. Minä ojensin käteni jälleen ulos ja heitin
koko päällimmäiset peitteet yltäni,

„Mies hoi!" huudahdin minä. „Aiotteko ihan tu-
kehduttaa minut? Kuolenhan minä, jos pää on tällä ta-
pan peitossa."

Vähintäkään suuttumatta siitä, että olin niin no-
peasti tehnyt tyhjäksi hänen maimalloisen työnsä, mastasi
hän ystäwällisesti:' „ Teidän, maitoisten ilnnisten, on
marsin waikea maata näin pää hupussa, sen tiedän kyllä,
mutta teidän täytyy, muutoin palellutte kuoliaaksi. Pitää
olla hywin warowainen, sillä yö näyttää tuleman tawat-
tomnn kylmä." Sen sanottuaan hän kiinnitti huomioni
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kaukaiseen, tykinjyskeen kaltaiseen jyrinään, sota olimme
so kauan aitaa kuulahoelleet. Hän selitti sen kuuluman
särweltä, sossa 4—6 jalan paksuinen sää nyt kownssa
pakkasessa halkeilee,

„Katsokaas snwua/' sanoi hän, „kuinka se lyö alas
manhnn. Se tapahtuu main kirpeinä pakkas-öinä."

Puista ympärillämme kuului silloiu tällöin kowa
pamaus, niinkuin pistolin laukaus, siksi kowa, että herkkä-
hermoinen olisi woinut luulla kätkössä olewau wihollisen
ampuman meihin, Indiaanit tiesiwat selittää, että mehut
ne puussa noin paukahdellen jäätymät.

Ihastellen hänen ystäwällisyyttään, ilmoitin minn
hänelle, kuinka minua on opetettu, että ihminen tnrwitsee
hengitystänsä warten niin ja niin monta kuutiojalkaa il-
maa, oli sää kylmä tai lämmin. Kuinkas minun olisi
mahdollista saada tuo tarpeellinen määrä ilmaa, jos mi-
nulta pää tuolla tawalla huppuun peitetään?

„Täällä teidän täytyy tulla wähemmällä toimeen,"
wirkkoi hän ja rupesi kärsiwällisesti jälleen käärimään
peitettä ympärilleni, jolloin minä koetin asettua niin, että
sain edes jonkun werran ilmaa heugitettäwäkseni. Astä-
wällisesti ja maltillisesti hän puheli minulle ja, saatuaan
minut jälleen knattuwnin ja peitetten sisään, hän wirkkoi:
„Hywää yötä nyt, saarnamies! Älkää maan liikahdelko;
muutoin saatatte murmelissanne heittää peitteet pois ja
paleltua tilallenne, niin ett'ette enää heraakaan."

Älkää liikahdelko! On sekin käsky,, ajattelin minä,
»väsyneelle matkamiehelle, jonka jalkoja kiwistää ankarasta
hiihtämisestä, ja jonka hermot ja lihakset owat niin rau-
enneet, että hänen täytyy pakostakin wälistä oikaista jä-
seniänsä ja muuttaa asemaansa!

Tällaisessa mielentilassa minä tottelin kummin-
kin oppaani käskyä, karttaakseni pahoja seurauksia, ja
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wihdoin minun onnistuikin nukkua, koniin kun olin
wäsynyt. Jonkun njnn perästä minä heräsin puolihor-
roksissa ja olin wetäwinäni ja kiskominani jotain esi-
nettä, jota minä unen höppörissä pidin kirweswartena.
Minusta tuntui kuin joku indianneista olisi jättänyt kir-
weensä minun pääni kohdalle; sen warsi oli nyt yön ai-
kana kaatunut minun kaswoilleni, ja sitä minä nyt koe-
tin saada pois. Kaikeksi onneksi heräsin minä aiwan sel-
wille ja huomasin silloin, ett'ei tuo kirweswarsi ollutkaan
muu kuiu minun oma nenäni, joka oli paleltunut, niin-
kuin molemmat korwanikin.

Olin kaiketi, oppaan käsky mielessäni, ensin aiwan.
kiltisti nukkunut, mutta sitten, tukehtumisen tunnon wai-
kutuksesta, lykännyt peitteet pois pään ja kätten koh-
dalta. Ia sellaista siitä nyt tuli! Parin yön perästä,
oppaani ankaran walwonnan alla, totuin minä kummin-
kin makaamaan aiwan hupussa, niin että myöhemmin
osasin siten maata täyttä unta yhtä hywin kuin indiaa-
nitkin.

Jos yön aikana satoi jalantai parin paksulta lunta
päällemme, silloin olimme hywillämme, sillä silloin oli
lämmin olla, ja me nukuimme paremmin. Niissä tapauk-
sissa maattiin pari tuntia tawallista kauemmin, korwa-
taksemme edellisten öitten tappioita, jolloin pakkaselta
emme olleet saaneet maata kuin wähän aikaa tai emme
uskaltaneet nukkua ensinkään.

Raskainta ja waikeinta on nouseminen aamulla
tällaiselta wuoteelta moisessa paikassa. Monastikin olimme
monen paksun peitteen alla, ankarasta pakkasesta huoli-
mattakin, hieman hiostuneet. Kun nyt siinä tilassa heitti
yltään peitteet ja kaattuwat ja nousi pystyyu, niin ryntäsi
pakkanen niin tuikeasti päälle, että hampaat kalisiwat, ja
monenkin täytyi ihan ääneensä walitella.
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Kaikeksi onneksi oli jo edellisenä iltana warustettu
polttutnrpeita, ja niinpä snvtiin piammiten mahtawa,
loimottawa nuotio palamaan, ja aamupalaksi nautittiin
kuumaa teetä ja raswaista lihaa.

Wäliin oliwnt toiweet namulla marsin synkät sn
tila kaikkea muuta kuin kadehdittawa. Kerran olin minä,
kulunkeja säästääkseni, ottanut eräälle 300 kilometrin pi-
tuiselle matkalle mukaani yhden ainoan indiannin, noin
16 muotin Manhan pojan. Kummallakin oli oma pulk-

kansa, jn kun „Old Voyager" oli etunenässä, niin ohja-
simme sitä wann äänellämme, ja hywin se toimeemme
täyttikin. Herätessämme eräänä anmunn makuusijoiltamme
salolla, huomasimme lunta sataneen yöllä päällemme use-
nmpin tuumin. Koetettiin wirittän walkea niin pian kuin
mahdollista. Olimme edellisenä iltana yöpyneet jotenkin
myöhään jn ennättäneet enenemässä pimeydessä saada
wnin kopeloimalla polttoaineita. Ne oliwnt wnrsin keh-
noa laatua, mutta kun meidän sittenkin oli onnistunut
saada illallinen keitetyksi, niin emme osanneet aamuksi
mitään pahempaa peljätäkään. löllä satanut lumi ei
ollut suinkaan parantanut puuwarastoamme, ja kun me
nyt sytytimme tikun toisensa perästä eikä walkea waan
ottanut wiritäkseen,niin loppui meiltä ensin maltti ja sitten
käwimme rauhattomiksi. Tulta raawaistessa piti tie-
tysti wetää paksut knrwnrukkaset käsistä pois, mutta en-
nenkuin tikun oli saanut syttymään, oliwat sormet kangis-
tuneet niin pnhnsti, ett'ei niissä tulitikkukaan enää kestä-
nyt. Muistan wielä, kuinka minä pistin tulitikun ham-
paitten: Maliin ja koetin raapaista sitä kirweswarteen,
mutta ei sekään yritys onnistunut.

Äkkiä säwähti mielessäni ajatus, että surman suu-
hunhan tässä joudutaan, ellei onnistu saada walkecin
wiritetyksi. Minä millaisin nuoreen tomeriini ja huoma-
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sin hänen kaswojensa ilmeestä hänenkin käsittämän mei-
dän määrällisen tilamme.

„Alek", sanoin minä, „nyt ollaan pahassa pulassa".
„Niin ollaan, saarnamies", wastasi hän; „minä

pelkään, että meidän täytyy kuolla tähän. Ellei tässä
san walkeaa syttymään ja lämmintä suurusta suuhun,
niin tähän sitä palellutaan kuin palellutaankin."

„Ei tässä wielä niin kokonaan hukassa olla, Alek,"
sanoin minä. „lumalassa on meillä apu ja turwa. On
Hänellä muitakin keinoja meitä lämmittääkseen. Heti
paikalla sukset jalkaan, rukkaset käteen ja lakki päähän!"
(samoin tein minäkin), „ja otapas minnt kiinni, jos
saat!"

Ei kulunut niinkään pitkää aikaa kuin tämän kerto-
miseen on mennyt, niin jo olimme täydessä kilpahiihdossa,
ja huimaa wauhtia sitä mentiinkin. Minä hiihdin, minkä
suinkin jaksoin, puitten wälitse, poika kintereilläni, ja niin
sitä hiihdettiin, wuoroin toinen edellä, wuoroin toinen,
niinkuin olisi siinä temmeltänyt kaksi mailatonta poikaa
eikä lähetyssaarnaaja ja indiaani, jotka koettamat pelas-
taa henkensä pakkasen kynsistä.

Puolen tuntia ponnisteltuamme, tunsimme lämmön
palajawan kohmettuneihin jäseniimme. Lämmin Meri
löysi tiensä kangistuneihin sormiinkin, ja pian oliwat ne
notkeita jälleen. Tuntiessamme suloisen lämmön jälleen
wirtailewan ruumiissa, riensimme yömajalle takaisin. Ke-
rättiin sitten suuri määrä tuohia, joita irrallaan riippui
loimujen kyljissä, ja nyt saatiin walkea helposti wirite-
tyksi ja lämmin murkina keitetyksi. Aamurukouksessa oli
kiitos ja ylistys pää-osana, ja kiitollisuuden tunnelma
sydämessä jatkui yhä edelleen, tawaroita kokoillessamme
ja koiria waljastaessamme, wielä matkallekin lähdettäessä.
Ilmeinen pelastus oli tullut osaksemme. Kauhujen ku-
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ningas oli tänä kylmänä namuna katsahtanut meitä sil-
miin, ja wcihällä oli hänen hyinen sormensa saada sydä-
memme sykiunän taukoamaan.

Päiwät kun näissä pohjoisissa maissa owat ylen ly-
hyitä, oli meidän nonstawa pari tuntia ennen päiwnn-
koitton. Usein koettiwat uskolliset tomeriin nousta ennen
minua sa saada lämpimän murkinan walmiiksi jo ennen
minun heräjämistäni. Tämä ei kumminkaan usein onnis-
tunut, koskapa moisella yöwuoteelln ei koroin sikeästi nuku,
Wietettyäni siinä neljä, wiisi tuntia, puoleksi tukehtu-
maisillaan, nonsin mielistikin ylös, heti kuin kuulin jon-
kun liikkuman. Paleltuminen oli mielestäni sittenkin
parempi kuin tukehtuminen.

Ei ollut harwinaista, että minä nousiu ensimmäi-
senä, wiritin walkean ja keitin aamiaisen, ennenkuin wä-
syneet towerini oliwat heränneet. He kun oliwat pienestä
pitäin tottuneet tällaisiin retkiin, makasiwat he sikeästi
silloinkin kuin minä en saanut ensinkään unta silmään.
Wälistä he, herätellessäni heitä, katsahtiwat tähtiin ja
wirkkoiwat: „Assam weputch", s. o. „Kowin aikaista".
Minun ei kumminkaan tnrwinnut muuta kuin wilkaistn
kellooni, niin oliwat he wnkuutetut siitä, että oikea nousu-
aika oli tullut. Aamiainen syötiin kiireisesti, aamuru-
kous pidettiin, tawarat sälytettiin pulkkiin, koirat waljas-
tettiin eskimolaiskoiria on helppo saada waljaisin,
jn taas oltiin walmiinn matkalle.

Ennen lähtöä wiskattiin aluksina olleet hawut wal-
keann, ja niitten hauskassa walossn aloitettiin retki. En-
nätettyämme jo ennen auringon nousua 40—60 kilomet-
riä, arweliwst indiaanit, että tähdet ne sittenkin oliwat
olleet oikeassa ja sanrnamiehen kello edellä. Mutta koska
matkan joutuminen oli heillekin edullista, niin ei heillä
ollut mitään sitä wastnnn, että olin koettanut kiiruhtaa.
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Minä maksoin heille lisäpalkkion joka kerta kuin meidän
onnistui päästä perille ennen määräaikaa, joten aina jäi
pari yutä wiettämättä paljaan taiwaankannen alla.

Ensimmäinen matkani Nelsonin wirralle kesti kuusi
päiwää. Myöhemmin ei meiltä mennyt siihen kuin
neljä. Matkan warrella olennssa metsissä wilisee eläi-
miä, joitten nahat omat kallis-arwoisia. Täältä hankkii
waeltawn indiaani elatuksensa, wiritellen ansoja mustalle
ja hopeaketulle. Täällä on saukkoja, näätiä, majnwia,
kärppiä, karhuja ja susia sekä muita eläimiä. Mustia
karhujakin tapaa siellä usein. Wenhematkallani näin niitä
kerran kokonaista seitsemän. Aksi niistä ammuttiin, ja
sen lihoilla elimme sitten monta päiwää.

Tänne saapuu kauppamiehiä ostamaan kallis-armoi-
sta turkiksia ja kokoamaan suuria pääomia. Jos ihmis-
ten kannattaa ansaitsemisen ja rikkauden toiwossn antau-
tua kaikkien rasitusten ja puutteiden alaisiksi, jotka tässä
maassa heitä kohtaamat, niin mikä häpeä, ellemme me

rohkenisi kulkea näitten metsämiesten jäljissä, saattamassa
indiaaneille iloista sanomaa Vapahtajan rakkaudesta!



Kahdeksas luku.

ludiaanien luona Nelsonin wirran warrella.

Wnstn toisella käynnilläni Nelsonin wirran warrelln
santiin lähetystyö siellä nlkuun. Ensi kertnn siellä käy-
dessäni oliwat indiannit odottnmnttomnin asianhaarain
pakosta saaneet tulematta. Metsästys on suotuisammis-
sakin tapauksissa wnrsin epäwnrmn elinkeino, Indinnnit
syuwät pnrnnstn päästä punnpeurnn lihaa, mutta kun
peuralaumain liikkeet owat waihtelewin sn nrwaamatto-
min, käy wnikenksi ennnkoltn määrätä sumnlnnpnlwelustn
sellaiseen seutuun, missä olisi toiwo saada tarpeeksi ruokaa
kokoontuneelle wäelle.

Oli toisinaan wnrsin masentaman saapua waiwal-
luisten reki- tai wenhematkain päästä hengellisiä kokouksia
wnrten määrättyyn paikkaan sn nähdä siellä ainoastaan
piwollinen kansaa. Peurat tai muut eläimet, joita he
oliwat laskeneet pääsewänsä pyydystämään, oliwat siirty-
neet niwan toiselle suunnalle, sn iudiaanien oli täytynyt
lähteä heidän jälsillensä.

Toinen käyntimme sitä wnstoin onnistui knikin puo-
lin. Me kohtasimme leirissä wiisikymmentä perhekuntan,
sotka kaikki hartaasti hnlusiwnt saada nähdä lähetyssaar-
naajaa.

Kun metodistien lähetyssanrunnsn Rundee oli ensi
kertaa saapunut sulistamann Jumalan sanan rnn'oille
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heimoille Saskatchewanin alueilla, oliwnt ihmiset kowin
kiihkoissansa saamaan tietää, mistä tämä merkillinen mies
on kotoisin. Pidettiin suuri neuwottelewa kokous, jossa tie-
täjäin käskettiin ottaa asiasta selko. Monen rummutuksen
ja unennäön ja loitsimisen perästä he wihdoin juhlallisesti
julistiwat kokoontuneelle kansalle, että tämä kummallinen
mies ihmeellisine kirjoineen oli ollut suljettuna koteloon,
ja sellaisena oli Suuri Henki hänet taiwnantanrta myöten
laskenut maahan.

Indiaanit Nelsonin wirran rannalla ottiwat minut
sangen ystäwällisesti wastann. Heidän terwehdyksensä
oli paljoa ilmeisempää kuin muitten indiannien, joitten
luona olen käynyt, maikka meitä munallakin on terweh-
ditty marsin sydämellisellä ja huomattawnlla tawnlla.
Täällä oli kättelemisen tapa wielä jotakin outoa; wanhn
suutelemisen tapa oli sen sijaan käytännössä. Kominpa
hämmästyinkin, nähdessäni ympärilläni 250—300 indina-
nin, miehiä, lapsin jn waimoja, joitten kaswoistn näki,
ett'eiwät he ensinkään tunne saippuan ja meden käyttä-
mistä, mutta jotka tuossa seisoiwat ystämällisissä aikeissa
suudella minua jok'ninoa, Mointn koetusta en olisi mi-
tenkään woiuut kestää, ja minun onnistuikin tyydyttää
heidät kaikki lämpimällä kädenlyönnillä jn muutamilla
ystäwällisillä sanoilla.

Kello kahdeksan seuraamana aamuna kutsuttiin indi-
aanit ensimmäiseen kristilliseen jumalanpnlwelukseen, sn
useimmat heistä saapuiwatkin siihem He kuunteliwat jän-
nitetyllä osan-otolla ja tarkkaawaisnudella. Kristityt indi-
cmnit Norway Housesta auttoiwat minua jumalanpnlwe-
luksen nlussn. Heidän heleät äänensä ja kauniit wirtensä
tekiwät kirkonmenot alun pitäin miellyttäwiksi. Me wei-
sasimme useampia wirsiä, luimme muutamia kohtia raa-
matusta ja rukoilimme. Noin kello yhdeksän luin minä
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saarnani tekstiksi nämä ihanat sanat! „Niin on lumnln
maailmaa rakastanut, että Hän lähetti ainosyntyisen Poi-
kansa, niin ett'ei ketään niistä, jotka Häneen uskomat,
kadoteta, wann kaikki snnwnt iankaikkisen elämän."

Tarkasti he kuunteliwat minua, kun minä neljä tun-
tia yhtämittaa puhuin heille näitten sanain jumalallisesta
totuudesta. He eiwci> olleet milloinkaan kuulleet kristil-
listä saarnan; heillä ei ollut tietön meidän uskomme yk-
sinkertnisimmistakann totuuksista. Minun täytyi juurta
jaksain ja tajuttawalla tnwalln selittää heille kaikki se,
mikä meille itsellemme on niin selwää. Minä aloitin
maailman luomisesta jn syntiin lankeemuksesta. Sen-
jalleen wnstn saatoin minä puhua Jumalan rakkaudesta
ja armosta ja Hänen suurimmasta työstään) siitä, että
Hän lähetti ainosyntyisen Poiknnsn, Herran lesuksen
Kristuksen, joka kuoli meidän edestämme, jotta me sai-
simme elää. Puhuin erittäinkin siitä, mikä siunaus meille
wuotaa, kun personnllisesti wastaan-otnmme tämän Wa-
pahtajan. Minä koetin snnda heitä käsittämään, että
meitä, kauaksi eksyneitä, kutsutaan palajamann, >n että
taiwnallinen Isä ottaa meidät jälleen tapsiksensa. Minä
pnhuin Jumalan rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan;
puhuin siitä, kuinka wnlmis hän on wastaan-ottnmnan
meitä kaikkia, täyttämään sydämemme ilolla, lohdnttn-
mnnn meitä kaikissa elämän kärsimyksissä, rohkaisemaan
meitä kuolemassa ja sitten ottaman» meitä ijnnkaitkiseen
elämään, maailmaan täynnä wnlun ja ihanuutta.

Jumalallinen totuus, jota heille koetin selittää yksin-
kertaisesti ja heidän käsityskantansa mukaisesti, tnnkeutui
kuulijaini sydämeen. Heidän tnrtkaawaisuutensa todisti
heidän ymmärtäneen minun puheeni. Wilkkaat silmät ne
säihkyiwät, Maliin niihin kyyneleitäkin kiertyi, sn saarnan
päätyttyä kuului ilon sn riemahduksen huutoja kauan kes-
täneen »vaitiolon jälkeen.
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Sitten käänsimme heidän kieleensä muutamin wär-
syjci ihanasta wirrestä ja weisnsimme yhdessä:

Oi tuhat kieltä jos mull' oisi
Ia suuni satakertainen,
Mun lauluin silloin ftlwan soisi
Ain sywiministä sydämen,
Ilistnin Herran Jumalan,
Wapnhtnjnn ja Auttajan,

Me laukesimme polwillemme yhteiseen rukoukseen,
sa minun pyynnöstäni kaikki toistiwnt ne lyhyet yksinker-
taiset lauseet, soihin rukouksemme oli puettu. Pyhän kun-
nioituksen sn hartauden henki näkyi olewan meidän pääl-
lämme. Suurin osa tätä wäenpaljoutta koetteli nyt ensi
kertaa lähestyä Jumalaa rukouksessa lesukseu nimeen, sn
minä tuusin sisimmissäni sen wakuutuksen, että Hän,
sonka sydän sykkii rakkautta sn nrmahtawaisuutta kaikkia
kohtaan, ei ole ylunkatsowa näitä poloisten indinanien
sydämistä sa huulilta lähtewiä yksiukertaisia huokauksia.

Rukouksen säikeen pyysin kansan wielä kerran istu-
maan tantereelle, saadakseni kuulla, mitä he smiowat
niistä totuuksista, soita julistamaan minä olin tullut
niin kaukaa. Kaikkien silmät kääntyiwät nyt päällikköön,
sillä tässä, niinkuin kaikissa muissakin indiaani-heimoissa,
noudatetaan suwusta sukuun kulkemia, lusia lakesa wan-
hinten sa etewinten etuoikeudesta. Hän nousi maanmies-
tensä keskuudesta, astui minnn luokseni sn asettui minun
oikealle suvulleni. Sitten hän piti puheen, waltawimmcm,
mitä milloinkaan olen kuullut.

Wuosikausia on siitä saakka jo wierinyt, mutta yhä
wieläkin minä selwään muistan tuon kookkaan, solakan,
kiihkeän indinanin. Hänen kätensä liikkeet oliwnt moni-
naiset, mutta täynnä nrwokknisuuttn sn sulon jok'ninon.
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Hänen äänensä oli erittäin sointuwn sa lnusewa, sillä
hän puhui sydämensä sywyydestä. Tässä hänen puheensa,
lyhennettynä, sellaisena kuin sen tulkkini awulla heti peräs-
täpäin paperille panin,

«Saarnamies! En ole enää pitkiin nikoin uskonut
meidän nmnhojn jumalin. Nuo tuolla" hän wiittasi
kädellään kuulijakunnan takimmaisiin riweihin, missä wel-
hot sn tietäjät seisoiwnt, „nuo tuolln tietäwät kyllä,
ett'en ennä pidä wäliä meidän entisestä uskonnosta,. Ia
minäpä sanon teille, saarnamies, miksikä en enää pitkiin
aikoihin ole uskonut meidän wnnhoja jnmalia. Minä
kunlen Jumalan äänen ukkosen jyrinässä ja myrskyn pau-
hussa jn tuulen kohinassa; minä nnen hänen woimnnsn
salaman iskussa, joka jättiläishongnn tnittnn kuin kuttvnn
wnrwun; minä näen hänen hywyytensä siinä, että hän
lähettää meille saalista, peuroja ja mnjnwin ja karhuja:
minä näen hänen suopeutensa, kun suwituuli käy ja tuo
tullessaan meille sorsin ja hanhin; kun lumi on sulanut
ja jännistä jn wirroistn jälleen jäät lähtee, silloin niinä
näen, kuinkn hän täyttää wedet kaloilla. Olen wuosiknn-
sin tnrknnnut näitä nsioitn, jn nähnyt, kuinkn hän joka
kuukausi meille jotakin lahjoittaa. Ia hän on niin aset-
tanut, että me joka nikn ninn jotnin snamme rnwinnok-
semme, jos roann itse olemme ahkerin jn wnlppaita. In
inietiskellessäni näitä asioita, joita jo wuosiknusia olen
tarkannut, olen jo aikaa sitten tullut siihen »vakuutukseen,
että koska tno suuri Henki on niin hywä ja suopea ja
laupias, niin ei hänen edessänsä suinkaan kelpaa noidan
rumpu eikä tietäjäin rämisewä räikkä. Ia niinpä olen
»vuosikausia ollut ilman uskoa,"

Sitten hän kääntyi minun puoleeni, loi minuun
sydämeen tunkeman katseen sn lausui:

«Saarnamies! Se, mitä tänään meille puhuitte,
täyttää minun sydämeni sn tyydyttää sen kaipauksen.
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Sitä suuri olen odottanut scmwnni kuulla hänestä, Suu-
resta Hengestä. Minä iloitsen siitä, että te toitte meille
tämän ihmeellisen sanoman. Pysykää luonamme niin
kauan kuin woitte, sa sos teidän täytyy lähteä pois, niin
älkää unhottako meitä, wanu tulkaa jälleen."

Kowaäänisillä mieltymyksen huudoilla terwehti kansa
päällikkönsä sanoja. Senjalleen wirkoin minä: „Mieli-
sinpä kuulla muittenkin puhuwnn, mitä kukin näistä tär-
keistä asioista ajattelee."

Moni noudatti kehoitusta, ja kaikki he paitsi paria
wanhaa welhoa, sotka oliwat huolissaan toimeentulos-
tansa puhuiwat samassa mielessä kuin päällikkökin,
Wiimeisenä puhui muuan wnnha, harmaapäinen mies,
kiihkeäliikkeinen ja innokas, ulkoasulleen kummallinen, rnjn,
tukka palmikolla, joka ulottui polwentaipeesen. Hän tuli
keskeltä wäkijoukkoa, lykkäsi syrjään taajat riwit sn astui
meidän luoksemme omituisin hyppyaskelin. Hän pisti
sormensa tuuheaan tukkaansa sn puhui minulle waltawcm
wakawasti: Kerran oli minnn tukkani
musta tuin korpin siipi. Nyt se on walkoinen, Harmaa
tnkka päässä sa lapsenlapset wigwamissa puhuwnt minulle,
että minä alan wanhettua. Mutta en minä sittenkään
ole milloinkaan tätä ennen kuullut puhuttawan sellaisista
asioista kuiu ne, mitä te meille tänään sulistitte. Minä
olen iloinen siitä, ett'en ennättänyt kuolla, ennenkuin kuu-
lin nämä ihmeelliset kertomukset. Mutta minä tulen wnn-
hnksi. Harman tukka tässä sa lapsenlapset tuolla sen sano-
mat. Olkaa täällä, saarnamies, niin kauan kuin woitte,
ja puhukaa meille paljo näistä asioista. Ia jos lähdette
pois, niin tulkaa pian takaisin, sillä minulla on lapsen-
lapsia sa harmaa tukka; kenties en enää monta talwea
näekään. Tulkaa pian takaisin!"

Hän kääntyi, mennäkseen takaisin paikallensa, mutta
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pysähtyi parin askeleen päässä, palasi takaisin sa, katsah-
taen minuun, wirkkoi:

„Saaruamies, sanko sanoa wielä sotain?"
„Puhukaa," sanoin minä, minä kuuntelen".
„Te sanoitte wast'ikään „Notawenan", (Isä meidän),
„Niin, minä sanoin Isä meidän."
„Se on meille wallnn uutta, sn ihnnnltn se kuuluu,"

snnoi hän. „Emme ole milloinkaan pitäneet Suurta Hen-
keä isänämme. Me kuulimme häntä rasu-ilmassa, me
näimme häntä ukonnnolessn sn myrskyssä ja talwen tuis-
kuissa sa pelkäsimme. Kun te nyt sanotte, että Suuri
Henki on meidän isämme, niin ou se meidän suloista
kuulla."

Hetken hän seisoi witknstellen minun edessäni, tuo
willi, knwnn-omainen olento. Sydämessäni tunsin sywää
osan-otton ja rakkautta häntä kohtaan.

Hän kohotti silmänsä sälleen sn wirkkoi:
„Snnko wielä sanoa sotain?"
„San kyllä, pnhllkna maan."
„Te sanoitte „Nutawenan", Onko hän teidän

isänne?"
„Kyllä. Hän on minnn isäni,"
Hänen katseessansa sn äänessänsä ilmeni ikäwöitsewä

wastauksen kaipaus, kun hnn sitten satkoi:
se, että hän on minunkin isäni,

poloisen inoinnnin isä?"
„Kyllä!" huudahdin minä. „Hän on sinunkin isäsi,"
„Teidän isänne sanrnamiehen isä sa indiaanin

isä myös, niinkö?"
„Niin suuri", wastasin minä,

„ Sittenhän me olemme welseksiä!" huudahti hän
melkein riemuiten,

„Niin, me olemme welseksiä," toistin minä.
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Kown liike tnwi nyt kansanjoukon läpi, kun keskuste-
luni wanhuksen kanssa oli joutunut tähän kohtaan sn niin
odottamatta sn sydämeen käymällä tumalla tehnyt selmäksi
tuon suuren totuuden, että Jumala on meidän kaikkien isä,
sn knikki ihmiset keskenänsä welseksiä, snnnlln sanoen totuu-
den ihmissuwuu yhteydestä, Wäki ei saattanut olln ilosta
huudahtelematta. Mutta wanhn mies ei ollut wieln sanot-
tamaansa loppuun sanonut. Hän wiittnsi innokkaimpia
olemnnn hiljaa, kääntyi minuun sn wirkkoi jälleen:

„Snnko mielii sanon jotain?"
„Puhu, puhu ilmi kaikki, mistä sydämesi on täynnä."
En unhota milloinkaan näitä hänen sanojansa,'
„En tahtoisi olla epäkohtelias, mutta siltä minusta

wnnn tuntuu kuin teiltä, maitoisilta weljiltnni, olisi men-
nyt pitkä nika, ennenkuin jouduitte tuomaan tuota suurta
kirjan ihmeellisine kertomuksineen puna-ihoisille weljillenne
saloilla,"

Nuo sanat sattuiwat. Minun oli wnikea wastata
niihin. Juuri tämä kysymyshän se asuu miljoonissa kai-
paamissa, odottelemissa, wäsnhtyneissä sielnissn. He ownt
kyllästyneet määrään uskontoonsa sa sisimmissänsä kaipaa-
mat sitä sielun rauhan, sota on saatawnnn iloisessa sano-massa wapahduksesta lesuksen Kristuksen knuttn. Minä
koetin selittää ewnnkeliumin lewenemisen pitkällisyyttä sn
säälittelemällä puolustnn niitä, sotka kyllä myöntämät kaik-
kien ihmisten oleman weljetsiä keskenänsä, muttn kummin-
kin unhottnmnt, että jokaisen tulee olla „welsensä wnrtisn".

Kokous keskeytettiin wähäksi nikna, sn, sittenkuin päi-
mällinen oli kiireimmiten syöty, kokoonnuttiin jälleen ilta-
sumalnnpalwelukscen. Tämä kesti miisi tuntia.

Wirren sn rukouksen säikeen luin minä tnon kauniin
kertomuksen kamariherrasta itäisiltä mailta sn sitten kasteen
sakramentin selityksen. Minä koetin saada heille selmille,
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mitä kristityksi tuleminen on. Minä sanoin olewcmi wal-
mis kastamaan jokaisen, joka tahtoo lnopua pakanallisesta
moniwaimoisuudesta, noituudesta, arpapelistä ja muista
paheista jn rumeta tästä puolin rukoilemaan ja palwele-
mnan totista Jumalan. Moniwaimoisuudesta luopumi-
nen oli useimmille pahin loukkauskiwi, muutamilla heistä
kun oli kolme, mitäpä neljäkin waimoa. Juoppous on
niissä senduin harwinaista, kukaties siitäkin syystä, että
tänne, kaikesta siwistyksestä niin laittona olemiin seutui-
hin, on ylen waikeaa kuljettaa wäkijuomia.

Kauan koettelin sitten selittää heille, mitä „pybä kirja"
opettaa, ja wastailln heidän kysymyksiinsä. Senjalleen
tehoitin kaikkia, jotka owat päättäneet noudattaa ewnn-
keliumin käskyjä ja tahtomat wastann-ottaa pyhän kas-
teen, astumaan esille ja asettumaan minun wiereeni.

Tätä kehoitusta noudatti heti noin neljäkymmentä
henkeä miehiä ja mannoja. He tuliwat ja istahtimat
maahan minun wiereeni. Toiset wnpisiwat liikutuksesta,
toiset itkiwät; kaikkiin oli tämä hetki tehnyt wnltawcm
waikutuksen. Minä luin nyt lasten kcisteesen knuluwat
ihanat kohdat raamatusta, pannen Marsinkin painon Wa-
pahtnjnn rakkaudelle lapsia kohtaan jn Hänen alttiudel-
lensa, wastaan-ottamaan heitä. Ne oliwnt wakawia, siu-
natulta hetkiä meille kaikille.

Kaikki hnlusiwat saada kasteessa uuden uimen, ja
minun piti walita ne heille. Kastaessani heitä sn antaes-
sani heille heidän useiukin hywin sattuman, ja runollisen
indiannilais-nimen oheen kristillisen nimen, rukoilin lak-
kaamatta, että heidän kerran suotaisiin nähdä Herra kas-
inoista niin kaswoihin, ja että Hänen nimensä olisi hei-
dän otsallensa kirjoitettu,

Vastustusta ei sentään puuttunut sitäkään. Wnnhat
welhot ja tietäjät nousiwat wastakynteen. Heidän itsek-
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iäisyytensä oli herännyt. He oliwat kyllin owelnt huo-
maamaan, että jos kaikki tulemat minun puolelleni, silloin
heidän käy kuin Demetrion, Dianan temppelin kuwain-
tekijän: heidän cmsiolähteensä joutnwnt kokonaan tuimille.
Heitä oli kumminkin niin mitatun wähemmistö, ett'eiwät
he uskaltaneet tehdä sen pahempaa kuin uhkailla ja kiroilla.
Erään Manhan noitamiehen waimo oli monen muun wai-
mon kanssa pyytänyt saada kastetta, mutta juuri kuin olin
kastnmaisillcmi häntä, hyökkäsi hänen miehensä minna
kohti. En ennättänyt huomata hänen tarkoitustaan, wielä
wähemmin estää häntä, niin jo karkasi hän Maunoonsa
kiinni, pudisteli häntä rajusti ja, katsahtaen minuun woi-
mattomalla wimmnlla, huusi: „Kastakaa hänet atim'iksi
<koir'aksi)!"

„En suinkaan", wastasin minä ystäwällisesti, kat-
soen wnpisewaan waimoon, „waan minä annan hänelle
suloisimman nimen, mitä waimo milloinkaan oi: kantnnnt,
lesuksen äidin nimen,"

Ia niin kastoin hänet Mariaksi.
Useampia päiwiä perättäin pidimme nyt tawallisesti

kolme jumalanpalwelusta päiwässä ja wäliaikoina ope-
timme kansaa lukemaan tcttvukirjoitusta. Wuoroin kerä-
simme kokoon kaiken leiriwäen, piirsimme kekäleellä tattm-
merkkejä sileään knllionkylkeen ja opetimme heitä niin hy-
win kuin osasimme. Joskus kuljimme teltasta telttaan,
opettaen yksityisiä. Silloin myös haastelimme heidän
kanssaan uskonnon asioista ja rukoilimme heidän kans-
sansa. Minä jätin heille monta tusinan Uusia testament-
teja, wirsikirjoja ja katkismuksia heidän omalla kielellään.
Niin innokas oli monikin oppimaan jumalallisia totuuksia,
että he wiipyiwät wielä kolme päiwää senkin jälkeen kuin
heiltä oli ewäät loppuneet. En ollut ensi alussa uskoa
tuota, mutta sain omin silmin nähdä sen todeksi. Kyy-
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nelsilmin sanoiwat he minulle jäähywäiset ja ilmoittiwat
olemansa nälkää näkemäin lastensa tähden pakotetut jäl-
leen lähtemään kalastus- ja metsästysretkille. „Mutta,"
lisäsiwät he, „mitä teiltä olemme saaneet kuulla, siitä on
mielemme aina iloitsema."

Tällä matkalla kohtasimme eräässä toisessa indinnni-
leirissä noin 12-wuotiaan tytön, joka keuhkotautisena no-
peasti läheni loppuansa. Minä haastelin hänelle lesuk-
sesta ja taiwnasta ja rukoilin usein hänen kanssaan. Läh-
tönsä lähestyessä hän sanoi murheelliselle äidilleen: „Minä
olen iloinen, että rukoilema mies on puhuuut minnlle
tällaisin lohdutuksen sanoja. Nyt en enää pelkää kuole-
maa. Minä uskon, että rakas lesus saattaa minut pa-
rempaan maahan. Mutta kun sinä tulet, äiti, niin kai-
keti sinä katselet, missä minä olen, ja tulet minun luokseni.
Tahtoisin nähdä sinut jälleen,"

Onko kummakaan, että nämä indiaanit Nelsonin
wirran wnrrella tuliwat sydämelleni niin rakkaiksi? Minä
käwin heidän luonaan kahdesti wuodessa, puhuin sn kir-
joitin esimiehilleni heidän puolestansa, kunnes sydämeni
toiwomus toteutui, ja muuan rakastettu weli Kristuksessa
ilmoitti olemansa walmis lähtemään heidän luokseen ja
asettumaan sinne.



MdeKsäs luku.

Tatawuotias Patriarkka.

Eräänä kylmänä aamuna tnlwisydännä tuli meidän
osaksemme se ilo, että saimme sanoa terwetulleeksi edelli-
sessä luwussa mainitsemani rakastetun weljen s a työto-
roerin, lähetyssaarnaajan John Sennnens'in, sola oli jät-
tänyt kauniin toimensa Ontario järwen rannoilla ja tul-
lut auttamaan minua. Jo lähetystyönsä ensi aikoina in-
diaanien keskuudessa sai Semmens kokea niitä wnaroja,
joita tämä toimi mukanaan tuo. Alussa hän kärsi pal-
jonkin sen puolen kauheista pakkasista ja lumimyrs-
kyistä. Eräänä yönä, hänen maatessaan metsässä, taittoi
tuuli ison puun ja kaasi sen maahan aiwan hänen lahel-
lensä. Olipa Jumalan armo, ett'ei kelienkään tullut
wahinkoa.

Tämä uusi lähetyssaarnaaja käwi indiacmeille pian
hywin rakkaaksi, ja monta wuotta on hän uhrautumalla
tawalla tehnyt siunauksesta runsasta työtä heidän keskuu-
dessaan.

Hänen läsnäolonsa meidän talossamme tuotti meille
paljon iloa. Kenen itsensä on täytynyt kaiwata saman-
mielisten ystäwäinsä seuraa, hän käsittää, minkä siunauk-
sen tämä ylewä, nuori weli taloomme toi. Suuri yh-
teinen tehtäwä oli meillä edessämme, me knn tahdoimme
tehdä ympärillämme asuwille indiaaneille niin paljon hy-
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wää kuin suinkin mahdollista, ja koska me onneksi olemme
olleet yhtä mieltä siitä, millä tawoin tehtäwämme olisi
parhaiten suoritettawa, niin siksipä ninn olemmekin yksin
neuwoin jn sydämellisessä sowussn työtä tehneet.

Semmens se ensimmäisenä asettui asumaan Nelso-
nin wirran warrelle. Sikäläiset indianni-heimot kun muut-
telemat majojansa paikasta toiseen, käwi hänen työnsä ensi
aikoina marsin witkallisesti, mätiin se mieltäkin masensi.
Ei hän ensi alussa osannut heidän kieltään, eikä ainn
ollut tulkkiakaan säätämissä. En ota kauan wiipyäk-
seni niissä mieltä kiinnittäwissä ja usein seikkailun-
tapaisissa kohtauksissa, joita tämä korwenraiwanminen
indiacmien keskuudessa myötänsä toi. Usein läksimme
retkille yhdessä, niinkuin opetuslapset, joita Mestari lä-
hetti kaksittain, ja teimme monta pitkää ja waiwalloista
tutkimusmatkan. Monen nuotiowalkean ääressä ja mo-
nessa wigwamissa olemme julistaneet sanan jn neuwo-
neet siirteleiwiä indinnnejn Jumalan tykö. Satoja kilo-
metrejä yhdessä taiwallettiin, kunnes jäsenet käwiwät
kylmästä kankeiksi ja jaloista tihkui merta. Illallisen jn
ehtoorukouksen jälkeen laskeuttiin kylmälle wuoteelle wie-
retysten, yksien kaattuwain alle ja koetettiin nukkua.

Emme milloinkaan unohda matkaamme piirikokouk-
seen Winipegin järwen rannalle, jolloin me tuolla suu-
rella järwellä hciiwyimme muusta seurasta. Suurimmassa
kiireessä ennätimme wielä oikeaan aikaan arwoisan esi-
miehemme Irjö Joungin asunnolle, jossa meidät otettiin
herttaisesti wastaan, ja siten pääsimme joutumasta lumi-
myrskyn maltaan, jossa niin moni sillä kertaa sai komin
kokea. Palausmntkll oli määrällinen sekin. Wiuipegiltä
lähdettiin raskaasti kuormitetuissa koirapulkissa lauantai-
iltnnn. Erään herra Siftonin ystäwnllisessä kodissa Sel-
kirkissä mietimme ihanan, hiljaisen sunnuntni-päiwän.
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Puolen-yön aikana wnihdettiin musta puku nahkaisiin
waatteisin ja koirat waljastettiin. Joltisen aterian jäl-
keen sanoimme jäähywäiset isäntäwäelle ja läksimme täh-
tien walossa pitkälle matkallemme pohjoista kohti. Sem-
mens'in koti oli 1000 kilometrin päässä pohjoiseen. Siston
kertoi minulle kerran perästäpäin hänen perheensä itkeneen,
meidän lähdettyämme: niin raskasta oli heidän ollut aja-
tella meitä matkalla sydcin-yön aikaan pimeässä jn pak-
kasessa. Siitä pitäin oliwat he ruroenneet erinomaisella
innolla harrastamaan lähetystyötä ja rakastamaan niitä,
jotka Wapahtajan ja Hänen nimensä teroittamisen tähden
antautumat niin suuriin waaroihin.

Ennen pmwännousua saawuimme Lnidunsaarille ja
söimme siinä aamiaista. Talwi läheni jo lappuansa, ja
auringon kimaltelu suunnattoman Winipegin järwen hui-
kaiseman walkoisella lumella oli tehdä meidät lumisokeiksi.
Niinkauan kuin silmät wielä näkiwät, emme kumminkaan
pysähdelleet muuta kuin milloin wältämätöntä oli, waan
kiiruhdimme yhä eteenpäin. Olimme noin 30 kilometrin
päässä Veren joelta, kun yö meidät yllätti. Minä en
kumminkaan tahtonut enää jäädä yöksi lumeen, koskapa
kotini oli jo niin lähellä, sillä silloin olin juuri aloitta-
nut lähetystyöni Snulteaur-indinanien keskuudessa. Minä
käännyinkin Semmens'in ja kahden kelpo pulkkamiehemme
puoleen ja sanoin: „Kestäkää nyt wielä kotwanen. Emme
huoli wiipyä tässä tuikeassa pakkasessa, kun koti on jo
niin lähellä." Indinanit suostuiwat ilomielin jatkamaan
matkan. Mutta Semmens oli kokonaan näännyksissä, niin
että sydäntä kiwisti nähdä häntä. Hän heittäytyi alas
lumiselle tanterelle ja sanoi: „ Antakaa minulle peite ja
palcmen lnsoninlihaa ja jättäkää minut tähän. Min'en
jaksa kulkea askeltakaan enää. Teillä muilla on waimo
ja lapsia, jotka teitä odottamat kotia, minulla ei. Suksen
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hihnat omat wiiltäneet jalkani merille; minä jään tänne.
Älkää huoliko minusta."

Niin puhui tuo nääntynyt ja mieleltänsä masentu-
nut mies parka. Ei minunkaan wointini juuri paljoa pa-
rempi ollut, mutta minä koetin rohkaista itseäni ja muita
ja Mirkoin: „Ei maar, ei sinua missään tapauksessa
tänne jätetä. Eteenpäin tästä joutuin lähdetään ja sinut
otetaan muknnn. Ennen aamunkoittoa syöt hywän illal-
lisen ja panet maata lämpöiseen wuoteesen lujan katon
alla."

Msi koiristani, nimeltä Muff, uljas, mutta peräti
kunnianhimoinen bernhardilainen, erään Montrealissa
nsuwan ystäwättären lahja, oli tällä matkalla taittanut
solisluunsa. Tällainen wikaantunut koira tapetaan ta-
wnllisesti heti kohta, ja matkaa jatketaan muilla koirilla.
Mutta Muff oli liian kallis-arwoinen eläin, eikä sen pa-
raneminen suinkaan ollut mahdotonta. Senwuoksi olin
päättänyt, pitkästä matkasta huolimatta, ottaa koiran mu-
kaan ja rakentanut pulkkani kuorman sillä tapaa, että koi-
ralla oli siinä tilaa maata. Pian se siinä tottui ole-
maankin. Minun piti sen sijaan entistä enemmän astua
jalkaisin. Ennen tätä tapaturmaa oli minulla tilaisuutta
istua pulkassa, maikka siinä olikin kuormaa yli 30 leiwis-
kää. Nyt oli meillä yhtä koiraa wähemmin wciljaissa
ja kuormaa sen sijaan entistä enemmän. Minun ajami-
sestani ei siis ollut paljoa puhetta.

Kun nyt rakas towerini Semmens oli joutunut
niin kurjaan tilaan, olin pian tehnyt päätökseni. Kir-
weillä hakattiin indiaanien kanssa lumeen ja säähän kuoppa
lähelle rantaa. Sen pohjalle lewitettiin puhwelin talja,
ja sairas koira laskettiin sen päälle. Kuopan ympärille
pantiin liiat kapineet reestä, ja tämä kaikki katettiin nah-
kaisella pulkkapeitteellä. Koiran käskettiin suojella tawa-
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roitn pedoilta, paikka pantiin tarkasti tähdelle, ja niin
jätettiin sinne Muff sekä tawarat.

Läksimme sitten Semmens'in luokse, kääräisimme hä-
net paksuihin waippoihin, panimme pienen pieluksen hä-
nelle pään-allliseksi ja sidoimme hänet lujasti pulkkaan.
Nyt jatkettiin jälleen matkaa kotia kohti. Wäsyneitä kun
olimme kaikki, edistyi matka wnin werkalleen, ja mosta
puolen-yön jälkeen wihdoin pääsimme kniwattuun lähetys-
taloon.

Semmens oli kaikeksi onneksi nukkunut melkein koko
matkan. Lämmin kylpy, rawitsewa illallinen, pitkä ja
sywä uni, jota kesti melkein seuraamaan puolipäiwään,
wirkistiwät häntä koko lailla, ja huomenna, terwehties-
sään meitä, hän ensi scmakseen wirkkoi: „Olenpa iloi-
nen, Egerton, ettes jättänyt minua kuolemaan sinne
jäälle".

Tämä uskollinen tuweri asuu herttaisen emäntänsä
ja lapsiensa kanssa yhä edelleen tuolla pohjolassa ja toimii
Herran työssä. Hän on parhaassa miehuutensa iässä ja
toiwottawasti hän saa wielä suuria nikoin Mestarinsa
palweluksessll, sillä ruumiillisessa woimassa, hengenlah-
joissa ja täydellisessä alttiudessa ei hänelle sikäläisten
työntekijäin joukossa ole werran wetäwätä.

Satawuotins.

Ensimmäisiä Norway Housen indiaaneja, jotka me-
tiwät meidän huomiomme puoleensa, oli muuan arwok-
kaau näköinen, tawattoman kookas wanhus. Ulkoasultaan
hän oli täydellinen patriarkka. Hän terwehti meitä sy-
dämellisesti, ja hänen sanansa ne oliwat meille suloinen
siunauksen terwehdys. Hän sanoi meille lastensa nimet
ja lausui meidät lesuksen nimessä terwetulleiksi työhöm-
me sn uuteen kotiimme.
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Hänelle kun manhaksi mieheksi oli pitkä matka käy-
täwänä aamukirkkoon, pyysimme häntä ensimmäisenä sun-
nuntaina tulomme jälkeen päiwällisille luoksemme. Hän
oli hywin iloinen ja kiitollinen siitä, että hänen nyt sa-
malla matkalla sopii jäädä iltakirkkoonkin. Hurskaana,
ylewämielisenä kristittynä hän miellytti meitä, ja me
pyysimme hänen jäämään joka sunnuntai meille päiwäl-
lisille, jolloin hänellä oli tilaisuutta jumalnnpalweluksien
walillä hieman lcwähtää.

lästänsä hänellä ei ollut mannan tietoa, enempää
kuin muillakaan manhoilla indiaaneilla. Toista sataa
muotta manhn hän kaiketikin oli, sillä tuudennellekin kym-
menelle joutuneet ihmiset sanoiwat muistamansa hänen
olleen wanhan miehen so heidän lapsuudessaan. Tämän
olettamisen wahwistaa todeksi sekin seikka, että hän oli so
kahdeksankymmentä wuotta ollut Hudson bny yhtiön lis-
toilla merkittynä taitamaksi metsämieheksi.

Hänen todistuksensa ewnnkeliumin siunauksesta oli
werraton. Hän „tiesi, kehenkä hän uskoi", ja iloitsi siinä
warmuudessa, että Jumalan armo on kätkewä hänet ha-
maan loppuun asti. Hän oli niitä, sotka ensimmäisten lähe-
tyssanrnaasain toimesta niillä seuduin olimnt kääntyneet
kristin-uskoon, sa siinä hän uskollisesti sa lusasti pysyi.
Wuosikausia oli hän uskollisesti ja menestyksellä johtanut
raamatunlukemisen luokkaa. Jos soku hänen luokkansa
säsenistä ei tullut kokoukseen, niin oli hän jo ennen ensi
iltaa saanut tietää syyn siihen, maikkapa pois säänyt olisi
asunut miiden, kuuden kilometrin päässä. Meidän tu-
lomme jälkeen hän eli wielci pari wuotta, sa niinpä en-
nätimme tutustua häneen hywinkin. Herttaista sn opet-
tawnista meidän nina oli puhella hänen kanssaan tai-
mnallisista asioista.

Eräänä päiwänä osoitti hän ilmeisesti, kuinka ko-
konaan hän on luopunut entisestä pakanallisesta elämäs-
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tään ja sen riettaista lamoista, alimme puhuneet mo-
nenlaisista asioista, ja puhe kääntyi eri uskontoihin. Hä-
nellä kun oli erinomainen muisti, ja koska minä olin kuul-
lut sanottaman, että hänellä on marsin tarkat tiedot wan-
hasta indiaanien uskonnosta jn sen taikatawoista, otin
minä esille mihkon ja lyijykynän ja sanoin: „Mis-mis
(mcmri)! Kertokaas minulle jotain teidän uskontonne me-
noista ja tai'oista. Kenties joskus kirjoitan kirjan ja siinä
mainitsen näistäkin asioista."

Wanhuksen kaswot käwiwät totisiksi. Hän pudisti
päätänsä ja waikeni.

Minä uudistin Pyyntöni, sanoen, että tottahan hän,
niin wanhn mies, osaa kertoa yhtä ja toista. Hän ei
wastnnnut, maan istahti, nojasi kyynäspäillään polwiinsa
ja kätki kaswot käsiinsä. Hän näkyi maipuneen unelmiin.

Minä odotin turhaan. Symä hiljaisuus malliisi
huoneessa. Hänen läsuäolewat perheensä jäsenet oliwat
kuulleet miuuu kysymykseni ja odottiwnt jännityksellä, mitä
ukko wnstaa. Äänettömyys alkoi wihdoin käydä tuskal-
liseksi, niin että minä Mirkoin rohkaisemalla äänellä: „No,
mnari, eikö teillä ole mitään, jota minun sopisi panna
paperille?"

Silloin hän äkkiä hyppäsi pystyy», niin että me
kaikki hätkähdimme. Hän ojensi kätensä puhujan tawoin
ja lausui:

„Saarnamies! Wanhn, paha elämä on kuin utu-
kuwa, kuin paha uni, kuin kown tauti, joka panee meidät
tuskasta parahtelemaan. Minä koetan tarkoittaa entisiä
muistojani, saada ne mielestäni pois. Älkää tiedustelko
niitä, saarnamies! En saisi unta silmiini; minä olisin
onneton."

Tietysti plinin pois paperin ja kynän ja jätin rau-
haan tuon herttaisen wanhukscn. En enää tiedustellut
hänen entistä uskontoansa.
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Tämän keskustelun säikeisenä sunnuntaina oli kokous
kirkossa. Ensimmäisiä, jotka ottiwat puhuakseen, oli tuo
samainen kunnian-arwoinen ukko. Hän lausui: saarna-
mies pyysi minna kertomaan entisestä uskostani, mutta
sitä en woinut tehdä. Tuo usko se oli miuun wihollisenisa teki minut onnettomaksi. Mitä enemmän minä heitime
sen maltaan, sitä kurjempi mies minnsta tuli. Siksipä
sen karkoitinkin elämästäni sa sydämestäni. Jospa seu
saisin muistostanikin häipymään!" Hän lisäsi sitten:
„Mutta kenties tämä muisto saattaa minut sitä lujem-
min liittymään Vapahtajaani, ajatellessani, mistä Hän
on minut pelastanut. Minä olin niin kaukana Hänestä
jn syntiä täynnä, Näkemällä kädellänsä Hän weti
minut ylös ja toi pimeydestä Ivaloon. Niin, minä olen
niin iloinen siitä, että lesus on minut mapahtanut, ja
ilomielin minä Hänestä puhun,"

Hänestä saattoi todellakin sanon: „Mikä ennen oli
hänelle ollut rakasta, sitä hän wihna nyt, sopa niinkin,
ett'ei edes tahdo siitä puhuakaan,"

Kun nyt kerran käwin kirjoittamaan muistelmia täs-
tä herttaisesta, »vanhasta miehestä, niin mainitsen samalla,
millaisen autuaallisen lopun tämä kylän patriarkka sai.

Hänellä oli suuri perhe. Hänen poikansa oliwat
knunon iniehiä. Muutamilta heistä saatan kertoa yhtä
ja toista hyiuää. Minnn oli suotu sohdattaa hänen nuo-
rin poikansa, Edward, warmaan »vakuutukseen siitä, että
hänen syntinsä omat anteeksi annetut. Heinäkuussa 1889
hän määrättiin kristillisen kirkon palmelijnksi Winipegiin.

Mortin, jalon manhuksen toinen poika, oli minun
miellyttämimpiä ja luotettannmpia oppaitani pitkillä wenhe-
ja pulkkamatkoillani. Usein olemme yhdessä hänen kans-
saan katsoneet knolemaa silmästä silmään, mutta en ole
milloinkaan nähnyt hänen pelkurina wapisewan tni peräy-
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tywän. Joskus loftpuiwat ewäät; myrskyt ja sopimat-
tomat ilmat estiwät pääsemästä eteenpäin, ja wihdoin
olimme wähällä kuolla nälkään, niin että minäkin, lähetys-
saarnaaja, rupesin itseltäni kyselemään, lieneekö ensinkään
Miisasta lähteä tällaisille määrällisille retkille, koskapa niin
komin epätietoista on, jaksammeko niitä kestää. Silloin
sanoi Martin tai joku toinen sopiman raamatunlauseen
tai lauloimat he Heleillä äänillä kauniin wirren:

Pois surut, sydän, wain!
Sä toiwo Herrahan!
Hän hätähuutos kuulee ain'
Ia näkee waiwns wnikinn.

Kautt' tuulten, myrskyinkin
Hän wie sun kotihin.
Oi warro wielä hetkinen l
Ia armo koittaa kultainen.

Lohduttamia jn rohkaisemin oliwnt meille tänkaltai-
set kalliit lupaukset noina wniwnn hetkinä, jolloin kno-
lemn näkyi oleman niin lähellä meitä ja me itse olimme
niin nwuttomia jn kokonaan Kaikkiwaltiaan kädessä.

Wnnhnn patriarkan kolmas poika oli Samuel, uljas
opas ja nöyrämielinen kristitty. Kerran, suuren hädän
aikana, oli hän johtanut suurta wenhemntkuettn, joka
wuolasta Saskatchewan wirtna oli wienyt ruokatarpeita
walko-ihoisille. Täytettyänsä tämän tehtnwänsä, rohkeasti
Herraansa luottaen, noudatti hän tämän samaisen Herran
kutsumusta ja astui loistoisntn tietä ylös taironalliseen
Jerusalemiin. Hänen kalpeilla knswoillnnn heiasti se
ihanuus, johon hän nyt oli päässyt, ja monet, jotka hä-
net näkiwät, alkoiwat sisimmissään hnlnita saman ihanuu-
den osallisuutta ja päättiwät antaa sydämensä Herralle,
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Mutta Samuelista wielä edempänä enemmän. Mi-
nunhan piti oikeastaan puhna hänen wnnhasta isästänsä

Eräänä päiwänä hän sanoi rnamattuluokknusa jäse-
nille, että nyt hänen työnsä alkaa olla lopussa, ja että
hän toiwoo pian pääsewänsä parempaan kotimaahan,
Woimissann hän tosin oli kuin ennenkin, mnttn sittenkin
hän oli makuutettu läheisestä lähdöstänsä. Lempeästi sn
wakawasti hän haasteli ystäwmnsä kanssa, kehoittnen
heitä pysymään uskossa lujcma loppuun asti.

Seuraamana päiwänä hän kutsutti minut luoksensa
sn Pyysi minua jättämään hänen rnnmattuluokknnsa jolle-
kin hänen pojistaan, jos hänet siihen otolliseksi näen.

„Me emme tahdo olla teitä ilman. Luokkanne jäse-
net rakastamat teitä. Miksikä te jättäisitte sen?"

Omituinen ilme hänen kaswoissnan sanoi minulle,
että hän pinn liittyy toiseen parween. Näytti siltä kuin
hän odottaisi lähtönsä hetkeä niin kauan waan, että sna
maalliset asiansa järjestäneeksi.

„Pian minä erknnen, mutta sitä ennen tahtoisin toi-
mittaa kaikki kuntoon. Näkisin niin mielelläni Wilho poi-
kani luokan johtajana, jos luulette hänet siihen sopimaksi."

Tämä poika oli kunnon mies kaikin puolin, ja niinpä
ei mikään estänyt wnnhan isän toiwoa täyttymästä.

Seuraamana päiwänä hän kutsutti luokseusa kaikki
seurakunnan wnnhnt jäsenet, jotka jo wuosia sitten oliwat
kääntyneet kristin-uskoun.

Kaikki tuliwnt, ken suinkin pääsi, ja tupa oli täynnä
mäkeä. He meisasiwnt ja rukoiliwnt yhdessä. Senjalleen
nousi hän ylös ja puhui heille lämpimiä rakkauden sanoja.
Istuessani tuossa jn kuunnellessani, kuinka hän, menneitä
aikojansa muistellen, runsaan tuntikauden ylisti Jumalan
hymyyttä, joka heidät pakanoista oli tehnyt kristityiksi,
astui eteeni wnnhan Josuan kuwa, hänen, joka kansansa
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wanhimmat kntsui Sikemiin jn ilmoitti heille wiimeiset
toimeensa sa käskynsä, Wanhan, rakkaan ukon toiwomuk-
sen mukaan saoin minä koko mäelle ja muutamille hänen
perheensä jäsenille Herran Ehtoollista, Se oli kaunis,
waknwn juhla. Hän, jonka mniston me mietimme, oli
meitä hengessä läsnä.

Sen jälkeen wiiwyimme wielä tunnin, rukoillen jn
weisnten wanhuksen lempiwirsiä. Hän otti innokkaasti
kaikkeen osan ja sanoi myöhemmin: „Taiwas tuntui ole-
man wnrsin lähellä tänään," Minä puristin hänen kät-
tänsä ja sanoin hänelle jäähywäiset. Hieman wäsyneeltä
hän näytti; muuta muutosta en hänessä huomannut.
Hänen ciänensäkin oli wirkeä, katse kirkas ja kädenpuristus
luja, aiwan kuin ennenkin. Minulla ei ollut mitään syytä
ajatella pikaista loppua.

Noin tuntia myöhemmin, juuri haastellessnni mai-
nioni kanssa tuosta ja kertoessani hänelle äskeisistä
ihanista hetkistä kalliin ystäwämme seurassa, syöksi äkkiä
muuan indicmni tupaan, huutaen: „Tulkna soutuun;
waari on kuollut!" Minä läksin heti hänen kanssaan ja
huomasin wcmhan, rakkaan ystäwäni todellakin lähteneen.

Muut kertoiwat minulle, että hnn, minun lähdettyäni,
oli mielä puhunut rakkauden sanoja ja antanut wiisaita
neuwojn heille ja sitten tapansa mukaan laskeunut »vuo-
teelle lepäämään, peitteesensn kääriytyen. Tietäessään
hänen oleman hywin niäsyksissä, oliwat he aiwnn hiljaa,
jott'eiwät häiritsisi häntä. Hetken perästä ei enää kuu-
luuni hänen hengitystään. He meniwät hänen luokseen
ja hnomasiwat hänen nukahtaneen siihen uneeu, josta ei
enää tässä maailmassa kenkään hernjä. Häntä ei ollut
enää, sillä Inmnla oli ottanut hänet luoksensa.

Tuo teki tärisyttämän waitutuksen. Tuskin osasi
uskon, että kuolema todellakin oli keskellämme. Waiuajn
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ei ollut potenut mitään tautia, ei ollut tuntenut mitään
tuskaa. Hän oli ollut tunnoissaan wiimeiseen asti. Hän
oli päivätyönsä uskollisesti ja hywin päättänyt, ja nyt
hän oli laskenut pääusä luottawasti kuni lapsi isänsä
syliin,

Sywästi surren laskimme me Wilhelm Pnpanekis'en
maalliset säännökset lewolle pieneen kalmistoomme. Kai-
holla usein kaipasimme uskollista ystäwää, sillä hänen
läsnäolonsa oli ollut kuin auringonpaistetta, sn hänen
rukouksestansa oli wnotanut runsaasti siunausta meille
kaikille.



Aymmenes luku.

Lähetyssaarnaajan Jaakko Ewans'in waikutus.

Lähetyssaarnaaja Eiuans oli kieltämättä huomatta-
ivin meidän lähetyssaarnaajista indinnnien mailla, Suuri-
arwoiset oliwat hänen työnsä tuloksetkin.

Wäsymättiimän innokas, sankarimaisen altis, sydä-
messä hienous ja walppaus, joka ei waikeimmissnknau koh-
dissa jättänyt häntä pulaan, hengeltään raitis ja woi-
makas, milloinkaan masentumnton, uskossaan horjumaton,
rinnassa hehkuma halu lewittää kallista kristin-oppia,
sellaisena ei Jankko Ewans'ille ole joukossamme »verran
wetäwätä.

Seikkaperäinen kertoelma hänen lumeista matkois-
taan luoteisessa Kanadassa olisi jännittämän, merkillisen
sisällyksensä puolesta parhaimpia, mitä lähetyskirjallisuus
tällä alalla suinkin saattaa tarjota. Tuskin on indiaanien
alueilla tässä osassa Pohjois-Amerikan yhtään suurempaa
lähetys-aseman olkoot sitten Englannin tai roomalais-
katolisen tai metooistisen kirkon soita ei Jaakko Ewans
olisi ensimmäisenä alkuun pannut. Miks'eiwät ne kaikki
ole nykyjäänkin metooistisen kirkon hallussa, siihen on yksin-
oman syynä se, ett'ei weltostunut kirkko noudattanut hänen
hartaita pyyntöjänsä sa kehoituksiansa, saada sinne saarnaa-
jin, jotka ottaisiwat huostaansa hänen raimnnminnsn aloja.

Iläjärwen pohjoisrannasta rumeten Athabaska- ja
Orjajärwen takaisiin maihin, missä remontnlet nnween-
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omaista leikkiänsä lyöwät; ihmeellisistä prerioista Boa
ja Saskatchewau wirtain warsilla aina Hudson bayn he-
delmättömille rannoille; Motn ja Assinaboina wirtnin
huuhtelemilta ihanilta mainioilta kauas Kalliowuorten
juurille koko tällä alalla näkee joka paikassa jälkiä
hänen toiminnastaan.

Usein siellä wieläkin nuotioilla ja wigwameissa ta-
paa wanhoja indiaaneja, joilla silmät nlkawat säihkyä ja
puhe käy runolliseksi, kun lähtewät Jaakko Ewans'ista haas-
telemaan. Niitä, jotka hän johdatti pakanuuden synkästä
pimeydestä ewankeliumin waloon, on wielä koko joukko
elossa. Kuinka suloiseksi muuttuikann minulle moni ras-
kas hetki ja kiiti joutuisaan, kuunnellessani wcmhan Pn-
panekis'en tai Heikki Budd'in tai jonkun muun indiaani-
laisen oppaan, pnlkan-ajnjan tai wenhemiehen kertowan
muistelmiaan „Nistum Ayumenukemu'sta" s, o. ensim-
mäisestä lähetyssaarnaajasta tai jutteleman waiwalloi-
sista, seikkailurikkaista matkoista, monesta waarastn, iha-
nasta pelastuksesta ja useista liikuttawistn tapauksista,
joita he oliwat nähneet tämän lumalan-miehen seurassa.

Pulkan-ajajat kertomat kernaasti Ewans'in susimai-
sista koirista, joilla hän wuonna wuotuisaan teki mat-
kojansa. Innostuen he haasteliwat, kninka ihmeteltäwan
nopeita, kestäwiä, wiekkaita ja äreitä nuo koirat oliwat.
He jutteliwat mielellään, kuinka nämä muutoin niin äkäi-
set eläimet joskus, kun yöllä oli 50 —60 asteen pakkanen,
juoksiwat leiriin, heittäysiwät seljalleen ja, ojentaen kaikki
neljä käpäläänsä pystyyn, äänettömin, mutta peräti lii-
kuttamin sanoin pyysiwät jonkun armahtamaan heitä ja
panemaan heille lämpimät töppöset jalkaan.

Hänen wenheretkiänsä kesti usein monta unikkoa
yhtä mittaa, ja jo niillä katkesi tuimalta yksikin tuhat-
kunta kilometrejä. Ei ollut uurtaa niin wuolasta, ei jär-
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weä niin myrskyistä, että hän olisi laimennut innossaan.
Ihä hän riensi salolta salolle, wesitse sn maitse, indinaneja
hakemaan ja heille ewnnkeliumin sinnanksia saattamaan.
Ihä miettien parannuksia, joilla pääsisi liukkaammin liik-
kumaan, rakennutti Ewans itselleen wenheen läkkilewystä.
Tätä wenhettä sanoiwat indiaanit „Walon saareksi", se
kun kimallellen heiasti auringon säteitä, kiidellessään ro-
tewnin sn tottuneiden pursimiesten soutamana pitkin we-
denpintaa. Tässä wnstakeksityssä aluksessa oli aina tinaa
ja juottoneuwoja mukana, sa niinpä he, milloin tapatur-
masta sattuiwat törmäämään kalliolle, heti santtoiwat
-ruweta wammaa korjaamaan.

Ewans oli ennen ollut kauan aikaa canndalnisen
medotistikirkon pappina ja lähetyssaarnaajana. Ihdessä
lähetyssaarnaajan Wilhelm Cate'n kanssa oli hän menes-
tyksellä toiminut indiannien keskuudessa Ontarion maa-
kunnassa. Sittenkuin wesleyiläinen medotistikirkko Eng-
lannissa oli päättänyt ottaa huostaansa laiminlyödyt hei-
mot Hudsou bay yhtiön alueilla, asetettiin Jaakko Ewans
pienen, uhrautumiseen alttiin lähetyssaarnaaja-joukon etu-
nenään. Kun hänen talouskapineensa piti saataman To-
rontosta, Ontario maakunnan pääkaupungista, Norway
Houseen, joka oli määrätty ensimmäiseksi lähetys-asemaksi,
kuljetettiin ne ensin Englantiin, ja lastattiin siellä uudes-
taan toiseen laiwaan, joka läksi Jorkin wnrastopaikkaan
Hudsonin lahden rannalla. Siitä ne kuljetettiin wen-
heissä 800 kilometriä Norway Houseen, Seitsemänkym-
mentä kertaa täytyi tawarat purkaa wenheistä maihin ja
kantaa, koskia ja wesiputouksia kierrellen. Sitten wasta
he pääsiwat matkansa perille.

Ewans itse tuli Torontosta purressa. Mäjärweltä
Norway House'en hän kulki tuohiwenheessä. Sadottain
keräytyi indiaanejn kuulemaan hänen innokkaita saar-
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nojaan, in paljon hywää hän sni siellä aikaan työtowe-
riensa Barnley'n ja Rundee'n kanssa.

Ewans'in snuri elämäntyö, joka ainaisiksi ajoiksi liit-
tyy hänen nimeensä, on hänen keksintönsä, nykyjään yleensä
tunnettu kri-kielen tawukirjoituksen nimellä. Tähän kek-
sintöön saattoi hänet ensinnä se seikka, että indiaanien oli
niin peräti maikea oppia lukemaan tumallista kirjoitusta.
Indinanit omat metsästäjiä ja kalastajia ja semmoisinaan
alinomaa muuttelehtnwaa wäkeä, siirrellen majojansa sitä
mukaa kuiu saaliskin tyyssijojaan. Tänään he tekemät
telttansa kalaisen meden rannalle; huomenna he kenties
owat salolla, missä peurnlaumojn liikkuu, tni wirrcm war-
rella, missä majawa rakentelee taidokkaita sulkujansa ja
kummallisia pesiänsä. Siksipä oli Ewans'in alituisena aja-
tuksena: „Millä keinoin minä saisin tämän waeltawcm
kansan lukutaitoiseksi?

Hänen keksimänsä merkit owat äänteitä. Mykkiä
kirjaimia ei ole ensinkään. Jokainen merkki on eri tawu.
Siksipä on tnwaminen tarpeetonta. Ken on oppinut
aapeluksen ja pari siwumerkkiä, jotka edustamat kerakkeita
ja huokuäänteitä tai muuttamat lausumisen toiseksi, hän
saattaa heti ryhtyä lukemaan raamattua, ensimmäisestä
luwusta rumeten. Ensi alussa se tietysti käy hitaasti,
mutta jo muutaman päiwän perästä luistaa luku häm-
mästyttämän nopeaan ja oikein.

Monta wnstusta oli Ewcms'illa woitettawana, kek-
sintöänsä parannellessaan ja käytäntöön saattaessaan, wielä
sittenkin kuin se hänelle itselleen oli täysin selwä. Hän
oli satain peninkulmnin päässä siwistyneestä maailmasta.
Häneltä puuttui kaikki keinot, saadakseen sen tunnetuksi
ja käytetyksi. Mutta sana „mahdoton" oli olemassa muita
warten, ei häntä. Hän hankki itselleen kauppiailta tee-
lehti-llllltikoista jääneitä lyijylewyjä, joita hänelle kernaasti
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annettiinkin. Nämä hän sulatti ja waloi niistä pieniä
lyijytnnkoja, joihin hän sitten leikkasi ensimmäiset tnwu-
merkkinsä. Painomustetta hän laittoi sawipiippujen noesta,
ja hänen ensimmäinen paperinsa oli koiwuntuohi. Suu-
rilla ponnistuksilla ja pannen liikkeelle koko näppäryytensä
hän sai wihdoin tekaisseeksi painokoneenkin, jn niin pääsi
työ alkuun.

Suuri oli indiaanien hämmästys ja ihastus. Heistä
oli komin ihmeellistä, että tuohikin osaa „haastna".
Ensiksi painettiin muutamin osia ewankeliumista ja joi-
takuita kauniita wirsiä. Tieto tästä keksinnöstä tuli lähe-
tysseuran kuulumiin kotimaassa, ja sieltä käsin lähetettiin
hänelle runsaasti apua. Lontoossa walettiin suuri Ma-
rasta kirjasimia. Ne ja hywä painokone kaikkine tarpei-
neen sekä runsas määrä paperin lähetettiin Ewans'ille.
Siitä pitäin on monta wuotta perättäin jaeskeltu wnel-
tnwille indinnni-heimoille suuret määrät raamatun-osin
snnomnttomnksi siunaukseksi. Myöhemmin on Brittiläinen
ja Ulkomainen Pipliaseura ottanut tämän työn huolek-
sensa, ja tuon jalon seuran toimesta on Jumalan sana
nykyjään runsaissa määrin lewinnyt indiaanien joukkoon,
ja tuhansille on siten walmistettu mahdollisuus lukea sen
autuaallisia totuuksia.

Kaikki kirkkokunnat, joita siellä pohjoisessa toimii
paknnnlähetykseu alalla, owat enemniän tai wähemmän
käyttäneet hywäksensä Jankko Ewans'in keksintöä. Toi-
senlaista kieltä puhumia heimoja warten on muutamia
merkkejä muuteltu ja toisia pantu niitten äänteitten sijaan,
joita ei ole kri-kielessä. Grönlannissakin käyttämät sitä
Veljeskunnan lähetyssaarnaajat eskimojen keskuudessa
suurella menestyksellä.

Ewcms piti hywin tärkeänä saada wastakääntyneille
selwäksi, mihin welwollisuuksiin ja edeswastaukseen he



»Seitsemänkymmentä
kertaa

täytyi
tawarnt

puikaa
wenheistä
maihin
ja

kantaa,
wesipuwuksia

kierrellen."
(S.
110.)





113

sitoutumat, uuteen elämään astuessansa. Hän oli pelwo-
ton mies ja asetti wakawasti heidän eteensä lumalau
armopäätöksen ja Hänen käskynsä. Hän tiesi, kuinka tur-
miollisesti, jopatuhoisastikin „tuliwesi" waikuttaa indianni-
rotuun. Senpä tähden hänen perustamansa seurakunnat
oliwat ehdottoman raittiudenkin seuroja, ja samalla hän,
kuten kunnon lähetyssaarnaaja konsanankin, oli omassa
elämässään hywänä esikuwana muille. Lepopäiwän py-
hittämisen opissa asettui hän niinikään kokonaan Raa-
matun kannalle ja esitti saarnoissansa, että seitsemännen
wiikonpäiwän unettaminen lepopäiwänä on kristityn ehdo-
ton welwollisuus. Näistä hänen ja hänen seuraajaiusa
uskollisista harrastuksista, saada tämä kallis käsky nou-
datetuksi, wuuti runsaasti siunausta inoiaani-kristityille.
Myöhempinä wuosina sen kyllä saimme nähdä.

Tämä salo mies sai aikoinaan kestää monta kowaa
koettelemusta. Monetkin wastukset, joita hänellä oli woi-
tettnwinn, tuntumat meistä suorastaan käsittämättömiltä.
Hänen järkähtämätön totuudenrakkautensa ja hänen pelwo-
ton ja tunnollinen wnatimuksensa jumalallisten käskyjen
noudattamisessa saiwat nikoin sen, että muutamista kor-
kea-arwoisissa henkilöistä, jotka ennen oliwat häntä suosi-
neet, tuli hänen katkerimpin wihnmiehiänsä.

Wastarinta alkoi siitä pitäin kuin Ewans rupesi
saarnaamaan indiaaneille kolmannen käskyu tärkeyttä. Hä-
nen wnntimuksestnan he lepäsiwät seitsemäntenä päiwänä
silloinkin, kuin järwet ja wirrat oliwat jäistä wapaat, ja he
itse oliwat kalastus-tai metsästysmatkoilla tai siirteleimässä
paikasta toiseen. Lyhytnäköiset wirkamiehet alkuiwat was-
tustna hänen opetustansa, tietämättä sitä tosiasiaa, että
ken seitsemäntenä päiwänä työstään lepää, saa kuutena
päiwänä enemmän toimeen kuin muut. Kun he eiwät
saaneet häntä waikenemacm, alkoiwat he wainota tätä lä-
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hetyssaarncmjan tnwalla semmoisella, josta helwetti »var-
maankin riemuitsi. En ryhdy yksityisseikkoihin. Päähen-
kilöt tässä surullisessa näytelmässä seisomat nyt tuoma-
rin edessä tuolla ylhäällä. Hän, joka joksikin nikna salli
häpeän tahran peittää tämän uskollisen pnlwelijan nimen,
on jälleen kaiken tuon tarkoittanut kuiu sumun. Kuteu
kulta jn hopea entistänsä puhtaampana jn kirkkaampana
tulesta tulee, niin käwi tämän Herran palwelijcmkin.

Näinä wninoamiset, jopa ankarat hyökkäykset hä-
nen hywää mainettansakin wnstaan eiwät kyenneet estä-
mään häntä hänen alttiiksi antamassa toiminnassaan.
Samoin kuin apostoli Paawali tahi tämän wuosisadnu
alussa Cookit ja Asburyt, samoin oli Jaakko Ewanskin
alinomaa lähetysmatkoilla. Kun sanomme hänen »vuo-
sittain kulkeneen monta tuhatta kilometriä, niin täytyy
muistaa, ett'ei näitä pitkiä matkoja suoritettu rautateillä
eikä kyytirattnilla, ei edes ratsain eikä purjelaiwalla,
wnan awunnisessa wenheessä tai koirapulknssa. Mutta
mitä kaikkea sellaisella matkalla san kestää ja ponnistella,
se jää useimmalta lukijalta kaikeksi onneksi kokematta.
Jotkut meistä sen tietämät, ja tämä yhteys kärsimyk-
sissä on liittänyt meidän sydämemme lämpöisellä rakkau-
della muistelemaan häntä.

Tila ei salli minun enää kertoa muusta kuin siitä
surullisesta tapauksesta hänen elämässään, jolloin tapa-
turman laukaus tappoi hänen tulliinsa, Josef Hasselton
nimisen indinanin, ja tämän seikan seurauksista.

Eräänä päiwänä tuotiin Ewans'ille sana, että paka-
nalliset papit Athabnskan ja Mackenzie wirrcm seuduilla
aikoiwat joukolla tulla kokoon, toimiakseen siihen suuntaan,
että muutamat inoiaani-heimot, joitten luona hän oli
käynyt, ja jotka oliwnt jo walmiita wastaan-ottamnan
ewnnkeliumin, jälleen saataisiin aikeistaan luopumaan.
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Tästä sywästi huolestuneena, hän päätti niin pian knin
mahdollista kiirehtiä keweässä wenheessä heidän luoksensa,
wahwistamaan heitä heidän uskossansa. Hän aikoi ennät-
tää paikalle ennen pappeja. Nämä kulkiwat tnwallista
tietä, nimittäin Saskatchewan wirtaa ylös, sitten erään
ylängön poikki, jatkaen wihdoin matkaansa niitä wirtojn
myöten, jotka laskewat Jäämereen.

Ewans päätti kulkea niin sanottua „takatietä". s. o.
osaksi Nelsonin wirtan alas länttä kohden ja sitten melkein
lukemattoman monin järwiä, jokia ja knalamoita myöten,
ennättääkseen perille ennen muita. Kaikissa tapauksissa
tämä ylen rasittama matka oli kestäwä useampia unikkoja.
Hän läksi retkelleen rakkaan apulaisensa Josef Hasselto-
nin kanssa, joka osasi puhua melkein kaikkia eri indinani-
heimojen kieliä. Sen ohella hän oli uskollinen kristitty
ja tehtäwäänsä innostunut. Sitä paitsi oli Ewans'illn
mntkakumppalina muuan toinen indinani. Monta päiwää
he kulkiwat onnellisesti eteenpäin ja iloitsiwat jo aikeensa
menestymisestä.

Kerran aamulla ani warhain, heidän soutaessaan
alas Nelsonin wirtaa, sanoi Hasselton, joka istui kokassa:
„Tuolln rannan kaislikossa näkyy olewcm sorsia. Anta-
kaas pyssy tänne!" Näissä pienissä wenheissä pidetään
pyssyt tawallisesti perällä, suut wanawettci kohti, tnpntnr-
mnin maittamiseksi. Perässä istuwa mies sieppasi nope-
asti Pyssyn ja, mielettömästi kyllä, weti hanan wireille.
Hän ojensi Pyssyn, suu edellä, Ewans'ille, joka jännityk-
sellä hänkin tähysteli sorsia eikä tullut kääntäneeksi pää-
tään. Hän tarttui ojennettuun pyssyyn, mutta kolautti
sen pahaksi onneksi wenheen laitaan. Pyssyssä ei ollut
waraliipasintll, se laukesi, ja koko panos käwi kokassa is-
tuwan miehen päähän. Hän loi sammuwan katseensa
Ewans'iin ja lyyhistyi sitten kuolijaana wenheen pohjalle.
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Tuo oli kamala onnettomuus, kahta kamalampi wielä
tapauksen laatuun nähden.

He oliwat tällä hnawan noin 300 kilometriä lähim-
mästä ihmis-asnnnosta. Heidän oli mahdoton wiedä ruu-
mista takaisin. Päiwäknnsiin he eiwät olisi tawanneet
ketään, kelle ilmoittaa tätä hirwittäwää tapausta. He
soutiwat maihin, ja sinne he sitten, tuiman tuskan ensim-
mäiset puuskat maitettuansa, kaiwoiwat haudan, niin hy-
win kuin laatuun käwi, ja laskiwat ruumiin siihen.

He kääntyiwät nyt jälleen kotia kohti, ia sanomat-
toman haikea oli tämä matka. He saaftuiwnt wihdoin
kotia surnsanomineen. Koko kylä waipui sywään mur-
heesen, mntta wielä murheellisemmaksi kylänmäki käwi,
kuultuaan, mitä Ewnns nyt aikoo tehdä. Tulkki oli ollut
ainoa kristitty koko kotikylässänsä, jonne täältä oli monta
sataa kilometriä. Kaikki hänen omaisensa jn kylänwä-
kensä oliwat rajuja pakanoita, soista ei osannut mitään
hywää sanoa. „Henki hengestä" oli heidän mielilauseensa,
ja kostonhimoisina he oliwatkin tehneet monta julman
merityötä. Ewans oli päättänyt lähteä heidän luoksensa
ilmoittamaan, mitä tapahtunut oli, tulkoon sitten, mitä
tulleekaan. Moni ystäwä pyytämällä pyysi häntä, ett'ei
hän lähtisi sinne itse, maan lähettäisi wälittäjän, sillä he
tiesiwät, kuinka herkkiä indiannit uwat kuohahtamaan Me-

riseen kostontyöhön, saatuansa sanoman omaisensa kuole-
masta. Ottamatta näitä kehoituksia kuulumiin korwiinsn-
kaan, Ewans teki testamenttinsa sn ryhtyi kaikkiin tarpeen-
mukaisiin toimiin siltä Maralta, ett'ei hän enää tältä
matkalta palaja. Hän sanoi sitten jäähywäiset surewalle
perheellensä, jolla ei enää ollut toiwoaknnn saada häntä
takaisin, ja läksi tälle omituiselle, määrälliselle retkellensä.

Saawuttucmsa wihdoin wninajan kaukaiseen kotiky-
lään, astui hän hänen wanhempainsa telttaan ja ilmoitti
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olemansa pnkotettn murtuneella sydämellä ilmoittamaan,
että heidän poikansa on kuollut, ja että hän, Ewans, on
hänet ampunut. Hänen kertoessaan tnosta surullisesta
tapauksesta, leimahteli jo kuulisäin joukosta nuhaisia
sanoja, jn jo heilahti yksi ja toinen tomahawk-nuija ja
pyssy, Ewans tunsi olemansa niin sanomattoman onne-
ton, ett'ei hnn enää suuria wälittänyt, tappamatko he ha-
uet wai henkiinkö jättämät. Hän istahtikin heidän kes-
keensä, odotellen heidän päätöstänsä. Muutamat kiiwaim-
mista olisiwat tahtoneet tappaa hänet siihen paikkaan,
mntta järkewimpäin esitys pääsi woitolle, ja wihdoin pää-
tettiinkin niin, että wainnjan wnnhemmnt, joitten ainoan
pojan Emnns oli surmaan saattanut, ottamat Ewans'in
omaksi lapseksensa, ja että hänen täytyy, mikäli mahdol-
lista, täyttää kuolleen pojan sija, Josef wainaja oli ollut
heille hywä poika. Kristityksi tultuaan, oli hän kohdellut
mauhempinnsn rakkaudella, ja kaikki, mitä häu palkastansa
oli saanut säästetyksi, oli häu uskollisesti lähettänyt heille.
Pojaksi ottaminen tapahtui monta päiwää kestäwillä juh-
lamenoilla, Ewans otti indiaani-nimekseen ottowanhem-
painsa nimen, ja uskollinen poika heille hänestä tulikin.

Hänen lähtiessänsä takaisin lähetys-asemalleen, suu-
teliwat he häntä sn osoittiwat niin paljon rakkautta häntä
kohtaan tuin näille ihmisille yleensä on mahdollista. Otto-
poika lähetti heille nsein lahjoja ja piti heistä hywää
huolta aina heidän kuolemaansa saakka.

Mutta waikkapn tuon kamalan tapaturman ulkonai-
set seuraukset oliwatkin muodostuneet näin suotuisiksi, ei
sen muisto kumminkaan koskaan häipynyt Ewnns'in mie-
lestä. Ei hänestä enää milloinkaan entistä Ewcms'in
tullut. Työtänsä hän kumminkin toimitti suurella iunolla.
Näyttipä oikein knin tahtoisi hän alituisen kalwnwcm tus-
kansa hukuttaa lakkaamattomaan työhön ja ponnistuksiin,
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jotka oliwatkin niin moninaiset, ett'ei alinomaa retkeile-
wäin indiannienkaan joukossa ollut hänen wertnistansa.

Hankkiakseen uutta apua työnsä laajentamista war-
ten ja herättänkseen yhä laajemmissa piireissä osan-ottoa
indinanien hywäksi brittiläisessä Pohjois-Amerikassa, läksi
Ewnns Europnnn, pitämään esitelmiä työmnnnsn alalta
ja sen tarpeista.

Kertomukset hänen kummallisista waiheistaan jn
moninnisistn kokemuksistaan tuossa tähän saakka niin wn-
hän tunnetussa maassa tekiwät sywän wnikutukscn. Suu-
rin joukoin riensi yleisöä hänen esitelmiänsä kuulemaan,
ja häntä waadittiin yhä seikkaperäisemmin kertomaan noista
merkillisistä wcnhe- jn rekiretkistä jn inoinnnienkaihoisasta
kaipauksesta, saada kuulla pelastuksen suloista sanomaa.

Wuonnn 1846 marraskuun 28 sima oli hän palain-
uut tällaisesta esitelmänpidostn ystäwänsn taloon, jonka
wieraann hän oli. Hänen mainionsa, kaikessa hänen us-
kollinen seuralaisensa sa apulaisensa, oli nytkin hänen mu-
tanaan. Heidän hanstellessnan siinä kaikenlaisista asioista,
kääntyi rouwa Ewans nojatuolissa mukawasti istuman
miehensä puoleen, ja wirkkoi: un ollut merkil-
lisiä nnwistuksia siitä, ett'emme ennä milloinkaan näe
Norway Housen emmekä rakkaita, uskollisin indinnnejnm-
me." Ewnns käänsihe wnimonsn puoleen jn sanoi sellai-
sella kaswojen ilineellä, joka muistutti entisien wuosieu
raikasta innostusta: .Miksikäs sellainen njntus sun miel-
täsi painaa, rakas emäntä? Tniwnnsen on yhtä lyhyt
matka Englannista kuin Amerikastakin."

Rouwnt wetäytyiwät nyt makuuhuoneesensa, jätet-
tyään Ewans'in jn tnlon-isännän haastelemaan wierns-
tnmmioon. Hetken kuluttua wirkkoi talon-isäntä jotain,
mutta Ewans ei siihen wnstnnnut mitään. Isäntä kat-
sahti tarkemmin wiernnsensn. Ensi hetkessä näytti hn-
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nestä kuin Ewans olisi nukahtanut. Mutta heti seuraa-massa silmänräpäyksessä isäntä riensi hänen luokseen sa
huomasi silloin, että knolematon henki oli jättänyt maal-
lisen majansa niin hennosti ja hiljaa, ett'ei pienintäkään
huokausta tai tuskan ääntä ollut kuulunut.

Indiannien jalo lähetyssaarnaaja oli kuollut, sulo-
sanainen suu inksi waiennut. Sadat ja taas sadat indi-
aanit odotteliwnt kaihomielin saarnaajansa palajamista,
mutta hän ci enää tullut takaisin. Jumalan enkelit oli-
wat hänen sielunsa kantaneet lukemattomnin autuaitten
henkien luo, sotka Jumalan waltn-istuimen ympärillä
seisomat sa uwnt puhtaiksi pestyt Karitsan meressä. Sii-
hen senraan on saatettu niin monta indinnniakin, sotka
hänen toimestansa oliwat kääntyneet Herran pnoleen sn
oliwat kristillisen juoksunsa päättäneet riemuitsemassa us-
kossa. He oliwat menneet sinne hänen edellänsä sn ter-
wehtiwät opettajaansa nyt siellä tniwaallisen Isän koti-
kartanoissa.



Hhdestowta luku.

Rohkaisemia kokemuksia lähetys-alalta.

Meidän elämässämme tuolla kaukaisessa pohjolassa
oli joskus raskaita, synkkiä hetkiä, sotka uskoamme ko-
min koetteliwat, mutta oli sentään paljo sellaistakin,
mikä meitä rohkaisi yhä edelleen jatkamaan työtä Kri-
indiaanien keskuudessa.

Muun muassa sallittiin meidän kerran ilmeisesti
tuta, että mitä Herran tähden tehdään, se ei milloinkaan
hukkaan mene.

Istuin eräänä kesäkuuu päiwänä Norway Housessa
huuneessaui, työhön sywentyneenä. Äkkiä säikähdin towastn
kahinasta. Minä kawahdin pystyyn, katsahdin ympäril-
leni ja huomasin tuolini takana kookkaan, rotewcm indi-
nanin. Hän oli astunut huoneeseni tuolla hiljaisella,
kissamaisella tawalla, joka on indiaaneille niin omituista.
Mokasiinit heidän jalassaan eiwät anna wähintäkään
ääntä, jn sitenpä saattaa heitä astun taloon suurikin
jonkto niin, ett'ei sitä kukaan kuule. Owelle kolkuttami-
nen on heistä kerrassaan Vastenmielistä, ja niinpä he
tulewat tupaan aiwnn kuulumattomin askelin ja tuloansa
ennakolta ilmoittamatta. Näin oli tehnyt tämäkin indi-
aani.

Ensi silmäykseltä jo huomasin miehen aiwan oudoksi,
maikka minulla oli indiaanien joukossa jo monta sataa
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tuttua. Minä puristin hänen kättänsä jn lausuin hänelle
muutamia termehdyssnnojn, joista hän ei suurinkaan nä-
kynyt wnlittäwän.

Minä Pyysin häntä istumaan, mutta hänpä sen
sijaan astui ihan lähelle minua jn sanoi peräti makawnlln
äänellä: „Snnrnnmies, tahdotteko auttaa minun rupen-
maan kristityksi?"

Hämmästyneenä ja ihastuneena moisesta äkillisestä
kysymyksestä, minä wastasin: „Tietystikin; sehän on mi-
nun toimeni ja tehtäwäni täällä,"

„Tnhdottcko olla nwullinen siinäkin, että mainios-
tani sn lapsistanikin tulee kristityttä?" kysäisi hän yhtä
matamana kuin ennenkin.

„Tahdon kyllä," wnstasin minä; „sitä wartenhan
olen waimoui kanssa lähtenyt kotiseuduiltani sn tullut
tähän kaukaiseen manhnn."

Mielenkiinnolla katselin tuota komeata indinnnin
ja kysyin, mistä sn kuka hän on.

Hän istahti sa alkoi kertoa. Jospa woisin yhtä wilk-
kaasti sa waltawasti toistaa sen, mitä hänen huuliltansa
kuulin! Kauan hän ei asemillaan kestänyt, waan nousi
liikutettuna tuon tuostakin kmvelemcicin edes takaisin.

Näin hän kertoi:
„ Monta »vuotta sitten, piennä poikana ollessani,

piti herra Ewans, ensimmäinen lähetyssaarnaaja, minusta
hellää huolta. Minä olin orpo. Isän sn äidin kuoltua
ei ollut ketään, s oka olisi minua hoitanut. Silloin tuo
hywäntnhtoinen saarnamies otti minut taloonsa. Muu-
tamia sukulaisia minulla kyllä oli, mutta he oliwat paka-
noita, eikä heillä siis ollut mitään rakkautta orpoa koh-
taan. Herra Ewans'ilta sain waatteet sn rawinnon sa
kodin. Hän opetti minua tuntemaan uudet kirjaimet,
sotka hän meidän kansaa wnrten oli keksinyt, sn kertoi
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minulle usein Suuresta Hengestä jn Hänen Pojastaan,
lesuksesta Kristuksesta. Hän opetti minua ja muita lap-
sin rukoilemnnn Jumalaa ja puheli meille usein Hänen
rakkaudestansa ja hywyydestänsä. Hänen luonaan olin
pari kolme »vuotta, ja hywä minun oli ollakin sellaisessa
talossa ja moisen ystäwäu luona. Jospa wann sen
olisin silloin käsittänyt!

„Kewäällä kerran tnli indinaneja myömänn nahkoja
Hudson bny yhtiölle. Heidän muknnnnn tuli myös eräs
perhe, jonka kotiseutu oli hywin kaukana. He näkyiwät
mielistyueen minnun jn hansteliwat usein minun kans-
sani. He kertoiwat, ett'ei heillä ole wigwamissaan yh-
tään poikaa, ja jutteliwat minulle kaikenlaista jonkin jou-
taman, snnoen, että minun olisi heillä paljon hnuskempi
olla kuin wnlkuisen miehen lnona, jota minun täytyy totella.
Minä mieletön kuuntelin heidän puheitaan, jn eräänä
yönä,- kun knikki oli ennalta wnrustettu, hiiwiu minä
hiljaa talosta ja läksin heidän mukaansa. Me soudimme
hywin kiiwnasti jn melkein yön umpeen, sillä tiesimmehän
tehneemme määrin jn pelkäsimme tnknn-njon.

„Monen päiwän perästä saawuimme heidän met-
sästysmailleen ja wigwmneihinsa. Minusta ei siellä ol-
lutkaan »iin ihanan kuin he oliwat puhuneet. Usein he
uliwat tylyjä minua kohtaan, ja wälistä ei ollut mitään
syutäwää. Karata minä en uskaltanut, sillä silloinhan
olisin joutunut häijyjen, pakanallisten indiaanien joukkoon,
jossa minun olisi ollut kahta pahempi olla. Niissä seu-
duin oliwat indinanit kehnon wäkeä jn pelkäsiwät tietäjiä.
He kunnioittiwat wain häijyä henkeä. Sitä he pelkäsiwät,
jn sitä he rukoiliwnt, ett'ei se tekisi pnhna heille. L)htä

kehno minustnkiu tuli. Minä koetin unohtaa sen, mitä
sanrnnmies oli puhunut. Koetin häätää muistostani hänen
opetuksensa jn neuwonsn, ja kaiken sen, mitä hän oli pu-
hunut Suuresta Hengestä ja Hänen Pojastansa.
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„Wuosin kului, sn minä knswoin niknmieheksi. Mi-
nustn tuli häisy pakana, mutta samalla kelpo metsämies-
kin, Muuau toinen mies möi minulle tyttärensä mai-
nioksi, Snureksi karttui perheeni. Lapsena olin nähnyt,,
kninkn kristityt kohtelemat wnimosansn paljoa paremmin
kuin pakanat. Niinpä olin minäkin hywä mainiolleni sa
lapsilleni. En heitn koskaan tylysti kohdellut, sillä minä
rakastin heitä paljon.

„Wiime tnlweun oli lunta hywin paksulti, kuten kyllä
tiedätte. 3)liu perheineni siirtynyt sellaiseen seutuun, missä,
oli wilsalti metsänriistaa, sa ryhtynyt kaikenlaisiin wnl-
mistawiin toimiin. Me wiritimme lonkkusa turkis-eläi-
mille sa saimmekin koto sonkon pieniä eläimiä, soitten nahka
on kallis-arwoista, mutta suurempia, sotka ruuaksikin kel-
paawat, saatiin niukalti, Kown alkoi olla nika, sillä ruokn-
wnrat tekiwät loppuaan. En kohdannut mitään ammut-
taman riistaa. Suuret jcinvet sn wirrnt oliwnt kaukana,,
niin ett'ei meillä ollnt kalosaknnn.

„Näytti wihdoin siltä kuin ei tässä enää ole muuta
edessä kuin kuolla nälkään. Koetin hankkia jotain syutä-
wää, mutta ci onnistunut. Wälistä pääsin punapeuraa
tai hirweä niin lähelle, että sopi ampua, mutta Pyssy ei.
lauennnt, kruuti main sankissn sähähti, sn siitä eläimet
säikkyiwät niin, ett'en enää toista kertaa päässyt nmpu-
mamatkan päähän.

„Wihdoin olimme jo niin ahtaalla, että minulta
mieli kotonaan masentui. Silloin minä sanoin: „Lähden
tästä wieln kerran koettamaan, mntta ellen sna saalista
ammutuksi, niin ammun itseni." Sieppasin pyssyni jcr
läksin metsälle, Wmmo sn lapset säiwät kotia, nälkään
melkein nääntymäisillänsä. Hiihtelin wnkoellen koko pii-
loisen päiwän, mutta en nähnyt sälkeäkään. Illan
suussa laitoin itselleni tilan sn panin wilnissnnr
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jn näljissäni maata. Toisena päiwänä käwi samoin.
En snnnut kuin kaninin pahaisen. Sen söin toisena
iltana. Huomenissa kuljeksin puoleen pniwään saakka,
saalista waanien. Olin niin nälkäinen ja nääntynyt,
että istahdin lumiselle kannolle ja sanoin itsekseni:
„Tähän minä nyt kuolen, sillä tätä kauemmas en
enää jaksa astun." Olin peräti ärtynyt ja harmissani
ja arwelin, ett'ei enää maksa wniwaa yrittääkään. La-
tasin pyssyni, panin siihen kaksi luotin ja wedin hanan
»oireille. Aikomus oli panna pyssynpiippu ohimolle ja
lauaista warpaalln. Mutta juuri tuin kaikki oli wnl-
miinn, tuntui kuin joku olisi huutanut: „Willinm!" Säi-
kähtäen panin pyssyn syrjään jn katselin ympärilleni. Ei
näkynyt ketään. Silloin huomasin äänen käyneen omasta
itsestäni, omnstn sydämestäni, ja, kuunnellessani sitä edel-
leen, se puheli: „Willinm, etkö ennä muista, niitä snnrnn-
mies sinulle tnknwuosinn kertoi Suurestn Hengestä? Hän-
hän on niin hywä ja laupias jn on wnlmis ottnmnan
meitä wastaan silloinkin knin me olemme Hänet hyljän-
neet, kun wnan olemme murheelliset siitä ja palajamme
Hänen tykönsä. Etkö muista, William, snnrnnmiehen snno-
neen, että hädässämme on Suuri Henki meidän pnrns
ystäwämme, jn että meidän tulee wnan huolissamme käydä
Hänen turmiinsa? Sinulla on nyt kowa hätä, William.
Etkö tahdo palalta Hänen tykönsä?

„Mutta minä wapisin ja witkastelin, silla minä hä-
pesin. Koko entinen elämäni johtui mieleeni. Muistin,
kuinko, olin karannut scmrnamiehen luota, s oka minua,
orpoa, oli ruokkinut ja wantettcmut sn oikealle tielle oh-
jannut. Muistin, mitenkä minä koettamalla olin koetta-
nut häätää muistostani kaiken sen, mitä olin tiennyt
Suuresta Hengestä ja Hänen Pojastansa sn hywästä kir-
jasta. Olin pakanoille sanonut, ett'en minä mitään tiedä
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walkoisen miehen uskosta, Olin ollut hywin kehno ja
poikennut pois oikealta tieltä. Mitenkä minä woin pnlnita?'
Mutta ääni se yhä waan puheli: „Palaja, palaja!"

„Siinä minä nyt istuin ja wapisin, ajatellen ole-
mani liian kehno, palaitakseui takaisin. Mutta yhä uu-
destaan ja uudestaan minulle wastattiin: „Wielä keh-
nompaa on olla palajmnatta, jos kerran on totta se, mitä
saarnamies on sanonut." Wielä siinä neuwotonna epä-
röidessäni, mitä tehdä, olin kuuleminani waimoni ja las-
teni siellä kaukaisessa wigwamissa huutnwan ruokaa. Sil-
loin oli päätökseni tehty. Minä waiwuin polwilleni lu-
meen ja rupesin rukoilemaan. Tuskin tiedän, mitä lienen
siinä sanonutkaan; tiedän wacm rukoilleeni Suurta Hen-
keä antamaan anteeksi indiaani raukalle, joka oli Hänet
hyljännyt, ollut häijy ja koettanut unhottaa Hänet koko-
naan. Minä sanoin olewani siitä pahoillani ja tahto-
mani tulla paremmaksi. Minä lupasin Hänelle lähteä
sllllrnamiehen luokse, heti kuin lumi on sulanut ja jäät
lähteneet, ja pyytää, että hän auttaisi minua tulemaan
kristityksi, jos waan Suuri Henki antaa minulle anteeksi
ja pelastan minut nyt hädästä, lähettämällä ruokaa «ai-
molleni ja lapsilleni.

„Rukoillessani tuli mieleni rohkeammaksi: tuntui
kuin apu olisi läsnä. Minä nousin pystyyn. Rukous
oli wnhwistanut minua kuin ruoka. Ei ollut minun
enää nälkä eikä wilu. Iloisin mielin sieppasin pyssyni,
enkä wielä kauas ennättänytkään, niin jo huomasin suu-
ren punapeuran. Minä ammuin ja osasin. Siitä mie-
leni hywäksi. Kiiruimmiten nyljin sen, tein walkean ja
keitin itselleni wähän lihan. Taiwutin sitten pitkän puun,
sidoin osan lihoja latwacm ja päästin sen jälleen pys-
tyyn. Siten oliwat lihat suojassa pedoilta. Muut lihat
otin mukaani ja riensin waimoni ja lasteni luo. Pian
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käwin metsästä sinne jättämäni lihat. Hywin ne oliwat
siellä säilyneetkin.

„ Siitä pitäin ei meillä ole ollut puutetta. Olen saa-
nut runsaasti riistaa. Ei ole nälkä meitä enää milloin-
kaan ahdistanut. Suuri Henki on meille antanut kaikki
tarpeemme, niinkuin saarnamies usein sanoi. Hän on
pitänyt meistä huolta. Min'en ole unhottanut lupaus-
tani, jonka Suurelle Hengelle silloin tein, ollessani pol-
willnni salon lumessa. Lumi on sulanut järwistci, ja
jäät owat wirroista lähteneet. Ia nyt minä tulin wenheessä
tänne waimoni ja lasteni kera, pyytämään teitä, että aut-
taisitte meitä tulemaan kristityiksi."

Iloista oli meidän kuulla kertomusta hänen wai-
heistansa, jotka oliwat johtaneet hänet lumalnu tykö.
Waimo ja lapset oliwat keskustelun aikana kärsiwällisesti
odotelleet ulkona wenheessä. Tietysti saatoimme heidät-
kin pian lähetystaloon.

Minun wcnmoni ja muutamin muitakin oli, Willi-
amin rumetessa kertomaan, tullut tupaan, ja he oliwat
liikutuksella kuulleet suurimman osan hänen historiaansa.
Ei ollut meillä suuria warastujn itsellämmekään, mutta
saimme kumminkin laitetuksi koko perheelle kelpo aterian
ja koetimme sanoin s a töin osoittaa olemamme heidän
ystäwiänsä sa tahtomamme auttnn heitä kristityiksi tule-
maan. Iloksemme saimme tietää, että William, tuon
merkillisen rukouksensa jälkeen metsässä, oli uskollisesti
opettanut perheellensä ewcmkeliumin totuuksia, mikäli häu
itse niitä wielä muisti. He oliwat ilomielin kuunnelleet
hänen sanojansa ja halusiwat hartaasti saada kuulla wielä
enemmän.

Minä kutsuin kokoon kylän wanhimmat ja kerroin
heille tämän perheen waiheet ja kaikki, mitä William oli
sanonut nuoruutensa päiwistä. Muutamat wcmhemmista
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ihmisistä muistiwat wielä Ewnns'in ottaneen tämän po-
jan huoneesensa ja oliwat tunteneet hänen wnnhempnnsn-
kin. He kun oliwat itsekin onnellisia kristityttä ja mie-
lellään soimat tätä Inmnlan sinnciusta muillekin, oli
heidän erinomaisen iloista kuulla Williamin palajnmisesta
ja hänen hartaasta halustansa. Heti he ottiwat hänet
joukkoonsa jn cmttoiwat, missä tarwis wnati. Jumalan
armo on Williamin ja hänen omaistensa sydämessä wai-
kuttanut paljon hywää jn ilahduttawaa. Heidän majas-
taan on monta rukousta kohonnut tniwnnsen. lumnlan-
pnlweluksesta he eiwät milloinkaan ole jääneet pois, ellei-
wäthän ole olleet jossain hywin kaukaisilla erämailla.

lumalan henki johdatti meitä moninaisella tawnlla,
koettnessnmme näille niin eriluontuisille miehille ja nai-
sille selittää heidän autuutensa asinta. Siitä on seuraawn
tapaus selwänä todistuksena.

„Missä meidän lapsemme?

Wirrcm rannalla eräässä jylhässä seudussa, noin
100 kilometrin matkassa Mnjawnnjcirwestä, eli muuan
jonkko pakanallisia indiaanejn, sotka näkyiwät päättäneen
sulkea sydämensä ewnnkeliumin saarnalta ja olla minun
sanojani kuulematta. He näyttiwcit niin tympeiltä ja
wälinpitämättumiltä, että minulta oikein mieli masentui.
Heidän luokseen oli meidän lähetys-asemalta noin kahdeksan
päiwän matka. Tie kulki nutioitten, jylhäin sentujenkautta,
jossa emme kohdanneet yhtään ihmissielua. Paljon sain
tällä matkalla kowan kokea kahden uskollisen wenhemiehen
kanssa. Metsänriistaa oli niukalta, jn niinpä täytyi
meidän usein nälkäisinä panna maata kowalle kiwikal-
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liolle. Olimme sateista niin läpimärkiä, että waatteet
monta päiwää tihkuiwat wettä, ja kaipaamalla me kai-
pasimme päiwänpaistetta, päästäksemme wihdoinkin tui-
miksi.

Matkan pitkään olimme käyneet kaikenlaisia wai-
heita, ja minun oli jälleen tilaisuus ihmetellä indiaa-
nien älyä. Mitättömistäkin ulkonaisista merkeistä teki-
wät he hämmästyttämän oikeita päätöksiä. Moni pitää
indiacmeja raakana, siwistymättömänä kansana, mutta
monessa suhteessa he owat hywin kehittyneitä, ja käsittä-
misen nopeudessa ei heitä woita mikään muu kansa maa-

ilmassa.
Lähtiessäni Norway Housesta oliwat useimmat mei-

dän seudun indiacmeista lähteneet Jorkin warastoille Hud-
sonin lahden rannalla, myömään turkiksia ja ostamani:
muita tawaroita. Senwuoksi oli minun mahdoton saada
wenhemiehiä, jotka olisiwat osanneet tietä siihen kaukai-
seen seutuun, minne matkani tällä kertaa piti. Paras
saatawina olewa opas ei ollut käynyt Majawanjärweä
edempänä. Hän oli walmis lähtemään ja opastamaan
minua noitten pakanallisten indiaanien luoksie, waikk'ei
hän milloinkaan ennen ollut käynyt niin kaukana pohjoi-
sessa. Minulla kun ei ollut waran walita, otin hänet
ja erään toisen indiaanin, ja niin lähdettiin matkalle.

Muutamia päiwiä ankarasti ponnisteltuamme, saa-
wuimme Majawanjärwelle. Meidän oli täytynyt kiertää
monta putousta ja koskea ja wälista kulkea raskaat kan-
tamukset seljassa soitse ja rämeitse, joihin usein upposi
polwia myöten.

Majllwanjärwen rannalla oltiin yötä ja siinä suun-
niteltiin matkaa eteenpäin. Olimme jo kulkeneet 380
kilometriä pohjoisten salojen halki, mutta wiela oli snmot-
tawa satanen kilometrejä, ennenkuin oli toiwoakaan saada
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nähdä ihmis-olenton, eikä kukaan meistä tiennyt, minne-
päin matka oli suunnattnwa.

Me makasimme paljaalla kalliolla järwen rannalla.
Noustiin huomenissa hywin warhnin jn rnwettiin kntse-
lemnnn edes jotain merkkiä, josta osaisi päättää, minne-
päin nyt on lähteminen. Lähellä kohoili korkeita mäkiä,
jn me päätimme nousta niitten kukkuloille. Kenties sinne
näkyy joku leiriwalkean snwu tni muutn, mikä tietää ih-
misten läheisyyttä.

Otin pyssyni ja astnin erästä mäkeä kohti. ludiaa-
nit läksiwät painamaan toista suuntaa, Mäki oli noin
kilometrin päässä meidän nuotiolta, Pinn pääsin sen
suurelle sn olin jo lähteä raiwautumnan tiheän pensaikon
läpi ylös mäen rinteelle. Äkkiä huomasin kauniin, kirk-
kaan puron ja sen äyräillä suurempia ja pienempiä sor-
kanjälkiä, niinkuin olisi karjalauma käynyt juomassa. Haja-
mielisyydessäni en muistanut ensinkään, millaisilla auti-
oilla takamailla nyt ollunkaan, wcmn päätin, ett'eiwät
nuo lehmät jn niitten omistajat mahda tästä kominkaan
kaukana olla. Minä riensin nuotiolle takaisin, huhusin
wäkeni kokoon ja kerroin heille, niitä olin nähnyt. Huo-
masin heidän kllswoillaan hienoja iwan ilmeitä, mutta he
oliwat kohteliasta mäkeä jn läksiwät kerallani purolle.
Siellä minä mielissäni ja hieman ylpeänäkin osoitin,
heille löytöni ja sanoin, että kaiketi täällä ihmisiäkin on
lähellä, koskapa omat karjaansa tuossa juottaneet, „Hir-
wenjälkiä nämä maan on," Vastattiin, Noloksi löi
löytäjän.

Katselimme, tähystelimme ° wielci seutua puoleen ja
toiseen, mutta emme mitään nähneet. Lähdettiin siitä sou-
tamaan jonkun matkaa niitä monia wirtoja myöten, joita
Majawanjärween laskee ja joita siitä lähtee, mutta monta
pitkää tuntia tehtiin turhaa työtä. Wihdoin saawuttiin
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erääsen isoon wirtaan ja soudimme sitä ylös, pysytellen
niwan lähellä sen hiekkaista rantaa. Äkkiä kawahti toinen
indiaani pystyyn, huolellisesti katsellen muutamia jälkiä
rannalla. Senjalleen he kumpikin nousiwat maihin

Siellä he tutkimat tarkasti noita jälkiä ja huusi-
wat minulle: „Saarnamies, jo löytyi! Nyt pääsette pian
indiaanien luokse."

„Mikä siellä löytyi?" kysyin minä. „En minä mi-
tään erinomaista huomaa."

„Tässä uäkee aiwan selwään, missä indiaanit owat.
Te olette ilmoittaneet heille tulewcmne heidän luoksensa
tässä kuussa.' He owat olleet hajallaan saloilla metsäs-
tämässä, mutta nyt he kaikki kokoontuwat määrättyyn
paikkaan. Msi heidän wenheistään on eilen kulkenut
ylös tätä wirtaa, ja koira on juossut tässä pitkin rantaa.
Tuossa sen jäljet."

Minä katselin jälkiä hiekassa ja nurkoin: „Näissä
seuduin wilisee petoja. Saattamathan nuo olla suden
tai muun pedou jälkiä,"

Miehet nauroiwat, arwellen, että koiran jametsän-
eläimen jälkien wälillä on sentään suuri erotus.

Tuokion perästä istuimme wenheessä jälleen ja sou-
dimme täyttä wauhtia ylös wirtaa. Nuo pienet jäljet
rannan hiekassa oliwat ainoat wiitat, mutta indiaanien
mielestä niwcm luotettawat. Kuljettuamme noin 30 kilo-
metriä, näimme rannalla nuotion, joka wielä sawusi.
Siiuä oliwat indiaanit olleet wiime yön. Hiilillä keitimme
siinä päiwällistä ja läksimme edelleen, yhä koiranjälkiä
seuraten. Illan suussa saawuttiin wihdoiu indiaanilei-
rille, uiinkuin weuhemieheni oliwat sanoneetkin.

Meitä ei terwehditty kominkaan lämpimästi. Indi-
naneissa oli murheellinen ja katkera mieli mallalla, sillä
äskettäin oli heiltä kuollut tulirokkoon paljo omaisia, etu-
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päässä lapsia. Tätä tautia ei ollut heidän keskuudessaan
wielä milloinkaan tätä ennen ollut; nyt sen oliwat wiime
wuonnn ilmeisestikin walko-ihoiset kauppamiehet tuoneet
maahan. Paitsi muutamia wanhoja welhojn, ei astnnut
kukaan julkisesti minun luokseni, sa tämä ihmisten kylmä-
kiskoisuus teki saarnaamisen jn opetustyön warsin waitenksi.
Me panimme parastamme, sillä kun kerran näin pitkä
matka oli tultu ja niin paljon wmwan nähty, emme toki
tahtoneet tyhjin toimin paluita takaisin, wnan koetimme,
minkä suinkin woimme, uskollisesti julistaa näille ihmis-
paroille iloista sanomaa. Hedelmän kypsymisen jätimme
Hänen huoleksensa, joka oli meidät sinne saattanut.

Eräänä kolkkona, sateisena päiwänä oli suuri joukko
ihmisiä kokoontunut tilawimvaan wigwamiin, kuulemaan,
mitä minulla olisi sanomista suuren tirsan totuuksista.
Kristityt mntkatowerini auttoiwat minna, minkä osasiwat,
todistamalla, mitä siuuausta heille oli tästä kirjasta wuo-
tanut. Kaikki oli turhaa. Miehet istuiwcit siinä, nur-
sieilla mielin, wälinpitämättomina. Kun tiedustin heidän
mieltään sn toiweitaan, wastasiwat he: „Isnin tawalla
on eletty ja niin sitä kuollaankin,"

Wasyneenä ja masentunein mielin minä käwin istu-
maan ja rukoilin hiljaisuudessa Jumalalta Hänen Hen-
kensä wahwistustn ja johdatusta tällä raskaalla hetkellä,
Wastaus tähän rukoukseen tuli niin äkkiä ja niin sel-
wästi, että minä heti kumahdin seisowilleni, ilomielin ja
warmana woitosta.

„Minä tiedän," huudahdin minä, „minä tiedän,
missä nyt owat tapsistanne ne, sotka eiwnt enää ole elä-
witten mailla. Niin, minä tiedän, missä kaikki lapset
owat, sotka kuoleman kylmä käsi on meiltä riistänyt, hy-
wäin sa pahain lapset, walkoisten miesten niinkuin indi-
aanienkin. Minä tiedän tarkoin, missä kaikki lapset owat,"
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Waltawa liike nousi kuulijaini joukossa. Muuta-
mat heistä oliwat siihen saakka istuneet, waippoihinsa
kääriytyneinä, kuni kiwipatsant. Mutta tuskin minä olin
nämä snnnt sanonut, niin jo hekin katsnhtiwat minuun,
tarkknawasti kuulahdellen. Nähtyäni heidän huomionsa
jälleen heränneen, minä jatkoin:

„Niin, minä tiedän, missä kaikki lapset ownt. Ei
heitä enää ole teidän nuotioillanne, ci wigwameissa.
Tyhjinä owat nyt heidän makuusijansa, ei leiki kenkään
heidän pienillä joutsillnan ja nuolillaan. Monella teistä
on suru sydämessä; te kaipaatte lapsianne, joitten ääntä ette
enää kuule, jotka eiwät enää teidän ääntänne kohti tule.
Olen iloinen, että Snuri Henki on minut lähettänyt sano-
maan teille, että te saatte nähdä lapsenne jälleen ja elää
aina onnellisina yhdessä heidän kanssaan. Mutta teidän
tulee kuulla Hänen sanojansa, jotka on siihen hywään kir-
jaan kirjoitettu; teidän täytyy antaa sydämenne Hänelle,

rakastaa ja palwella Häntä. Msi ainoa on olemassa tie
siihen ihanaan maahan, missä lesus, Suuren Hengen
Poika, asuu, ja jonne Hän kokoo kaikki täällä kuolleet lapset.
Ia nyt te olette kuulleet Hänestä sanoman ja olette näh-
neet Hänen kirjansa; siksi tulee teidänkin käydä saman
tietä, jos tahdotte onnellisiksi tulla ja siihen ihanaan maa-
han päästä."

Näin puhuessani kawahti muuan kookas, komea in-
diciani teltan perällä pystyyn ja tuli kiireesti minun
eteeui. Rintaansa lyöden hän sanoi: mi-
nun sydämeni on typö tyhjä. Minä olen hywin mur-
heellinen, sillä ei ole lapsistani enää ainoatakaan elossa,
ja niin yksinäistä on mun wigwamissani nyt. Minä
halajnn nähdä lapsiani jälleen ja sulkea ne syliini. Sa-
nokaa, saarnamies, mitä minun pitää tekemän, että otol-
linen olisin Suurelle Hengelle sn pääsisin siihen ihanaan
maahan, missä mun lapseni owat!"
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Kyynelet silmissä hän waipui maahan, ja moni
muukin teki samoin, sillä heilläkin oli suru sydämmessä,
sn hekin tcihtoiwnt saada minulta opetusta.

Minä awasin kirjain kirjan ja luiu heille siitä, mitä
lesus sanoo lapsista jn kuinka Hän heitä rakastaa. Sit-
ten kerroimme heille niin hyttiin kuin osasimme tuota iki-
wcmhaa jn sittenkin iäti uutta kertomusta Vapahtajasta
ja pelastuksesta. He kuunteliwat jok'ikistä sanaa ja miet-
tiwät niitä. Siitä hetkestä saakka aloitti Pyhä Henki
työnsä heidän sydämissään, ja seuraus oli, että useimmat
heistä kääntyiwnt Herran puoleen ja pysyiwät Hänelle
uskollisina hamaan elämänsä loppuun saakka.



«Kahdestoista luku.

Winipegin järwellii.

Joulukuussa 1877 teiu matkan indiaanien luokse
Sandy bay'n rannoilla. Tämä retki kun monessakin suh-
teessa oli toisenlainen kuin tawalliset retkeni, niin otan
tässä kertoakseni siitä sotain,

Sandy bay, sota myös Walkoiseksi Suoksi sanotaan,
sijaitsee yli 150 kilometrin päässä etelään Veren wirrnsta,
sonka warrella silloin asuimme. Me warustimme kaikki,
mitä tällainen tnlwimatka kysyy, sälytimme pulkkiin ruoka-
warosa itsellemme ja knlosa koiria wnrten ja otimme mu-
kaan kaikki, mitä Miikkoja kestämällä matkalla tarwitann,
unohtamatta keittoastioitakaan.

Ihmiset, joitten luokse matkamme nyt piti, oliwnt
köyhää wäkeä, ja senwuoksi me, kuten muinoin Panwali,
katsoimme parhaaksi olla elintarpeisin nähden niin wähän
riippuwaisia kuin suinkin näistä ihmisistä, jotka eiwät
wielci olleet kristityttä. Waimoni pani senwuoksi meille
cwäiksi runsaat määrät keitettyä lihaa ja leiwänwiipnleita,
joitten päälle oli lewitetty paksulti raswaa. Onneksi oli
tällä kertaa kotona ruokawaroja riittämään asti. Niin
ei nina ollut.

Olimme niwan walmiita lähtemään matkaan kello
yksi yöllä. Silloin nousi ankara myrsky, niin että meidän
täytyi wiiwähtää päiwän koittoon asti. Sitten wastn
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uskalsimme wnljastaa koirat pulkkain eteen sn lähteä liik-
keelle. Kuljettuamme noin parikymmentä kilometriä, käwi
myrsky Winipegin järwellä kowin sietämättömäksi. Se
tuiwersi wasw satanutta witiä ja sokaisi silmät niin, että
täytyi pnetn metsän turnnin ja asettua siellä leiriin.

Luotuamme lunta maasta pois sen werran, että
meillä oli tilaa noin kahdeksan jalkaa läpimitassa, pis-
timme sen toiseen päähän seipään nuotiowalkeatn wnrten
ja peitimme muun alan hawun oksilla. Koirat riisuttiin
waljaistn, jn niille sulatettiin muutamia jäätyneitä kaloja.
Matkani kun oli määrä kestää werraten wnin wähän aikaa,
ei minulla ollut kuin kaksi pulkkaa ja mukana kaksi kelpo
indiaania. Sulatimme kattiloissa lunta jn keitimme teetä
sekä lihaa. Syötyämme sitten leipää ja lihaa, pidimme
päiwänlasku» aikana iltarukoukset, ja kun ei wiime yönä
oltu snnottawaksi maattu, käärimme lämpöiset wnipnt ja
kanttuwat yllemme ja nukuimme, myrskyn ulwoessn ym-
pärillä.

Kello kymmenen maissa illalla minä heräsin. Pistin
pääni peitteen alta ulos sn huomasin myrskyn tauonneen.
Kiireesti nousin ylös ja wiritin waltean, maikka surmia pa-
kotti ja koko ruumis marisi wilusta, ennenkuin sain wal-
kean loimottamaan. Täytin kattilan lumella sekä herätin
mntkatowerini ja muutamat muut nuoret indiannit, soita
oli seuraamme liittynyt, Indincmit osnnwat hämmästyt-
tämän tarkasti lukea ajankulkua Otnwnsta, Se on heidän
kellonsa öiseen aikaan. Nytkin he katsahtiwnt taiwaalle,
s a heidän kummastelemista katseistaan minä huomasin
heidän arwelewan, että minä olin erehtynyt sn luulen
iltaa warhaiseksi namuksi. Sanankaan sanomatta he kum-
minkin nonsiwat. Hätäpikaa sitten haukattiin, pidettiin
aamurukous sn pantiin koirat walsaisin. Wuoteet, ruoka-
tarpeet, wnntteet, kattilnt s. n. e. köytettiin pulkkiin sn
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lopuksi wiskattiin hnwun-okscit tuleen, jotta sen loimotta-
massa walossa näkisi pimeän metsäu kautta lasken alas
Winipegin järwen säälle.

Minä ajoin hywillä koirillani edellä, ja niin no-
peaa oli matka, että ennen auringon nousun olimme so
ehtineet kulkea seitsemättäkymmentä kilometrin. Hetkeksi
niknn pysäyttiin „Mäyränpäähän", missä muntnmin indi-
annesn nsui rohkean, „Paksujalka" nimisen päällikkönsä
kanssa, sa sitten jatkettiin matkaa järruen poikki erääsen
paikkaan, jota sanotaan „Härnnpnäksi". Siellä oltiin yötä,
Rnnnnlln ownt knlliot niin jyrkkiä, että puikkinemme oli
mahdoton päästä metsään. Täytyi kuin täytyikin nsettun
nuotiolle knllioiden juurelle. Kowin oli epämuknwci tämä
paikka. Myrsky oli kasannut sinne suuria lumiruykkiöitä,
eikä meillä ollut mitään suojan kirpeänkylmältä tuulelta,
joka pitkin yötä alinomaa muutteli suuntaansa, puhaltaen
armottomasti. Kun asettuu leiriin metsässä, niin saattaa
siellä, tuulen muuttaessa suuntaa, siirtää walkenn toiseen
paikkaan, tuulen alle, niin ett'ei ole snwusta haittaa.
Tnnllä, kallion juurella, se ei käynyt laatuun, waan meidän
oli kestäminen joko ankaraa kylmää tai katkua ja sawua.

Tällaisessa epäedullisessa asemassa parhaillaan lm-
tellessnmme yötilojn lumeen, (hawun-oksiakaan ei ollut
täällä santawinn), liittyi meihin muutamia indiaaneja,
sotka meidän nuotiotulet oliwat houkutelleet tänne. Heillä
oli mutanaan koko soukko laihoja, »äljistyueitä, suden-
uäköisiä estimolniskuirin, Indinanit olimnt erittäin koh-
teliaita minulle, sa minä arwnsin paikalla, mitä he tah-
tomat, nimittäin teetä sa ruokaa. Minä terwehdin heitä
ystäwällisesti, mutta huomautiu samalla, että heidän olisi
parempi olla, jos nsettuisiwat wähän loitommas. Tunsin
näet noitten eskimolniskoirain kauhean ruokahalun sa pel-
käsin ewäitämme, koircmwalsaita ynnä muuta sellaista,
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sillä kaikki se on olewn mennyttä kalua, jos nuo rosmo-
maiset koirat jääwät lähelle meitä. Muttn indinnnit
puhelimat minulle sanomattomalla kohteliaisuudelln: eiwät-
hän he millään ehdoin snntn riistää itseltään sitä suurta
iloa saada edes yhdenkin yön olla sen saarnnmiehen seu-
rassa, joka kuuluu olewnn niin harras indiaanien ystäwä.

Enhän minä tietysti woinut ajaa heitä pois, mutta
pahan minä pelkäsin, jn oikenssn olinkin. Snmmuttnnk-
seni edes hiuknn heidän koirainsn wimmnttnn nhmimis-
hnlun, annoin minä niille kaikki kalat, mitä omin koirin
warten oli otettu useammaksi päiwäksi. Ne meniwät kuin
kuumille kiroille, Koiranwaljant tuotiin leiriin jn nse-
tettiin hywään tnlteen. Sitten rnkensiwnt minun towe-
rini pulkista jonkinlaisen suojan tuulta wnstncm.

Paitsi turvallisin ewäitä oli minulla tällä kertaa
mukanani säkillinen lihoja ja toinen leipiä. Ne oli tar-
koitettu ewäitsi perillä-olon aikana. Minä toiu ran-
nalta muutamia meden ajamia paksuja knrankojn sel-
laisista oli nuotiownlkenkiu tehty ja asetin ne wuo-
teeni ääreen. Sitten panin lihnsäkin pielukseni alle ja
annoin leipäsäkin toiselle indincmilleni, käskien hänen huo-
lellisesti tallettaa sitä. Sitten käytiin yöpuulle. Pitkään
nitann ei minuu onnistunut nnkkua. Tuskin olimme
käyneet pilkaksemme, niin jo oliwnt koirat ympärillä. Jalo
kilpailu nousi niiden kesken, kuka ensimmäisenä saisi kun-
nian pestä kattilat pnhtaiksi. Kun se oli suoritettu, niin
ala katson, mitä muuta saalista olisi snntnwnnn. Ne
juoksenteliwat meidän ympärimme jn meidän ylitsemme,
ja pian oli niitä kokonainen lauma kerääntynyt meidän
pääpuoliimme; ue wninusiwat lihaa. Minä hyppäsin
pystyyn ja tarkoitin ne kalikoillani alas jäälle. Pujahdin
sitten knnttuwnini alle, mutta unesta ei puhettakaan.

Kymmenen minutin päästä oliwnt kiuscmhenget jälleen
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ääressämme, ja sama näytelmä uudistui useamman ker-
ran, kunnes koko kalikkawarastoni oli lopussa. Ainoana
toiwoncmi oli, että koiratkin wihdoin kyllästywät tähän
mellakkaan, ja niin päästään wihdoinkin rauhaan. Näytti
kuin olisi niilläkin aikomus asettua lewolle, ja minä tein
ilomielin samoin. Turhan knikki! Minä kyllä nukuin,
wäsynyt kun olin, mutta aamulla kun herättiin, ei noissa
työllä ja tuskalla warjelluissa säkeissä ollut lihan sima-
rettn eikä leiwän murustakaan jäljellä!

Tila ei ollut kowin kndehdittawa. Leiri oli tuulen
suussa lumisella tanterella. Ei ollut suojan päämme
päällä, wnlkcakin oli wiheliäistä, sillä puut oliwat peräti
kehnoa laatua: niistä läksi enemmän sawua kuin lämmintä,
ja sawu kirweli kyyneleitä silmiin. Kelpo lihat ja mauk-
kaat leiwät, joita kyllä olisi tarwinnut talwen pakkasissa,
oliwat joutuneet koirain suuhun, ja tuossa nuo rosmot
istuiwat ympärillämme, katsellen meitä »viattomina kuin
karitsat. Kaikeksi onneksi oli toisella indinanilla muka-
naan pussillinen korppuja tuomisiksi tuttawilleen. Ne hän
otti nyt esille, sillä paitsi teetä jn sokeria ei meillä enää
ollut mitään syutäwää, eikä ollut ruokaa toiwominenkaan,
ennenkuin pääsemme 100 kilometriä kauemmas etelään
käsin. Mutta tässä ei nyt ollut aikaa waikeroimiseen,
wanu lähdettiin kiireimmiten matkalle, päästäksemme an-
karaa nälkää pakoon, joka jo kyllä montaan tunnin pe-
rästä oli käywä kimppuumme.

Aamiaista haukattuamme, pidimme aamurukouksen
ja sitteu ajamaan kiiruimmau kaupassa. Kelpo koirani
suorittiwat taas tehtäwänsa niin erinomaisen kunnollisesti,
että ennenkuin lyhyt joulukuun päiwä oli lopussa, olimme
jo saapuneet tuttujen indinanien pienille mukeille, tosin
ei ilman waiwaa jn waarojn tälläkään kertaa.

Eräässä kohden tnli minun ajaa noin neljäkymmentä
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kilometria poikki järwen. Äkkiä upposi suuriu koirani,
Jack, kaulaansa myöten railoon, Järwen sää, soka usein
on monta jalkaa paksu, halkeaa wälistä kownlln paukauk-
sella, ja silloin ilmestyy milloin kapeampia, milloin lewe-
ämpiä rakoja, wäliin parin tuuman, wuoroin useamman
jalankin lewyisiä. Wesi täyttää kohta nämä railot, ja pak-
kasella on wcden pinta pian jäässä jälleen. Tämmöisen
ohueu jääriitteen yli kulkeminen saattaa olla wäliin hy-
minkin wnarnllista. Monasti olen nähnyt oppaani wn-
joaman sellaisiin rakoihin, ja usein on ollut wähällä itse-
nikin käydä samoin. Tällä kertaa istnin pulkassani, kaksi
edellistä koiraa oli onnellisesti päässyt railon yli, mutta
kolmas, Jack, wajosi kylmään meteen. Edellimmäiset koi-
rat wetiwät wäkewästi, samoin kiskoi takimmainenkin
minkä jaksoi, ja niin niiden onnistui pelastan jalo beru-
hnrdilainen towerinsn hukkumasta. Pakkanen oli niin
kown, että sen liittämä, musta turkki muutaman minutin
perästä peittyi jäiseen kuoreen. Ilmeisesti käsittäen mää-

rällisen tilansa, se läksi, heti kuin pulkka oli saatu railou
yli, kaikin woiminsa wetämään muitten kumppaniensa
kanssa, painaen suoran päätä kaukaa häämöittämää met-
sää kohti. Rantaan oli wieln parikymmentä kilometriä,
mutta jo tunnin perästä snawuttiin sinne. Minä kokosin
kiireisesti risuja jn puita, ja pinu loimotti kirkas wnlken,
jonkn ääreen minä lewitin puhwelintnljnn. Siihen käwi
jäinen koirani, kääntelihe jn kierittelihe siinä ninn tarpeen
mukaan, ja ennen pitkää oli se jälleen tuima ja reipas.
Hetken kuluttua tuli toinenkin pulkka. Kaksi jäljempänä
kulkewnn indiaania olimat hekin uponneet railoon, ja
kauan kesti, ennenkuin he jälleen oliwnt tuimat.

Keitimme teetä, jn uusin moimin jatkettiin tnns
matkaa. Perille päästyämme, tenuehdittiin meitä hert-
taisimmalln tawalln. Useat siellä olemista indiaaneista
oliwat meille ennalta tuttuja.
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Monet heistä oliwnt kotoisin Norway Housesta,
jossa lähetyssiirtola oli kaswanut niin suureksi, ett'ei enää
riittänyt ympäristöillä kalaa jn metsänriistaa kaikille,

Msi osn oli senwuoksi ollut pakotettu hakemaan toisia asuin-
sijoja. Monet oliwnt muuttnneet juuri tänne, täyttääk-
seen hywäksensä näitten seutujen hedelmällistä mnntn ja
rikkaita kalnwesiä. Tultuaan tänne wnsta syyskesästä,
he eiwät olleet ennättäneet rakentaa kuin pieniä majoja,
joissa oli huono suoja kylmää wastnnn. Eitä ollut kalan-
saaliskaan ollut niin tuottaman kuin oli sanottu. Tul-
tuani nyt heidän kyläänsä, kernytyiwät he minun ympä-
rilleni kertomaan, kninkn heidän useinkin oli täytynyt
nähdä nälkää, ja ett'ei heidän muutoinkaan ollut käynyt
hywin.

Juuri sinne saapuessani, oli mnutamia retiä lähte-
mäisillään Mnnitobaan, Minä riensin ensimmäiseen ma-
jaan, kirjoittaakseni lyijykynällä muutaman riwin ystnwäl-
leni Irju Aoungille, mutta kirjoittaminen ei ottanut on-
nistuakseen, minä kun olin palelluttanut neljä sormea oi-
keasta kädestäni. Nämä ja paleltunut nenäni ne wielä
monta päiwää johdattiwat mieleeni noita 100 kilometriä,
jotka olimme nälkäisinä kulkeneet.

Paitsi kristittyjä indiaaneja tnpnsin täällä koko jou-
kon muitakin näille seuduille siirtyneitä. Täällä wiiwyin
kahdeksan päiwää. Kylässä oli kymmenkunta pieniä mök-
kejä ja koko joukko wigwameja. Asukasten toimeentulo
riippui kanininpyynnistä ja kalastamisesta ja oli sem-
moisenaan niin muodoin wnrsin epäwarmn. Minulta
kun nuo roswomaiset koirat oliwnt wieneet ewääui tyyten
tarkoin, olin täällä kokonaan ihmisten antimien warassa.
Parastansa he kumminkin koettiwat. Aamuin, puolipäi-
win ja illoin tuotiin minulle kaloja ja knnineja, jn niinpä
ci minulla mitään hätää ollutkaan.
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Tapani mnkaan saarnasin kolmasti joka päiwä ja
wälinikoina pidin koulua. Pian muodostui luokka, johon
kuului 35 heukeä, ja uiistä oli kymmenen päättänyt kän-
tyä Herran puoleen ja rumeta Hänen uskollisiksi opetus-
lapsitseen. Suuri oli ilomme, ottnessamme näitä uusia
weljiä keskuuteemme, sillä edellisenä wuonna oli lähetys-
työn tulokset siellä olleet marsin masentamia. Kaikeksi
onneksi oli siellä muuan mies, joka oli omiansa hoitamaan
tätä pientä laumaa keskellä erämaata. Hän oli indiacini,,
nimeltä Benjamin Cameron. Takanaan oli hänellä mer-
killisen waiherikcis elämä. Hän oli aikoinaan ollut ihmis-
syöjä, mutta Jumalan armo oli hänet pelastanut tästä
kauheasta synnin kuilusta, asettaen hänen jalkansa ian-
kaikkiselle kalliolle ja täyttäen hänen huulensa ja sydä-
mensä ilolla ja' ylistyksellä. Hänestä tuli tunnon mies.

Lasten kanssa wiettämani hetket oliwat erittäinkin
miellyttciwiä ja siunanksesta rikkaita. Hauska oli todel-
lakin kuulla suurempaiu lasten lukewan ja osnnwan kat-
kismuksenkin niin hywästi omalla kielellään, jopa eng-
lanninkin kielellä. lakelin heille kaikenlaisia unsin kirjoja
ja samoin lämpimiä wcmtteita, joita lähetys-ystäwät
Montrealista oliwat lähettäneet. Olisinpa suonut heidän
itsensä oleman näkemässä, kuinka paljon iloa se tuotti jn
kuinka paljon kurjuutta liewensi. He olisiwat marinaan-
kin tunteneet olemansa runsaasti palkitut.

Sunnuntaina pidimme kylässä Herran Ehtoollisen.
Se oli ihana, matama hetki meille kaikille. Herran läs-
näolo oli ilmeisesti tuntuma, sa kaikki me uudestaan lupa-
simme Pysyg hänelle uskollisina. Joulun pyhät mietin
indinanien luona. Muuan heistä oli saanut sntimiinsn
muutamia saukkoja ja ostanut niitten nahoilla ohikulke-
nutta kauppamiehiltä jauhoja ja tuiwatuita luumuja.
Niistä laitettiin minun kunniakseni jonkinlaista puddin-
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kia, josta minä kumminkaan, erityisistä syistä, en rupea
tässä lähempää selkoa tekemään.

Kauniilla ilmalla palasimme kotia kahdessa päiwässä,
täynnä ilon siitä, että Herra oli siunannut tämän käyn-
timme indiaanien luona.

William M e m otn s.
Kun Jumalan uskollinen palwelijn Jaakko Ewaus

oli saattanut Kri-indinanien maahan lunastuksen iloisen
sanoman, oli William Memotas niitä, jotka marsin pian
käcintyirrät pakannuden pimeydestä kristin-uskon waloon.
Hänen mielensä muutos ilmeni niin selwänä, ett'ei sen
todenperäisyyttä milloinkaan saattanut epäillä. Hän kehit-
tyi kristillisyydessänsä suurin askelin, ja hänestä tuli
hyödyllinen ja arwossa-pidetty seurakunnan jäsen, joka
marsinkin saarnaajana ja opettajana teki suuria palweluksia.

Hän oli ennen kaikkea hywin onnellinen kristitty.
Hänen knswonsa olnuat kuin päiwän paiste. Hänessä
oli jotain erinomaisen lämmintä, joka kohta weti puo-
leensa. Hänen pelkkä läsnä-olonsa tnntui hywältä. Joka
kerta kuin hän tuli meillä käymään, waikutti hänen päi-
wänpaisteinen olentonsa ja käytöstapansa tapsissakin ihas-
tusta. Kristin-uskonnsa toteutti hän jokapäiwäisen elä-
män wähäisissäkin asioissa.

Minä seurustelin hänen kanssaan usein ja olin läsnä
sellaisissakin tilaisuuksissa, jolloin hän joutui kownin koet-
telemusten alaiseksi, mutta en kuullut häneltä koskaan
yhtään sopimatonta sanaa enkä nähnyt hänen tekemän
nntään, soka olisi hänen Herransa sn Mestarinsa murheel-
liseksi tehnyt. Hänen korkein pyrintönsä oli päästä tai-
wnasen sn osoittaa muillekin tietä sinne.
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Kun muutamat indiaanit oliwnt kowin pahoillaan
niistä sopimuksista, joita heidän oli täytynyt tehdä halli-
tuksen kanssa, kirjoitti William eräälle ystäwälleen näin:

„Minä en näistä asioista itselleni kowin suurta
surua tee, tietäessäni, että kaikki wihdoinkin tulee oikealle
tolalle. Minä halajan waan oppia yhä enemmän rakas-
tamaan lesusta, niin että kerran sanu Hänet nähdä."

William tunsi kotimetsissä kasmamien yrttien ja
juurien lääkeopillisen »voiman, ja oli saanut opastusta
muutamain lääkkeiden käyttämiseen, joita wnlko-ihoiset
oliwat tuoneet maahan. Senpä wuoksi sanoimmekin häntä
usein „kyläntohtoriksi". Harmoin hän tällä toimellaan
mitään ansaitsi, mntta ninn hän oli walmis auttamaan
sairaita. Jumalan awulla hänen onnistuikin tehdä muu-
tamia ihmeellisiä parannuksia. Sairaita hoitaessaan oli
hän harras rukouksissa. Werraton oli kerrassaan hänen
taitonsa ampumnhaawmn sitomisessa jn parantamisessa.

Muita koetti hän kaikin monninsa saada termeiksi,
mutta itse hän sai wuosikausia paljonkin kitua. Usein
oli hänellä hirweä päänpakotus, mutta en milloinkaan
kuullut hänen napiseman tai walittnwan. Kun muut
häntä säälitteliwät, puheli häu: „Älkäät olko minusta
huolissamme; sonknn nsan perästä minä pääsen kotia, sn
kun lesuksen saan nähdä, ei minua silloin enää mistään
kuvista." Noin yhdeksän päiwää ennen kuolemaansa hän
snirastni, ankaran milustumisen jälkeen, sn tauti löi hä-
nen jo ennestäänkin heikkoihin keuhkoihinsa. Jo alun
pitöin hän tunsi tämän taudin oleman „ kuolemaksi", eikä
milloinkaan ole wäsynyt työmies suuremmalla ilolla ter-
wehtinyt leposijaansa kuin William hautaansa. 110 siitä,
että hänen nyt sallitaan päästä tniwaasen, täytti kaikki
hänen ajatuksensa; muusta hän ei wälittänyt. Hän oli
aina ollut uskollinen ja lempeä isä ja awiomies, mutta
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nyt hän, muistaen Jumalan liimanneen olla leskien jcr
orpojen holhojn, jätti mainionsa ja lapsensa tämän uskol-
lisen Isän huostaau.

Pitkällisen tautinsa tähden kykenemättä tekemään
työtä, oli hän hywin köyhä, eikä ollut hauella kuolinwuo-
teelleenknan kääntyessäusä muuta rnokaa kuiu kalan. Tie-
tysti annoimme me ilomielin kaikki, mitä niukoista Ma-
roistamme suinkin riitti, liewittääksemme hnnen puutet-
taan sa tuskiacm. Eräänä päiwänä käwin hänen luo-
naan yhdessä pastori Semmens'in kanssa. Haastelimme
jumalisista asioista ja rukoilimme yhdessä hänen kanssaan.
Olimme tullessamme tuoueet hänelle jotain ja lähties-
sämme kysyi Semmens: „No, weli William, saattnisim-
meko me wielä jotain tehdä teidän hywäksenne? Tnrwit-
setteko wielä jotain?" Sairas käänsi loistamat kaswonsa
meihin jn sanoi: „En, en tnrwitse enää mitään, lesustn
wnan sitä enemmän,"

Nsein hän puheli meille siitä ihanuudesta, jota hä-
nen on pian sallittu nähdä, siitä onnesta ja ilosta, jota
hän tuntee, astuessaan yhä lähemmäs helmillä koristettua
porttia ja kultaisia kujia. Jospa osaisin luoda lukijani
eteen kuwan tuosta miehestä, joka pienessä hökkelissään
makaa kurjnin kaattuwnin ja taljnin päällä, mutta kirkas-
tetuin kaswoin puhelee tähän tapaan:

„Mikäli mulla ruumis riutuu, sikäli käy uskoni
lujemmaksi, sn rakkaudessani lesukseen minä olen onnel-
linen. Olen niin iloinen siitä, että kuuntelin herra
Ewans'in sanoja ja annoin sydämeni sille Herralle, joka
on minut pelastanut ja niin onnelliseksi tehnyt. Ia suuri
on ollut iloni, että minun on sallittu jotain tehdä tämän
Herrani tähden. Hän oli apunani, kun koetin muille
kertoa Hänestä ja Hänen rakkaudestansa. Ia kun näin
sain työskennellä Hänen tähtensä, silloin oli sieluni on-
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nellinen, ja nyt olen onnellisempi kuin milloinkaan ennen.
Minä lepään Hänen rakkaudessansa.

Näin haasteli tuo onnen mies niin kauan kuin
woimat myöten-antoiwat. Meille tuotti hänen luonaan
käyminen ainn siunausta. Hänen sanansa wahwistiwat
ja rohknisiwat meitä työhömme. Kerrankin sellaisen käyn-
nin jälkeen huudahti Semmens:

„Oi, jos noin riemuita wois sieluin.
Kun multa kerran päättyy tie!"

Annettuamme hänelle Herran Ehtoollista, hän sanoi,
sywästi liikutettuna: „Pian saan nähdä kalliin Wapah-
tajani) siellä on olewa ikuinen ilo."

Kerran sanoin hänelle: „Toiwoakseni te ette sentään
niin pian lähde luotamme. Me pitäisimme teitä niin
mielellämme täällä. Me tarwitsemme teitä ja teidän apu-
anne saarnaamisessa, pyhäkoulussa ja hartauskokouksissa.
Teidän luokkanne kuusikymmentä jäsentä owat komin mur-
heellisia tautinne tähden: he eiwät tahtoisi kadottaa teitä.
Älkää jättäkö meitä, William; me tarwitsemme teidän
läsnä-oloanne, teidän esimerkkiänne ja teidän rukouksianne."
Hän kuunteli minua tyyneesti, mutta katsahti sitten nuh-
telewasti minuun ja huudahti sellaisella haikealla äänellä
kuin koti-ikäwän wcnwaama lapsi, joka ei wieraissa wiihdy:

te tahtoisitte minun pidättää? Tiedättehän te,
että minä pyrjin kotiini!"

Ennen pitkää hänen harras toimeensa täyttyikin.
Iloisena kuin woittaja hän läksi kotiansa. Tiesimme kyllä,
kuinka paljon seurakunta oli hänessä menettänyt, mutta
tiesimme myös, että arpa oli hänelle kauniimmissa lan-
gennut, sillä hän oli mennyt niitten iloon, jotka Walkeissa
waatteissa seisowat Jumalan istuimen edessä.

Lähetystyössä on paljon waiwoja ja wastuksia, mutta
ei mikään wahwista jarohkaise saarnaajaa enemmän kuin



146

indinani-kristittyjcn jalo uskon-elämä ja riemullinen kuo-
lema, Warsin wähän he tietäwät siwuseikoista kristillisen
kirkon opeissa, mutta Jumalan Henki osoittaa heille hei-
dän heikkoutensa ja syntinsä ja Vapahtajan rakkauden.
He tarttumat kiinteällä, lujalla uskolla Häneen, ja he tun-
tewat Hänen armonsa läheisyyden, ja siinä on heillä ali-
tuinen, suloinen warmuus. Ia elon-illan tullessa sitten
Hänen läsnä-olonsn heitä wahwistaa, ja pimeään laak-
soonkin he astuwat riemuisin sydämin.

Ei ole turhaan tehty lähetystyötä Pohjois-Amerikan
puna-ihoisten keskuudessa. Tuhansia indinanejn seisoo
nyt lunastettuina Jumalan armo-istuimen edessä, suuret
määrät uskollisia, lujamielisiä kristityttä waeltawnt hei-
dän jälkiänsä, ja niin me näemme, että mitä useinkin
kyynelin on kylwetty, se ihanana wiljawainiona nyt lai-
nehtii, runsaasti korwciten kaikki kyyneleet ja waiwan kaiken.



Kolmastoista luku.

Yhteiskunnallista työtä.

Työ indiaanien keskuudessa oli warsin monipuolista.
Se ei ollut aumastaan tuota tawallista, jokaisen papin
ja sielunpaimenen welwollisuuksiin kuulumaan toimintaa,
waan siihen liittyi paljon muutakin, mikä lähetystyölle täällä
antaa niin omituisen leiman. Heti kuin indianni on ivas-
taan-ottanut ewankeliumin ja Kristuksessa tarjotun pe-
lastuksen, pyrkii hän edistymään ja kehittymään maalli-
sellakin alalla. Kristin-usko on todellisen siwistyksen edellä-
käwija, Milloin tätä järjestystä on koetettu loukata, on
pohjois-Amerikan indiaanien keskuudessa aina tultu mitä
surullisimpiin, masentawimpiin tuloksiin.

Sir Francis Bond Head, Canadan entisiä kuwer-
nöörejä, harrasti wilpittumästi indiaanien parasta. In-
nokkaasti hän koetti kohottaa heitä ja tehdä kaikki, mikä
saattoi edistää heidän sinistymistänsä. Hän kokosi heitä
kerran suuren joukon erääsen siirtolaan ja keskusteli siellä
heidän kanssaan heidän tilansa parantamisesta. Pari
härkää teurastettiin, janhoja, teetä ja tupakkaa saettiin
runsaissa määrin ja juhla-ateriat laitettiin. Indiaanit
söiwät ja polttiwat ja tuunteliwnt tarkoin tuota suurta
miestä, joka heistä näytti warsin arwokkaalta, koskapa oli
antanut heille niin paljon ruokawarojll ja tupakkaa.

Kuwernöllri ilmoitti tahtomansa tällä kokoonkutsu-
misella ja kestittämisellä lausua mielisuosionsa sn ilmi-



148

tuoda, kuinka suuresti hän harrastan heidän parastansa.
Sen jälkeen hän selitti heille marsin sujuwasti, kuinka
metsänriista wähenemistään wähenee, kuinka kalansaalis-
kin pian käy niukaksi, ja kuinka heidän ennen pitkää täy-
tyy kärsiä puutetta, jopa nälkääkin nähdä, elleiwät asetu
Mäkinaisille asuinsijoille ja rupea maata miljelemään. Hän
sai heidät wihdoin lupaamaan, että he tästä puolin otta-
mat elääkseen uudella tnwalln. Heidän kun oli runsaan
aterian ääressä peräti hymä olla, niin oli heidän mielen-
tilansakin semmoinen, että hetansti lupasiwat, mitä maan
toinen wanti. Ihastuneena heidän taipnmaisuudestaan,
lupasi kuwernööri lähettää heille auroja, metohärkiä ja
kirweitä, joilla snisiwnt raiwatn itselleen metsistä peltoja
ja wiljellä niitä sitten. Kun kylwun aika joutuu, lähet-
tää hän siementä heille. Suuresti he iloitsiwnt, nä-
mä sanat kuultuansa, ja neuwottelu päätettiin suurilla juh-
lallisuuksilla.

Jonkun njnn perästä saapuiwatkin aurat ja kirweet
ja härjät.. Silloin oli ihana kewät-aika. Mutta indiaa-
nitpa eiwät ryhtyneetkään työhön. Eiwät käyneet he kyn-
tämään maata kylän ympärillä, missä metsä oli raiwattu,
eiwätkä heilutelleet kirwestä saloilla, raiwatakseen yhä suu-
rempia aloja, waan pitiwät kokouksen sn harkitsiwnt asi-
ntn tähän tapaan: „Nämä kirweet ne kiiltää sa wälk-
kyy kuin lasi. Jos niillä käy puita kaatamaan, niin
tummeneehan ne ja käy rumiksi. Otetaanpas ja ripuste-
taan ne koristeiksi wigwnmeihin. Härjät owat lihnwnt
sn hywat. Maljasta ne nyt noitten raskaitten uurain eteen
jn pane kowaa maankamaraa kääntämään, niin pianhan
ne laihtuu, eikä niistä sitten ole syötäwiksi ensinkään.
Otetaanpas ja laitetaan uljaat pidot," Ia niin teuras-
tettiin härjät, ja käskettiin kaikki lähitienoon indinanit juh-
lapitoihin, eikä lakannut kattiloista porina, niin kauan
kuin lihaa murukaan wielä oli jäljellä.
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Sellaisen lopun sni tämä niinknin moni muukin
yritys, jolln on koetettu indinnnejn siwistää, ennenkuin

heistä on tullut kristityttä.
Me puolestamme tulimme indiaaneista siihen koke-

mukseen, että mikäli ewankeliumi woitti heissä alan, sikäli
heissä heräsi halu päästä aineellisissakin asioissa parem-
malle jn korkeammalle kannalle. On tietysti olemassa
seutuja, missä indiaanin ei ole ajatteleminenkaan mnan-
wiljelystä. Me nsuimme noin 500 kilometriä pohjoiseen
inistä Länsi-Cnnndnn hedelmällisistä prerioistn, missä
wielä sanallekin miljoonalle mnanwiljelys hywin kannat-
taisi. Indiaanit Nelsonin wirran rannoilla ownt 1000
kilometrin päässä pohjoiseen näiltä lihnwuuttn tiukkunutta
kedoilta. Kaikki uämä jn samoin Oxfordin nsemnn seu-
duilla nsuwniset jn melkein koko wäestu noilln pohjoisilla
leweyspiireillä ownt pakotetut hankkimaan elatuksensa met-
sästyksellä jn kalastuksella. Mutta missä wnnn mnn oli
wiljelykseen sowelinstn, oli kristityillä indinnneilln ninn
puntnrhujn jn pieniä peltojn.

Olin ottanut mukaani tänne neljä perunan. En
saanut niitä maahan ennenkuin elokuun 6 »mä, mutta
kumminkin minun onnistui nostan syksyksi pari pientä
tuopillista. Minä knäräsin perunat pumpuliin, suojellnk-
seni niitä tnlwen yli. Seuraamana wuonnn oli sato pari
kapallista. Kolmantena wuonnn oli sato noin 300 litran,
neljäntenä lähes 70 hehtolitrnn. Ennenkuin minä lätsin
Norwny Housesta, nostiwnt indiaanit wuosittnin tuhansia
hehtoja perukoita. Kaikki ne oliwnt alkujaan noista nel-
jästä minun tnomastnni perunasta. Oli heillä ennenkin
ollut perunoita, mntta ne oliwat huonon hoidon tähden
joutuneet sukupuuttoon.

Eräänä kesänä toin Red Riwenstä nwonnisessn »ven-
heessä hywän skottilaisen rnutn-nurnn. Seurnnwnnn tnl-
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wenn ostin sieltä säkin nisuja, noin 130 litraa, ja 32 rau-
taista äkeen piitä. Kaikki nämä tawarnt jnkoko joukonsieme-
niä meidän knswitnrhnn wnrten minä toin koirnpulkas-
sani Norway Housesta. Sitten wnljnstin kahdeksan koi-
raa nurnn eteen ja kynnin pienet pellontilkkuui. Saatu-
ani aleeni walmiiksi, knrhitsin nisupeltoni koirilla. Ensim-
mäisenä wuonna leikattiin sato sirpillä ja puitiin wnrs-
tnlln, Wnimoni neuloi usenmpin hurstejn yhteen, ja ker-
ran, tasaisen tuulen puhaltaessa, jywät wisknttiin jn puh-
distettiin nknnoistn. Siten snin 17 hehtolitrnn mitä par-
haimpia nisuja. Myllyä kun ei ollut sntojenknnn kilo-
metrien päässä, jauhettiin jywiä yksinkertaisesti wnnn käsi-
myllyssä. Osa käytettiin kotoun welliksi, toinen nnnettiin
indinaneille, jotka siitä keittiwät itselleen serpaa.

Näin teimme työtä heidän tähtensä jn heidän knns-
sann, nähtyämme heidän käsittämän pyrintömme heidän
tilnnsn pnrnntnmiseksi jn noudnttnwnn meidän esimerkki-
ämme.

Siihen asti oli heidän päärnwintonnnsa ollut kala
melkein yksinomaa, Werlloja pidettiin medessä, siitä saakka
kuin jää toukokuussa sulaa, lokakuuhun, jolloin järwet ja
joet jälleen jäätymät. Usein hakattiin werkoille awnntojn
järween. Suuri kalanpyynti syksyllä on täyden toimin-
nan ja jännityksen nikan, sillä tnlwenmnrnstot riippumat
päänsinllisesti juuri syksyn snnliistn. Niin ankaran ja
yhtämittaista on pakkanen Norway Housessn jn pohjoi-
silla lähetys-nsemilln, että loknkuussn tni mnrrnskuun nlussn
snndut kalat kestämät jäätyneinä hamaan huhtikuuhun.
Enimmäkseen saadaan särkikaloja, mutta tulee pyydyksiin
muunkin laisia suurissa määrin.

Jokainen indiaani-perhe koettaa syksyllä hankkia tai-
men waralle kolme-, mitäpä wiisituhattn kalaa. Minnlla
puolestani, jonka täytyi usein matkustaa ja syöttää use-
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mnpia koirin, piti olla »varastossa wähintäänkin 10 tu-
hatta kalan. Onneksi owntkin järwet ja wirrat siellä niin
kalarikkaita. „Knlnwälkkyinen mesi" antaa ihmiselle siellä
rawinnon, jonka karu maa häneltä kieltää.

Metsissä on runsaasti riistaa, jonka liha kelpaa rn-
winnoksi, mutta sittenkin on sen paljous mitättömän wä-
häinen, werrnttunn kalan runsauteen.

Kala se on alkuasukkaan päärawinto, ja kala on
lähetyssaarnaajankin ruokalistassa päälajina. Rile-kapi-
ncm aitana, jolloin ei meillä ollut wähintäkään yhteyttä
siirtolain kanssa Red Riwerissä eikä meillä niin muodoin
ollut pienintäkään mahdollisuutta hankkia, kuten ennen,
elintarpeita sieltä, olimme pakotetut syömään kalan yksi-
löimättä kertaa unikossa, ja sitä kesti kokonaista puoli
wuotta. Sattui tosin niinkin, että kalan rinnalle saatiin
pöytään knninia tai palanen peurau tni hirw.en lihaa,
jopa karhuakin kappale, mutta kala se sittenkin oli pää-
ruokana aterioilla.



Metzästoista luku.

Kristityt indiaanit kauniissa toimessa.
Kerran kewäällä tuli meidän lähetys-asemalle sanoma,

että indiaanien keskuudessa suurilla Saskatchewanin ta-
sangoilla oli ilmaantunut rokkotauti. Siitä meille korua
säikciys.

Tämä tauti oli todennäköisesti tullut sinne walko-
ihoisten kauppiaitten kautta Montanan waltiosta ja le-
winnyt uskomattoman nopeasti, wnatien paljon uhreja.
Asiata pahensi wielä se seikka, että kaksi indinnni-heimoa
silloin parnillaan käwi sotaa keskenään. Tehdäkseen nn-
holliselleen niin paljon pahaa kuin suinkin, weiwät toisen
leirin indiaanit rokkoon kuolleitten ystäwäinsä waatteita
wihollisen alueelle. Toiset, wnaraa aawistamntta, otti-
wat waatteet omikseen ja käyttiwät niitä. Siten lewisi
rutto yhä laajemmalle, ja tuhansia ihmisiä kuoli siihen.

Niitten seutujen lähetyssaarnaajat, Mac Dougall ja
Campbell, ryhtyiwät kristittyjen indiaanien awulla kaik-
kiin njateltawissa olemiin keinoihin ruton lewiämisen es-
täiniseksi. Mutta siitä huolimatta se yhä edelleen kaatoi
kansaa, niin walko-ihoisia kuin indicmnejakin. Pelastaak-
seen edes joitakuita, sai Mac Dougall oman asemansa
lähellä nsuwat indiaanit hajaantumaan suurille prerioille,
siinä toiwossa, että he tällä tapan wälttäwät tartunnan.

Pakanalliset indiaanit, cpätoiwoisscian ja «ummuis-
saan tästä hirmuisesta rutosta, joka heidän seassnnsn oli
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tehnyt niin suuria tuhoja, ja jota wastaau he oliwat ai-
wan woimättomia, päättiwät kostaa turwattomille walko-
ihoisille. He lähettimät joukon sotilaita tappamaan kaikki
malko-ihoiset maassa. Ensimmäinen „walkonaamain" asun-
to, johon he snapuiwat, oli Viktorian lähetys-nsema Sas-
katchewanin rannalla. Tapansa mukaan he eiwät hyö-
känneet suoraa päätä, maan kätkeytyiwät korkeaan heinik-
koon. Ainoastaan kaksi heistä hiipi lähetystaloon, mutta
komin he siellä hämmästyiwät, huomattuansa taudin löy-
täneen tiensä sinnekin ja ottaneen sieltäkin joitakuita uh-
reja. Kiireisesti ja hiljaa he hiipiwät kumppaniensa luokse
ja ilmoittiwat näkemänsä. Pidettiin sotaneuwottelu, jossa
tultiin siihen päätökseen, ett'ei suinkaan saarnamies saata
olla syypää ruttoon, sillä eihän hän muutoin olisi salli-
nut omaistensa joutna surman suuhun. Rutto oli »ar-
maankin walko-ihoisten turkiksenkauppiaitten tuoma.

He läksiwät nyt lähimmäiselle kauppa-asemalle, me-
uetteliwät siellä samoin ja saiwat tietää, että sikäläinen
ylipäällysmies Clarke oli kuollut rokkoon. Pidettiin
jälleen sotaneuwottelu ja tultiin toistamiseen siihen pää-
tökseen, että he oliwat tälläkin kertaa erehtyneet.

Lähetyssaarnaajaa ja hänen kotimäkeänsä uhkasi sit-
tenkin alituinen wacira. Pakanalliset loitsumiehet pyysiwät
yhä edelleen yllyttää epätoiwoisia ja kiihtyneitä indiaa-
nejn wäkiwaltnisiin toimiin ja meritöihin wnlko-ihoisia
mastlllln. Jumalan wäkewä käsi se yksistään suojeli silloin
lähetyssaarnaajia joutumasta indiacmien snrmnttawiksi.
Kerrankin, lähetyssaarnaajan rouwan puuhaillessa puu-
tarhassaan muutamain muitten kanssa, oli yksitoista Mus-
tajalka-indiaanin paraillaan »väijymässä korkean heinikon
suojassa, majaan sadan metrin matkassa. He oliwnt tul-
leet murhan ja ryöstön aikeissa, mutta, niinkuin he itse
perustapani kertoiwnt, joku näkymätön moima oli pidät-



154

tänyt heitä ampumasta. Toisen kerran oli muutamia
miehiä tuosta samasta wereuhimoisesta heimosta hiipi-
nyt kaurapeltoa myöten ja kauan nikan tnrknstellut lä-
hetys-aseman wäkeä. Mitään pahaa tekemättä he kum-
minkin oliwat palninneet takaisin. Siihen aikaan ei ollut
lainkaan tawatontn, että lähetyssaarnaajat noitten raaka-
laisten maassa kuuliwat luodin wingahtnwan ihan kor-
wnnsn juuressa.

Ruton rniwotessn Snskntchewaniu marsilla, ryh-
dyttiin ympärillä olemissa sendnissn kaikenlaisiin waro-
keinoihin sitä wastann. Jo wuosikausia oli ruokawaroja
kankaiseen Saskatchewanin seutuun kuljetettu Fort Gar-
rista Winipegin warrelln pitkissä, härkä-kuormastois-
sa. Näissä kuormarattaissn ei ollut raudanpalastakaan,
ja kosk'eiwät oppaat, soina käytettiin indinanejn sa mes-
titsejä (indiaanien sn walko-ihoiste» jälkeläisiä), mil-
loinkaan woidelleet pyöriänsä, niin knului tuollaiseu
kuormnston kulku jo laitos ympärille. Rattaat oli-
wat yhden härjän wetämiä ja kuormana niissä 40—60
leiwiskää. Ajaja astui niun jalan kuorman wieressä.
Nnmä knormnstot oliwat wastnkuhtia kuurmawenheille
suurilla wirroilla. Merkillinen hetki se oli ninn noille
yksinäisille walko-ihoisille kaukaisessa pohjolassa, kun kuor-
mnstot saapuiwat, tuodeu samalla sanomia ulkomaail-
masta. Mutta rutou aikana oli ryhdytty ankariin toi-
meupiteisin, Manitobnn kuwernuöri kielsi kaiken knuppa-
yhteyden tuon saastntetun sendun kanssa. Ei yksikään
kuorma, ei ainoakaan matkustaja saanut lähteä sinnepäin.
Tämä saattoi kowann pulaan ja ftuutteeseu lähetyssaar-
naajat, kauppamiehet ja muut walko-ihoiset, joita siellä
oleskeli joko ammattinsa wuoksi tai huwiksensa. Monin
paikoin oliwat lähetyssaarnaajat tumallisissakin oloissa
saaneet wain kahdesti wuodessa tietoja muusta maail-
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mnstn; nyt eiwät saaneet ensinkään. Puhwelihärkiä tosin
wielä löytyi tasangoilla, mutta muutoin oliwat elintar-
peet melkein kokonaan lopussa, eikä ollut enää sanotta-
maksi jäljellä kruutin, luotejn eikä tarpeellisin lääkkeitä-
kään. Pyytämällä pyydettiin kuwernööriä liewentämään
kielton, muttn turhaan. Hänen sydäntänsä särkee, sanoi
hän, kun täytyy jättää ihmisiä Puutetta kärsimään, mutta
hän pitää welwollisuutenaau suojella lääniänsä niin pal-
jon knin mahdollista.

„Mitä me woisimmc tehdä, auttaaksemme noita po-
loisia, joittcu täytyy kärsiä ei ainoastaan tautia ja sywää
surun, wnnn puutetta ja nälkääkiu?" niin kyseliwät
kyselemistään armeliaat ihmiset. Wihdoin päätettiin pyy-
tää Norway Housen kristittyjä indiannejn lähtemään muu-
tamilla wenheillä ylös mahtawaa Saskatchewanin wirtaa
erääsen kohtaa», missä hädän-nlaiset woisiwat heidät koh-
data, jn wiemään heille malttamattomia tnrpeitn.

Stewart, Hudson bay yhtiön ylin wirkamies, toi
tämän pyynnön minulle, näitten iudiaanien saarnaajalle.
Me keskustelimme hänen kanssaan kauau aikaa, punniten
kaikkia »vaaroja, joitten alaisiksi indinanit tällä matkalla
cmtnuwnt, heistä knn ei yksikään ollut rokotettu. Heidän
täytyy kulkea sntojn kilometrein saastutettujen seutujen
halki. Mutta jotain piti tehdä, jn olihan mahdollista,
että indinanit, mitä suurinta wnrownisuuttn noudattaen,
snnwnt malttaneeksi tartunnan. Päätimme senwuoksi kut-
sun heidät kokoon jn esittää heille nsinn.

Kirkonkello pantiin soimaan, ja indinanit kerääntyi-
wät kuulemaan, mikä oli asiana. Minä selitin heille,
kuinka surkeassa tilassa ihmiset Saskatchewanin mnnssa
omat, ja ehdotin, että täältä lähtisi sntn kuusikymmentä
miestä kahdellakymmenellä wencellä wiemään sinne ruo-
kawnroja, ampumatarpeita y, m,, sn siten pelastamaan
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mnlko-ihoisia nälkäkuolemasta. Kaikki, soille puhuin, oliwat
kristityltä. Minä sanoin: „Miuä tiedän kyllä, ett'ei
teidän kansaanne ninn ole kohdeltu kauniisti eikä oikeu-
den mukaisesti, mutta älkää sitä nyt nsatelko. Jumala
antaa teille nyt tilaisuuden tehdä sotain suurta heidäu
edestänsä. Siten snntntte heille sn mnnilmnllc osoittna,
kenenkä lapsin te olette, pnnemalln itsenne nlttiiksi wnn-
rllille,welwollisuuttanne täyttääkscnne," Me selitimme heille,
kuinka he woiwat mälttää tartunnan, pysytteleimällä aina
keskellä uurtaa ja milloinknnn lnskemnttn innihin. Heille
mnrustetnnu mukaan niin paljon eivästä, ett'ei heidän
tnrmitse matkalla pysähdellä metsastelemääu, »Tahdotteko
siis tähän wnarnnn nntnutun, täyttääkseune tämän hywän
työn?" kysyimme heiltä. Minä käännyin uskollisen apu-
laiseni, seudun parhaimman oppaan, Samuel Papnne-
kis'en puoleen: „Teidän pitää olla tämän retken oppnnnn
sn sohtasnnn, Snmuel!" Hän oli so ennen puheenn-ol-
leeu sntnwuotiseu Williamin poikn sn sen Edwnrd Pnpn-
netis'en >veli, sokn nyt on lähetyssaarnaajana Orford
Huusessn.

Ensi alussa hän säikähti sitä suurta edeswnstnusta,
niihin hän tällaisessa toimessa oli sitouwa, sn sanoi sitten,
hetken tuumittuansa: »Antakaa meille wähä mietintö-ai-
kaa," Me sätimme heidät nemvottelemaan,

Kotwasen kuluttua he ilmoittiwat olemansa walmiit
mastnamaa». Astuttuamme sisään, he scmoiwat: „Saar-
nnmics, me olemme asiata harkinneet sn päättäneet läh-
teä wiemään apua maitoisille weljille sa heidäu perheil-
lensä. Tahtoisimme waiu wiettää yhden sunnuntain täällä
omassa kirkossa sa käydä Herran Ehtoollisella, ennenkuin
lähdemme wanralliselle matkalle."

„Kyllä", wastasin minä; „kuluuhnn muutoinkin wielä
soku päiwn, ennenkuin weneet on saatu tuntoon sa tawa-
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rat kokoon. Meillä on wielä aikaa wiettää yhdessä yksi
lepopänvn ja pitää jnmalanpalwelusta."

Unohtumaton oli seuraama sunnuntai. Ken suinkin
saattoi, tuli silloin kirkkoon. Waimowäestä muutamat
itkiwät, ajatellessaan, millaisten wnarnin alaisiksi nyt hei-
dän miehensä sn poikansa ja weljensä antauwat; toisin
näkyi innostnttnwnn snmn mielenrohkeus kuin miehiäkin,
jn he oliwat ylpeitä siitä, että heidän omaisilleen on moi-
nen tehtäwä uskottu.

Wihdoin saiwnt kaikki Herrnn Ehtoollisen, jn njntus
lesuksen rnkknudestn jn uhrnnmisestn lämmitti jn ilah-
dutti sydämiä. Heidän omn uhraumisensn oli heille suu-
ren ilon aiheena.

Iltnpäiwän kokouksessn puhui monikin indinnni,
muttn ei kuulunut pelkon heidän puheissaan, ei pelkoa,
mutta ei kerskaustakaan. Muutamat eiwät edes mainin-
neetkaan edessä-olewnstn tehtäwästä, jn toiset pyysiwät
meitä rukoilemaan edestänsä. Monta wakawata, ihanansanaa siinä lausuttiin, ilon ilmauksina siitä, että heidätkin
oli nähty otollisiksi jotain uhraamaan Herran tähden ja
kärsimään Hänen kanssansa, jotta kerran osallisiksi tulisi-
wat Hänen kirkkaudestansakin.

Muutaman päiwän perästä he läksnvät »vaaralli-
selle retkellensä, Wenheitä oli 2N, jokaisessa kahdeksan
miestä. Koko wenhekunncm etunenässä oli Samuel Pa-
pnnekis. Wiikkomäärin nämä uljaat miehet soutiwat an-
karassa helteessä järwien poikki ja sokin myöten, ylös
mahtumia wirtoja satoja ja taas satoja kilometrejä. Aa-
musta ani wnrhain he aloittiwat työnsä jn lepäsiwät
wain moniaita tunteja yöllä. Usein he näkiwät kaiken-
laisia otuksia rannalla, ja silloin nuoret, innokkaat Pyssy-
miehet pyysiwät saada lannista, mutta waara kun oli ko-
win suuri, täytyi se kieltää.
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Sunnuntaisin kämiwät wenhect wieretysten ankku-
riin jollekin hietnsärkälle, joita siellä löytyy kaikkialla, ja
lepopäiwää wietettiin yhteisellä jumalanpalwelnksella.
Usein näkyi rannalla autioita wigwameja, joista asukkaat
oliwat joko kuolleet ruttoon tni paenneet. Näin täytyi
menheitten kulkea pitkät matkat ruton saastuttamin seu-
tuja, kunnes wihdoin pääsiwät laskemaan kalliin lastinsa
maihin.

Sillä wälin olimme me, kotiin jääneet, hywin huo-
lissamme uäitten rohkeiden retkeilijäin tähden jn lakkaa-
matta rukouksissa heidän puolestansa. Emme tienneet
heidän waiheistansa mitään. Wihdoin, kymmenen pitkän
wiikon kuluttua, he palasiwat kotia, sydän täynnä ylis-
tystä ja kiitosta. Kaikki, paitsi johtajaa, oliwnt terwcitä.
Huolen ja edeswastauksen tnakkn oli ollnt Samuelille
liian raskas; hänestä ei enää terwettä miestä tullut.
Muut kertoiwat Samuelin pitäneen heistä kaikista erin-
omaista huolta, wnlwoen melkein yöt umpeen. Hän oli
päättänyt panna kaikki woimnnsa liikkeelle, wiedäkseen
apua nälkää näkemille walko-ihoisille ja saattaakseen wä-
kensä termeinä kotia.

Hänen työnsä onnistui täydellisesti, mutta hengel-
lään hän sai sen maksaa. Hän palasi kotiansa, kuihtu-
maan wähitellen ja kuolemaan. Lujan tahtonsa woimalla
hän pysyi pystyssä, kunnes wiimeinenkin wenhe oli las-
kenut satamaan ja jok'ainoa mies oli päässyt perheensä
luo. Wielä hän oli läsnä kiitos-jumalnnpalweluksessa,
jossa iloisella sydämellä yhdessä »veisasimme ja rukoilim-
me, mutta sitten häu wnipui tnutiwuoteelle, eikä ollut
apua mistään, mitä me hänelle koetimme tehdä yksissä
neuwoin Hudson bay yhtiön wirkamiesten kanssa, jotka
pitiwät häntä suuressa arwossn. Wähitellen näkyi hänen
loppunsa lähenemän. Eräänä päiwänä laitettiin hänelle,
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hänen omasta pyynnöstänsä, tila metsään hawun-oksista
jn pehmeistä peitteistä, silloin kun oli herttainen kesä-
päiwä. Tilan muutos tuotti hänelle jonkun werran hel-
potusta, ja me haastelimme Wapnhtnjnsta jn Hauen iha-
nista lupauksistnnsa, kunnes sairas nukkui. Pian hän
jälleen heräsi ja tiesi silloin loppunsa oleman lähellä ja
olemansa aiwnn malmis kuolemaau. Minä kallistuin
hänen ylitsensä ja sanoin: „Samuel, kuolema lähenee.
Oletko malmis?" Hän oli käynyt melkein kuuroksi, eikä
oikein ymmärtänyt sanojnui. Minä toistin kowemmalln
äänellä: „Snmuel, rakas meli! Sinä olet pimeässä laak-
sossa. Kuinka laitasi on?"

Hänen kirkas silmänsä ilmoitti hänen ymmärtäneen
ininut. Hän nosti kätensä, ikäänkuin tarttuatseusn johon-
kin ja sanoi: „Saarnamies, minä pidän kiinni Juma-
lasta; Hän on minun iloni ja toiwoui ja onneni!" Sit-
ten herwahti hänen kätensä, ja uljaan indiaanin kamp-
pailu oli päättynyt. Hän oli päässyt kotia Herransa tykö.

Joku aika Samuelin kuoleman perästä haastelin
kerran hänen leskensä knnssn. En unhota tätä keskuste-
lua milloinkaan, Samuelin hautajaisten jälkeen oli hän
lapsinensa muuttanut pois lähetys-asemalta ja asettunut
muutamien muitten indinani-perheitten kanssa joitakuita
kilometrejä alemmas uurran wcirrelle. Tähän asti olim-
me antaneet heille ruunn-apua ja usein käyneet heidän
luonaan, mutta sitten emme olleet heitä pitkään aikaan
nähneet muualla kuin kirkossa, emmekä wielä tienneet mi-
tään heidän uusista oloistansa. Talwen tultua päätimme
me, Semmens ja minä, tehdä koirapulkissa kiertomatkan
hajallaan nsuwaiu indiacmien luokse, nähdäksemme, millai-
nen heidän tilansa on. Suuri ilo nousi kaikkialla, minne
maan tulimme ja tiedustelimme, kuinka he jaksamat, kuinka
metsästys ja kalastus on onnistunut, ja sydämen poh-
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jnsta osaa ottaen kaikkiin heidän iloihinsa ja suruihinsn.
Sellaiset keskustelut päätettiin aina jossakin heidän pie-
nistä majoistansa raamntunlukemisella ja rukouksella.

Kerran, kamalla pakkasella, sanwuttiin Nancy'n, Sa-
muelin lesken, asunnolle. Se oli wiheliäinen mökki. Mei-
dän kolkutukseemme wastattiin ystäwällisesti: „astum!" (si-
sään), jn me astuimme mökkiin. Sydäntä kouristi, näh-
dessämme, kuinka kowa köyhyys oli kaikkialle lyönyt lei-
mansa. Maja oli pölkyistä tehty, sammalilla ja sawelln
timistetty. Permantona oli paljas maa, eikä koko ta-
lossa pöytää, ei tuolia, ei wuodetta, eikä mitään huone-
kalua. Ihdessä nurkassa oli kiuas, jonka ääressä leski
lapsineen lämmitteli. Iksi lapsista oli raajarikko.

Istäwällisten terwehdysten jälkeen minä murheelli-
sin silmäyksin katsahdin ympärilleni tässä wiheliäisessä
asunnossa ja wirkoin: „Kowinhan teillä näkyy oleman
suuri köyhyys, Nancy. Eikö teillä ole mitään, mikä tekisi
elämänne muknwciksi ja mieluisaksi?" Hänen mustauksensa
helähti iloisempana kuin minun kysymykseni. Hän sanoi:

„ Eihän minulla paljoa ole, saarnamies; mutta on-
neton minä en ole."

„Eihan teillä ole oikeastaan mitään!"
„Köyhiähän tässä ollaan,"
„Onko teillä lihaa?"
.Ei,"
„Onko jauhoja tai teetä?"
„Ei,"
„Eiko perunoitakaan?"
„Ei", wastasi leski, „ei ole perunoitakaan, sillä suuri

perunanpanon aikana läksi Samuli wainaja nälkää näke-
mille walko-ihoisille apua wiemään. Ia nyt ei ole enää
Samulia, joka lähtisi metsään ja toisi riistaa tai näätiä
ja saukkoja ja majawia, joitten nahoilla kyllä saa jauhoja
ja teetä."

„Ei."

.M,"
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,Milläs te elätte?" kysäisin minä snrullisesti.
„Onhan minulla pari werkkoa."
.Mitenkäs silloin kuin wirralla puhaltaa niin ra-

justi, ett'ei werkkoja näekään?"
„Wciliin lähtee naapurista miehiä, ja he tuowat

minulle kalat meidän werkoista; wäliin kalastellaan awan-
noista."

„ Entäs kun käy sellainen myrsky, ett'ei kukaan us-
kalla lähteä rannasta?"

„Tullaan sitten ruuattakin toimeen", wastasi hän.
Minä katselin tuota leskeä jn orpoja, ja mieleeni

muistui Samuelin riemullinen kuolema, muistui, kuinka
hän oli lähtenyt sinne, missä „he eiwät isoo eikä janoo",
ja missä „lumalci on pyyhkiwä pois kaikki kyynelet hei-
dän silmistänsä". Tämä erotus hänen autuutensa ja näit-
ten köyhyyden wälillä oli waltawa. Sywästi liikutettuina
läksimme mökistä, tuntien, että meidän pitää ensin hank-
kia heille jotain huojennusta heidän köyhyydessänsä, en-
nenkuin rupeamme heidän kanssaan rukoilemaan.

Matkatowerini oli jo rekien luona, ja minä kiiruh-
din hänen jälkeensä, Samassa kuulin takanani äänen:
„Ayumea-ukemau!" (Rukousmies!)

Minä käännyin ympärini ja näin Nancyn seisoman
mökkinsä kynnyksellä. Hän oli huomannut minun mur-
heeni ja oli rientänyt minun jälkeeni, sanoakseen minulle
wielä muutaman sanan.

sanoi hän, „älkää olko niin huolis-
sanne minusta. Köyhä minä kyllä olen. Samuelin kuol-
tua on tässä usein saatu nälkää nähdä ja wilua kestää,
mutta, saarnamies", (ja nyt ei hänen kaswoillansa ol-
lut huolten jälkeäkään), Samuel oli antanut sy-
dämensä Herralle, niin olen minäkin tehnyt, ja sama Juma-
la, joka oli Samuelin lohduttaja ja auttaja ja antoi hänelle
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autuaallisen kuoleman, sama Jumala on minunkin Lu-
nastajani. Kerran pääsen minä taiwaasen, niinkuin Sa-
muelkin, ja tässä ajatuksessa minä olen onnellinen,"

Näitä sanoja kuullessani, minun sydämeni riemuitsi,
mutta en woinut sanoa' mitään, ja kohta senjälkeen kiiti-
wät meidän pulkkamme siloista tietä lähetys-asemaa kohti.

Seuraamana yönä oli meidän wuoteemme yhtä pei-
tettä wajaampi, ja melkoisesti wäheniwät ruoknwaratkin.
Minä kerroin warnkkaammille indinaneille, kuinka kurjassa
tilassa Nancy lapsineen on, ja he tekiwät kaiken woita-
wansn, liewentääkseen heidän puuteitänsä. Anteliaisuus
on huomnttawia puolia kristityissä indinaneissa täällä, ja
usein he antamat köyhille lähimmäisilleen niin paljon, ett'ei
heille itselleen juuri sanottamia jääkään.

Samuelin kaunis kuolema ja Nancyn uljas puhe
wahwistiwat meitä uskossamme. Iloista oli meidän nähdä,
kuinka Jumalan woima oli nmlcnssut kuoleman synkän
laakson ja tämän wiheliäisen mökin taiwaallisella loistolla.
Me säälittelimme Nancyn köyhyyttä, mutta ajatellessam-
me asiata iäisyyden walossa, täytyi meidän huudahtaa:
»Onnellinen nwimo sittenkin! Parempi mökissä, jossa
puuttuu tarpeellisimmatkin esineet, mutta jossa Wapahtllja
on asuintowerina, kuin parhaimmnssakaan palatsissa il-
man Häntä."



Miidesloista luku.

Lumimyrskyssä.

Pitkillä talwiretkillämme jouduimme usein ankarain
myrskyjen maltaan. Ken ei itse ole ollut mukcma tällai-
sessa pohjolan myrskyssä, hänen on mahdoton saada siitä
oikeata käsitystä. Tuuli näkyy tuleman kaikilta ilman-
suunnilta yht'aikaa: parnillaan kuin se puhaltaa matka-
miestä wasten knswoja, ja hän kääntyy seljin siihen, huo-
maa häu kummaksensa, että on jälleen ihau wastainen.
Sitä paitsi tuiskuttaa tuuli lunta lakkaamatta. Kaukaa
katseltuna tuollainen myrsky näyttää sakealta merensu-
multa. Komin waikeata on sellaisessa pyryssä Pysyä tiellä.
Useimmat eksywätkin pian oikealta suunnalta, joutuen
ihan ymmälle, kuu hieno, tuima ja kowa lumi lakkaamatta
pieksää heitä kaswoihin ja täyttää silmät, nenän, korwat
ja suun.

Kerran olimme matkalla eräitten millien indinanien
luokse, jotka perille saapuessamme parhaillaan wiettiwät
kauheilla menoilla pakanallista „koirajuhlaansll". Silloin
jouduimme juuri tuollaisen lumimyrskyn käsiin. Wäkeni
oli pulkilla kiirehtinyt edelle kaukaista rantaa kohti, wal-
mistamaan siellä päiwällistä. Minä olin heitä monta
kilometriä jäljempänä suksilla. Silloin puhkesi myrsky
kauhean raiwoisana. Minä hiihtämään, minkä jaksoin,
mutta lopulti eksyin sittenkin. Kosk'en tiennyt, mihin
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suuntaan knlkea, otin toisen snksen jalastani, hakkasin
sillä jäähän reiän ja rupesin juoksemaan piirissä tämän
paikan ympäri, suojellukseni itseäni paleltumasta ja ollak-
seni yhä kauemmas joutumatta matkani päämäärästä.
Mutta tuskin olin wielä tämän toimen alullakaan, niin
jo kuuliu indiaanien ääniä. He oliwat nawistnneet mi-
nun määrällisen tilani eiwätkä lähteneetkään, niinkuin
kyllä olisiwat woineet tehdä, jatkamaan matkaansa, wann
pnlnsiwat minun luokseni. Me odotimme monicmu tun-
nin, kunnes myrsky oli asettunut, jn läksimme sitteu
edelleen.

Toisen kerran olin jälleen pyrymyrskyn käsissä, josta
minä ihmeellisellä tawalln pelastuin uskollisen Jack koi-
rani awulla. Sillä kertaa piti matkani Winipegin jär-
wen itärannalle, siellä hajallaan asuwnin indiaanien luokse,
jotka aina oliwat ilolla terwehtineet minua ja minun
tuomiani sanomia. Man on siellä jylhää ja autiota.
Mukana ei minulla ollut kuin nuori Alek nimiueu indi-
acmi, josta jo ennen olen puhunut. Hän oli uskollinen
poika, ja kost'en minäkään enää ollut wnsta-alkawainen
tällaisilla talwiretkillä, luulin meidän kahden kesken hy-
ttiinkin tnlewan toimeen.

Pulkkain edessä oli meillä oiwallisia, tottuneita koi-
ria. Minulla oli etukoirana muuan wiekas, wilkas, lumi-
walkoinen eskimolaiskoira, Runa, joka indiaaninkielessä
merkitsee: „lumi". Toiset kolme koiraa oliwat rakkaitten
ystäwäin lahjoja kotiseudnilta. Toisen reen eteen, jossa
Alek ajoi, oli waljastettuina wiisaita bernhardilaisia.
Paras niistä kaikista oli kumminkin Jack, joka oli toisena
minun pulkkaani wetämässä. Se on tämän kertomuk-
seni sankari.

Jo hywin warhain aamulla lähdettiin yöpaikasta
metsässä ja toiwoimme päiwän kuluessa ennättäwämme
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yli 90 kilometriä järwen poikki toiselle rannalle. Ensi
alussa käwi kaikki hywin. Monissa niemissä oli meillä
hywät wiitnt, jn koirnt osasiwnt ohjaamattakin Pysyä oi-
keassa suunnassa.

Kuu pakkanen rupesi komin pnhasti kouristamaan,
noustiin pulkista ulos ja hiihdettiin jonkun matkaa rin-
nalla, kunnes taas oli lämmitty. Näin oli kuljettu use-
ampia tunteja, siksi kuin rupesi kowasti tuulemaan. Sa-
malla tuli lumisade, josta oli paljon haittaa. Toiwoim-
me kummiukin ennättäwämme rantaan jn ajoimme sen-
wuoksi kiireesti eteenpäin, Ett'emme häipyisi toisistamme,
sidoin minä köyden oman pulkkani perästä Alekin etu-
koiran lankiin.

Tuntimäärin ajettiin nyt jäätä myöten, mutta maata
ei tullut näkymiin. Wihdoin alkoi pelottaa, että olimme
tuiskussa eksyneet oikealta suunnalta ja lähteneet liian
kauas ulapalle. Me pysähdyimme.

„Alek!" huusin minä. että olemme ek-
syneet. "

„Niin, saarnamies," wastasi hän, „eksyksissä ollaan
tuin ollaankin."

Pidimme neuwottelua, mutta yksimielisiksi tultiin
wnnn siitä, ett'ei kumpikaan tiedä, missä ollaan. Kaiken
luottamuksemme pallimme lähinnä Jumalaa koiriemme
maistoon. Sillä Malin oli päiwä jo ennättänyt puoleen,
ja aika nälkä alkoi jo waiwatn. Kniwoimme esille lihan,
mutta kuuman teetä oli mahdoton saada, meillä kun ei
ollut mistä tehdä tulta.

Tilamme oli wnrsin määrällinen, sillä hieno, kown
lumi oli piessyt silmät niin tulehtuneiksi, että tuskin
eteensä näki. Me emme osanneet erottaa pohjoista ete-
lästä, emme itää lännestä, ja meidän täytyi jättää koirat
ihan oman onnensa nojaan. Vlin jo monasti ennen
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kokenut heidän ymmärtäwäisyyttään jn toiwoin, warsinkin
lack'in, parhaista parhaimman, suoriutuman tästäkin pu-
lasta. Enkä minä siinä toiwossa pettynytkään.

Niinkuin ennen on mainittu, syötetään koiria tällai-
silla matkoilla ainoastaan kerran päiwnssä, mutta nyt
oli toisin. Elukka parat kun tuossa ankarassa pyryssä
tunkeutuiwat lähellemme, niin annoimme niillekin osan
ateriastamme. Olihan epätietoista, tokko meistä kukaan
enää ateriaa tarwitseekcicm.

Jack hyyristyi, kuten kownn wnaran hetkinä konsn-
naankin, minun wiereeni, ja minä puhelin hänelle tnwnlla
semmoisella, joka monestakin näyttänee mielettömältä, mutta
miuäpä tunsin kelpo koirani.

„lack", Puhelin minä, „hywä koira! Tiedät kai sinä-
kin, että nyt ollaan eksyksissä ja tuskin enää milloinkaan
kotia päästään. Lumi meidät tänne kattnn, emmekä kos-
kaan enää näe rakkaitamme; et sinäkään enää näe läm-
mintä taljaa uunin edessä. Pcmepas nyt parastasi, Jack!
Etköhän wnineukin wielä kyenne saattamaan meitä tur-
maan ja suojaan!"

Alek ja minä käärimme turkit yllemme niin tiwiisti
kuin mahdollista, pnlknt kytkettiin toisiinsa, ja kun kaikki
oli walmiina, hnusin minä kowalla äänellä: „mars!"

Runn, walkoinen johtajakoira, päätään jn
katseli minun kummastellen. „Mars" merkitsee: „eteen-
päin", mutta Runn odotteli nähtäwästi wielä toista käs-
kyä, joko „chaw" (oikeaan) tai „yee" (wasempaan). Minä
kun en itsekään tiennyt, minne käsin oli käännyttäwä, käs-
kin maan Jackin lähteä, minne itse tahtoo, Runn wii-
wyskeli wielä paikoillaan, mutta Jack riuhtaisi sn läksi
juoksemaan jotakin suuutna kohti, Runn juoksi mielellään
sen rinnalla, osaamatta tällä kertaa muutakaan tehdä.
Tuntikausia kuljettiin tällä tapaa riehumassa, ulwowassn
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myrskyssä, ja uljaasti, uupumatta juoksiwatkoirat yhä edel-
leen. Runa kulki main Jackin rinnalla, mutta muihin oli
Jackin into tarttunut, ja he wetiwät uskollisesti pulkkaansa.
Meidän täytyi olla niin lujasti turkkien suojassa, ett'emme
päässeet hiihtämään pulkkain rinnalla, mutta minua alkoi
wähitelleu pelottaa, että me saatamme liikkeen puutteessa
kohmettua kokonaan.

Tuon tuostakin huusin tomerilleni: „Alek, älä nuku,
muutoin et heräjä ennenkuin tuomiopäiwänä!"

„Koetetnan pysyä malmeilla," wnstnsi hän.
Ihn eteenpäin wnan riennettiin myrskyssä ja pi-

meässä, sillä yökin oli jo yllättänyt meidät. Ei auttanut
muuta kuin pidellä lujasti pulkaulnidasta kiinni jn antaa
koirain juosta omin päinsä. Pinn oli yö käynyt niin
pimeäksi, ett'ei enää erottanut koiriakaan pulkan edessä,
ja jäinen tunli kohmetutti ja jäädytti jäseniä. Minä
turwasin kumminkin Herraan, ja sieluni oli lewollinen.
Silloin tällöin huusin jonkun rohkaiseman sanan Alekille
ja koirille, mutta missä oltiin, sitä en itsekään tiennyt.

Kolmisen tuntia oli kestänyt tätä kulkua, kun koirat
äkkiä rupesiwat nelistämään. Tämä wilpastuminen tiesi,
ettei ranta enää mahda komin kauknua olla, wnikk'ei sitä
woinut silmällä erottaa. Pulkat knlkiwat nyt isojen lumi-
kasojen ja jäälohkareitten yli, joita indiaanit uliwnt ha-
kanneet, saadakseen järwestä wettä. Wielä muutama sata
metriä, niin jo oltiin rannalla. Uljaat koirat wetiwät
meidät ylös jyrkkää mäenrinnettä, ja hetken päästä olimme
keskellä muutamnin meille ystäwällisteu indinanien wig-
wameja, joitten asukkaat terwehtiwät meitä marsin sydä-
mellisesti, iloiten meidän pelastuksestamme.

Matkamme ei ollut turha, sillä nämä indiacmit oli-
wat hartaita sanankuulijoita. Kolme päiwää wiiwyimme
heidän luonaan ja läksimme sitten mnitten indinanien
luo samaa heimoa.
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Muuan murheellinen tapaus liittyy muistoihini
näiltä päiwiltä, ja siitä sananen. Olin poikennut muu-
tamain indiaanien luo, joista osa oli jo nmstnan-ottanut
ewankeliumin. He oliwnt siis hywiä tuttuja, mutta kai-
hoten minä tällä kertaa kaipasin heidän joukossaan erästä
Manhan miestä, joka jo oli tunnustanut lesuksen ja aina
ollut jumalllnpalweluksissa läsnä, yhä enemmän kuullak-
seen Wapahtajastll.

Ensi aikoina hän ei ottanut minua kuullnkseenkaan
eikä wälittänyt uudesta opista wähääkään. Olipa wns-
tustellutkin minun toimiani, mutta sittemmin oli hän
uskonut saarnani, ja hänestä tuli kunnon kristitty. Siitä
pitäin hän terwehti minua aina mitä suurimmalla ystä-
wällisyydellä. Hän oppi lukemaan, yhä enemmän kuullak-
seen sa oppiakseen. Illalla kerran olin juuri lewolle las-
keumassa, ja käynyt pulmilleni hiljaiseen iltarukoukseen;
silloin kuulin jonkun kuiskaisewan minun wieressäni:
„Snarnnmies, rukoilkaa toki minun kielelläni ja niin kowan,
että minäkin kuulisin!" Seuraamana aamuna polwis-
tuessani, oli ukko jälleen luonani ja pyysi snmna.

Tuosta totuutta isoamasta miehestä ja minusta
tuli pian hymät ystäwykset. Minä pääsin käymään hä-
nen kylässänsä wnin kahdesti wuodessa, ja wiiwyin silloin
aina muutamia päiwiä siellä, opettaen ja saarnaten aa-
musta wnrhain iltaan myöhään. Sanan harras ikämöit-
semys näissä indinnneissn palkitsi minulle runsaalla mi-
talla kaikki matkan waiwat sn wanrat.

Tällä matkalla, sosta nyt kerron, oliwat indinanit
jälleen kokoontuneet ympärilleni, mutta turhaa» haeskeli
silmäni heidän Mikostaan wnnhaa ystawääni. Minä ky-
säisin indicinneilta, missä tuo walkohapsinen ukko un.

He eiwät mustanneet mitään, istuiwat main mur-
heellisina, pää painuksissa.
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Minä toistin kysymykseni: „Missä ukko, jonka hi-
wukset ownt walkoiset kuin lumi?"

Hetken aikoa he kuiskutteliwat keskenään, ja sitten
kuului hiljainen wastnus: „Non piinmatisit", s. o.
„ei ole eläwitten joukossa".

Indiacmi parat, jotka eiwät wielä ole oppineet pitä-
mään kuolemaa Maitettuna wihollisenansa, eiwät mielel-
lään puhu kuolemasta, maan sanomat sen sijaan: „hän
ei ole eläwitten joukossa".

Haikea minulle oli sanoma ystäwäni kuolemasta.
Muutkin indiaanit häntä murehtimat. Kotwasen kulut-
tua Pyysin heitä kertomaan tarkemmin hänen kuolemas-
taan, mutta ensi alussa he eiwät oikein tahtoneet wastata.
Nähdessään wiimein, kuinka hartaasti minä halusin saada
lähempiä tietoja, weiwät he minut erääsen wigwamiin,
jossa wninajan omaisin oli koolla. Muuan hänen poi-

kansa pojista, nuori indiaani, nousi ja sanoi minulle:
„ Saarnamies, kohta sen jälkeen kuin te wiime kesänä
olitte lähteneet täältä, sairastui mismis (waari) koronan
tautiin, ja moniaan wiikon perästä hän tunsi jättäwänsä
meidät pian. Hän kutsutti meidät kaikki ympärilleeu jn
puheli meille. En enää muista kaikkia hänen sanojansa,
sillä hän haasteli usein meidän kanssamme, mutta muis-
tan hänen kerran sanoneen: „jospa toki saarnamies pian
taas tulisi puhelemaan minnn kanssani jn lohduttamaan
minun! Muttn hän on knuknnn, jn muistini pettää. En
enää muista, mitä hän minulle puhui Suuresta Hengestä
ja Hänen Pojastaan jn siitä, mitenkä meidän tulee elää.
Snnoknn hänelle, jos näette hänet jälleen, että hänen tu-
lonsa uli minulle kuin auringon wälke weden pinnalla,
mutta hän tuli niin harwoin, ja nyt minä olen heikko,
muisti pettää, jn pää on niin sekawn, ett'en tiedä enää,
mitä hän meille haasteli. Jospa hän toki woisi auttaa
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minua! Usein olen mennyt tuonne niemennenään tähys-
telemään, näkyykö hänen wenhettänsä, mntta sitä ei nä-
kynyt; tnlwella olen monasti kuulnhdellut, eikö jo kilahda
hänen pnlkkansa tiukuset, mutta hiljaa oli kaikki. In
koska hän nyt on niin kaukana eikä snatn tulla tänne,
niin tuokaa tänne wanhn rumpuni ja taikapussi ja an-
takaa minun kuolla, niinkuin kuoliwat isätkin. Mutta te,
nuori wäki, joilla on hywä muisti, kuunnelkaa te, mitä
saarnamies puhuu suuresta Hengestä. Palwelkcm sitä)
älkäättekä minun esimerkkiäni noudattako."

„Me huomasimme", jatkoi kertoja, „hänen henkensä
pimenneen: eihän hän muutoin olisi wnntinut noita wnn-
hoja esineitä. Me ripustimme taikapussin hänen wig-
wamiinsa. Hän rupesi rummuttamaan, muttn knntui äkkiä
hengetönnä mnnhnn,"

Nuori mies wnikeni jn käwi istumnnn, Sywä hil-
jnisuus wnllitsi wigwnmissn. Sitä keskeyttiwät wnnn
muutamain murehtiwnin sukulnisten nyyhkytykset,

Sywä oli suruni, kuultunni nuoren miehen kerto-
muksen. Hetken kuluttua minä katkaisin äänettömyyden
ja kysyin: „Minnc te hänet hautasitte?"

He näyttiwät minulle pniknn. Se oli siinä, missä
hänen winwnminsn oli seisonut, Tnlwelln on täällä poh-
joisessa mahdoton sanon hnutan laimetuksi, mnn kun rou-
tnutuu kiwikowaksi, muttn siinä, missä hänen lietensä oli
palanut, oli mnn sula; sn siihen he oliwnt hänet laske-
neet. Teltta oli sitten purettu pois, ja nyt kulki rnjujn
lumimyrskyjä ulwoen sen pnikan yli. Ei ollut siinä enää
ihmis-nsunnostn jälkeäkään.

Siellä siis, sywän lumen alla, lepäsiwät wnnhnn
ystäwä raukkani maalliset jäännökset! Indiaanit pnlasiwnt
wigwnmeihinsn, minä jäin yksinäni hnudnlle jn lnskeusin
pulmilleni lumiselle kummulle rukoilemaan, Wetreitä
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mesiä kiertyi silmiini, ajatellessani tuon wauhuksen kuole-
matonta sielua, joka niin omituisella tawnlln oli mennyt
innkaitkisuuteeu. Häu oli wiimeisiinsä asti kehoittanut
omaisiansa kääntymään kristin-uskoon, jn itse hän oli
kumminkin ryhtynyt pakanallisuuden mielettömiin menoi-
hin, eipä senwuoksi, että hän niitä juuri olisi uskonut,
wnan siksi, ett'ei ollut ketään, joka olisi hänen mieleensä
johdnttnnut ihmeellistä kertomustn lesuksestn jn Hänen

rakkaudestansa.
Ei ollut wieln milloinkaan niin selwästi ja räikeästi

korwaani tunkeunnt odottawnin, huokailewain miljonain
hätähuuto kuin nyt, polwistuessani tämän manhukseu
haudalla. Tuutui kuin kulkisiwat he mun ohitseni, pit-
kissä jonoissa, nuo sameat sielut, jotka waatiwat waloa,
wangitut, jotka wapautta huutamat, syntiset, jotka Pyhi-
tystä tarwitsewat, lunastetut, jotka eiwät lunastustansa
edes namistakaan.

Oli kaiketi palanen uskonpuutetta mun tuskanhuu-
dossani silloin: „Kuinka kauan, o Herra, kuinka kauan?
Riennä jo kansasi awuksi!"

Silloin tulimat suloisena lohdutuksena mieleeni Ju-
malan lupaukset, jn minä rukoiliu hartaasti, että ne pian
täyttyisiwät, ei ainoastaan indiaaneissa, maan kaikissa
kansoissa mnnn päällä, jotka wielä pakanuuden pimey-
dessä waeltawat jn sywässä taikauskossa elämät. Minä
rukoilin Herran lähettämään heille pian uskollisia opet-
tajia jn saarnaajia, sotka neuwoisiwat heille tietä ristin
juurelle ja Wapahtajcm tykö.

Käytyämme useammissa indiannikylissä, palasimme
kotia. Monta kuukautta perästäpäin saapui meille kirjeitä
ja sanomalehtiä Mnnitobasta, tuoden sen kamalan sano-
man, että Irjö Mc Dougall, preria-iudiaanien ylewä sa
sankarillinen lähetyssaarnaaja, oli saanut kuolemansa lumi-
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myrskyssä. Ratsastusmatkalla autioilla prerioilla oli
myrsky äkkiä yllättänyt hänet, hän oli häipynyt tieltä,
sa neljätoista päiwää myöhemmin löydettiin hänen ruu-
miinsa, Sywästi surimme me kallista, poistemmattua
ystäwnämme. Waimoni kysäisi minulta, missähän minä
mahdoin olla niinä aikoina kuin kuolema hänet saawutti.
Minä katsahdin päiwäkirjaani sa huomasin, että se lumi-
myrsky, soka oli uhrikseen ottanut Mc Dougallin, oli
kaiketikin ollut sama, sossa me olimme olleet hengenwan-
rassn Winipegin säällä.



Kuudestoista luku.

Sielunpaimenen huolia.
Ewankeliumin saarna pysyi tietysti alati lähetys-

työmme tärkeimpänä osana, ja me saimme iloksemme ko-
kea, kuinka Herra tätä työtä siunasi, ja kuinka Hänelle,
kuten ennen Paawalin aikana, „kelpasi tyhmän saarnan
kautta niitä wapahtaa, jotka sen uskomat." Joka tapauk-
sessa oli kumminkin saarna ja opetus main yksi osa työstä.
Sen ohella oli monta muuta asianhaaraa mietittäwänä
ja järjestettäwäna, jos mieli Jumalan awnlla päästää in-
dinani raukkoja pakanuuden raskaista kahleista.

Moni heistä oli kyllä sydämessään makuutettu ewan-
keliumin totuuksista, mutta, Velhojansa waroen, he eiwät
rohjenneet uskoansa julkisesti tunnustan. Toisilla oli
monta waimoa, ja he eiwät hennonneet luopua moniwai-
moisuudesta, sitä kun siellä pidetään miehen kunniana.
Ken mainioistansa eroaa, se joutuu pakanallisten ystä-
wäinsä pilkan alaiseksi, wieläpä kohtaa häntä entisten wai-
mojen sukulaisten wiha ja kostokin.

Monasti sattui niin, että awiomies, joka oli päät-
tänyt astua tässä kohden ratkaiseman askeleen, tuli minua
pyytämään tämän sekawan seikan selwittäjäksi. Siinä oli
monta wnikeaa ja pulmallista kohtaa, ja usein olisiwat
hywät neuwot olleet tarpeen. Ensi alussa olin sitä mieltä,
että ensimmäisen mainion pitäisi aina säädä taloon jcr
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inuitten lähteä pois, mnttn kokemus osoitti, että tähänkin
sääntöön piti tulla poikkeuksia.

Kerrankin tuli muuan indiaani minun luokseni, sa-
noen aikomansa rumeta kristityksi. Tarkoin keskusteltuani
hänen kanssaan, huomasin, että hänellä oli rehelliset ai-
keet, sn että Jumalan Henki teki työtä hänen sielussansa.
Miehellä oli kaksi waimoa, ja hän oli walmis luopumaan
toisesta. Minun oli nyt määrä ratkaista, kummanko hän
ottaa, kummanko hylkää. Ensimmäinen oli palson wan-
hempi, lapseton; nuoremmalla wnimolla oli useampia pie-
niä lapsia. Ilen waikea on yksinäisen mainion, ilman
miestä tulla toimeen, saatikka sitten, kun hänellä wielä on
lapsia. Niinpä päätettiin, että lapseton waimo lähtee
pois sn äiti lapsineen jää taloon.

Alussa olimme säätäneet niin, että miehen tulee
elättää erotetut wnimot, mutta se kun nseinkin käwi wai-
keaksi ja saattoi moniin selkkauksiin, niin päätettiin, että
erotessa miehen omaisuus jaetaan kahtia, ja toinen puoli
annetaan erotetuille mainioille. Indinnnit kun owat enim-
mäkseen peräti wähäwarnista wäkeä, niin käwi tämä toi-
menpide useinkin ylen wciikeatsi, ja silloin me autoimme
heitä, minkä jaksoimme, mutta wähissäpä oliwat meilläkin
warat. Waimot ne useinkin ensimmäisinä waatiwat eroa-
mista, sillä heille käwi pian selwäksi, ett'ei moniwaimoi-
suus ole kristitylle soweliasta.

Kerran tuli lähetystaloon kaksi indiaani-waimoa, sa-
noen tahtowcmsa puhutella minua ja waimoani. Haas-
teltuani? ensin niistä näistä, alkoiwat he ilmeisellä liiku-
tuksella kertoa käyneensä meidän jumalanpalweluksissa sn
hartaasti halajamansa rumeta kristityiksi. He oliwat erään
indiannin waimoja, joka wasta muutama wiikko sitten
oli tehnyt wigwaminsa näille seuduille. He oliwat muit-
ten mannojen kanssa käyneet meidän kirkossa, ja ewcm-
keliumin totuus oli tunkeunut heidän sydämeensä.
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Kokemuksesta tiesimme jo, kuinka tarpeellista on olla
warowainen, jos mieli tällaisissa tapauksissa päästä tar-
koituksensa perille. Senpä wuoksi emme nytkään heti
kohta sekaantuneet näihin perheseikkoihin. Teimme muu-
tamia kysymyksiä ja saimme tietää heidän jo haastelleen
tästä asiasta miehensä kanssa ja hänenkin aikowan tästä
puolin elää kristittyjen indiaanien tawalla. Hän oli jät-
tänyt heidän waltcmnsa tehdä miten tahtoiwat, ja nyt he
oliwnt tulleet kysymään neuwoa sanrnamieheltä ja hänen
mainioltansa. Meidän piti nyt ratkaista, kumpiko heistä
jää elämään miehensä kanssa, ja kumpiko ottaa hänestä
eron. He palnsiwnt wigwamiinsa, ja siellä jaettiin mie-
hen suostumuksella kahtia heidän wähäinen irtaimistonsa:
werkot, ansat, peitteet, kattilat ja tirweet. Sitten he tu-
liwcit lapsineen takaisin meidän luoksemme ja istuiwat
kumpikin nurkkaansa, maltillisesti odottaen meidän rat-
kaisuamme, Waimoni ja minä käsitimme kyllä, kuinka
suuren edeswastauksen alainen tämä tehtäwämme on,
mutta emme saattaneet olla siihen ryhtymättäkään, sillä
silloinhan olisimme tukahduttaneet hywän siemenen näitten
mannojen sydämessä. Päätimme senwuoksi tehdä tässä
kohden Jumalan awulla parastamme.

Olin jo tällä wälin harkinnut asiata waimoni kanssa,sa olimme sen kantaneet rukouksessa Herran eteen. Niinpä
nyt sanoimme sille waimolle, jolla oli wiisi lasta: „Te
jäätte miehenne luokse", ja toiselle, neljän lapsen äidille:
„Te ette enää palaja wigwamiin, waan eroatte miehes-
tänne."

Ensin puhuteltu hypähti ilosta, kokosi kapineensa ja
läksi lapsineen pois, sanottuaan hätäpikaa jäähywäiset.

Toinen kätki kaswot waippaansa ja istui kotwan
aikaa ääneti. Silloin tällöin wain wawahdus ruumiissa
tiesi pidätettyä nyyhkäystä. Indiaanien tahdon lujuus.
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niin mannojen kuin miesten, on tawattoman suuri. Hän-
kin tyyntyi pian ja nonsi. En unohda milloinkaan sywän
surun ilmettä hänen silmissään. Tuntui kuin hän olisi
nähnyt edessään sen elämän, jota nyt lähtee wiettämään
hyljätty wnimo, omaistensa ylönkatsoma, mutta hän oli
astunut tämän askeleen omantuntonsa käskystä eikä enää
tahtonut peräytyä.

Teimme muutamia kysymyksiä. Hän ei sanonut tie-
täwänsä, minne mennä ja mitä tehdä. Isä, joka oli hä-
net hänen miehellensä myönyt, oli kuollut; hänen entinen
kotinsa on kaukana, eikä hän sukulaisistaan mitään tiedä.
Ia waikka hän heidät löytäisikin, niin tylyjä he hänelle
warmcmnkin olisiwat. Tulewciisuus oli aiwan synkkänä
hänen edessään. Sywä sääli waltasi meidät, ja me tun-
simme, että meidän tulee jollakin tawoin auttaa häntä.

Mieleemme muistui kertomus öljystä astiassa ja jau-
hoista wakassa, Waimoni antoi heille ruokaa ja puheli
ystäwällisesti heidän kanssaan. Minä kutsuin muutamia
kristillisiä indianneja ja, hetken aikaa neuwoteltuamme,
ryhdyimme heti toimiin ja rakensimme hänelle »väliaikai-
sen wigwamin, jossa heidän sopi asua tämän kesää. Wenhe
hänelle myöskin hankittiin ja hänen werkkonsa laskettiin
hywälle apajalle. Hän oli toimelias eukko, ja kun kristityt
indicmnit puolestansa oliwat hänelle awullisia, niin käwi
kaikki paremmin kuin oli luultukaan. Hänestä tuli us-
kollinen kristitty.

Pnkllnci-indillllneillll on awioliitto warsin höllä side,
yhtä helppo päästää kuin solmitcckin. Tämä tuotti mo-
nasti joita oli melkein mahdoton selwittää.
Siitä esimerkkinä seuraawa tapaus. Oli muuan awio-
pari, jolla oli kolme lasta. Mies joutui Hudson bay yh-
tiön palwelukseen ja muutti Red Riwerin wnrrelle. Perhe
jäi kotiin. Hänen täytyi olla poissa kauan aikaa, ja wih-
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doin hän kokonaan asettui asumaan Red Riwerille ja otti
siellä toisen mainion. Wuosien kuluttua hän palasi uuden
perheensä kanssa jälleen kotiseuduilleen. Hänen ensimmäi-
nen Maunonsa, joka ei ollut wuosiknusiin kuullut hänestä
mitään, oli joutunut lesken kirjoihin ja mennyt sitten nai-
misiin erään toisen miehen knnssn. Tässä awiuliitossa
oli syntynyt muutamia somia lapsia. Nyt joutui kumpi-
kin perhe ewankeliumin waikutuksen alaiseksi, heistä tuli
uskomaista kristityttä, mutta heidän keskinäinen asemansa
oli ylen tuskallinen. Me pohdimme ja punnitsimme astata
puolelta ja toiselta, keksimättä mitään soweliasta ratkaisua,
ja niin täytyi meidän jättää asiat nykyiselle kannallensa,
marsinkin kun kumpikin wnimo eli marsin onnellista awio-
elämää miehensä kanssa. Pakanuus se oli syynä tähän
pulmaan, eikä kristillisyys.

Nelsonin wirrcm rannalla tuli kerran wnnhn mies
luokseni ja sanoi tarkasti kuunnelleensa minun sanojani
ja tahtomansa tulla kristityksi. Miuulle tuo oli suuri ilo-
sanoma, mutta samassa minä epäilin hänellä oleman use-
ampia mannoja. Niin olikin: hänellä oli niitä neljä.
Minä keskustelin hänen kanssaan kauan aikaa ja ilmoitin,
ett'en moi häntä kastaa, ennenkuin hän on luopunutkol-
mesta mainiostansa.

Tämä wastaus se ilmeisestikin pahoitti hänen miel-
tänsä. Hän sanoi kyllä mielellään tahtomansa tnlla kris-
tityksi, mutta waimot owat jo wanhoja, eikä hän tiedä,
mitenkä moisen muutoksen saisi toimeen; mustarintaa siinä
ainakin tehdään. Minä huomasin miehellä oleman waka-
will aikomuksia ja Jumalan Hengen tekemän työtä hänen
sydämessään. Minä rohkaisin häntä, minkä osasin, tämän
raskaan askeleen astumiseen.

Hän meni Migmamiinsa ja kutsui perheensä kokoon.
Kolmella waimolla oli täysikaswuisia poikia. Hän kertoi

12
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heille aikomansa rumeta kristityksi ja ilmoitti, millä eh-
doilla se käy päinsä. Waimot tuosta »vaikeroimaan.
Pojatkin, jotka siihen saakka eiwät olleet wähääkään wä-
littäneet äideistänsä, julistiwat tuikeasti, ett'ei moinen
häpeä saa milloinkaan heidän päällensä tulla. Kiiwns
oli siellä ollut kina, kuten perästäpäin kuulin.

Äkkiä kysäisi yksi pojista: „Kukas se oikeastaan on
saanut aikaan tämän rettelön?"

Wastans kuului: „Saarnamieshan se on, hän, jonka
saarnoja olemme käyneet kuulemassa; hän ei tahdo kastaa
isää, jos hänellä on enemmän kuin yksi waimo,"

„Käydäcinpäs tästä sinne!" huusiwat he, sieppnsiwat
aseensa ja läksiwät minun luokseni.

Onneksi olin silloin ulkona niityllä. Kaukaa jo näin
heidän tuleman ja arwasin heidän asiansa. Minä huusin
mukaani yhden kristityistä indicianeistcmi ja läksin heitä
mustaan. Minä en ollut huomaawinanikann heidän suut-
tumustansa, maan puhuttelin heitä kuin hywiä ystäwiä
ainakin: »Olettehan te kaikki kuulleet, mitä minä siitä
suuresta kirjasta olen teille kertonut. Te olette tarkasti
kuunnelleet ja mielessänne miettineet. Minä toiwoisin
teidän kaikkien, isänne ja äitienne kanssa, hylkäämän enti-
sen, pakanallisen elämänne ja kääntymän kristityiksi. Äs-
ken haastelin teidän isänne kanssa, ja nyt on mieleeni
johtunut muuan hywä aie, jolla seikat saadaan selnnlle."

He kuunteliwat minua tarkasti ja, ruwetessani pu-
humaan niteestäni, hälweni tuikeus heidän kasvioiltansa:
eiwäthän he snarnnmiestä ryhdy murhaamaan, jos joku-
nenkaan inuu keino löytyy pulman ratkaisemiseksi. Minä
sanoin tarkoitukseni olewan suojella heidän äitejänsä jou-
tumasta hätään ja häpeään, ja iloitsemani siitä, että he
pitiwät äitiensä puolta, sillä useimmat indiaanit kohtele-
mat äitiänsä pahemmin kuin koiria. Minä ehdotin nyt,
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että kukin poika ottaa äitinsä luokseen ja laittaa itselleen
oman wigwamin. Siten tulee wcmhoista wnimoista hywä
huoli pidetyksi. Se äiti, jolla ei ole yhtään lasta, jääpi
isän luokse. Jos he näin tekewät, silloin iloitsee suuri
Henki, ja jos he edelleen tahtomat oppia ja Jumalaa
Palmella, niin heidät kastetaan, jn heistäkin tnlee kris-
tityitä.

He suostuiwat ehdotukseeni, jn waikk'eiwät he sanasta
heti työhön ryhtyneetkään, niin kääntyiwät he myöhem-
min kristin-uskoon, ja oliwat siitä pitäin wilpittömiä, us-
kollisia seurakunnan jäseniä.

Eri haaroilta piiriäni tuli tuon tuostakin hartaita
kutsuja indiaaneilta, että wielä kerran tulisin saarnaamaan
heille ewankeliumia. Senpä wuoksi minä kesällä, jolloin
helpoimmin ja muknwimmin pääsee liikkumaan wenheellä,
olinkin yhä enemmän ja enemmän matkoilla. Ia niinpä
tapahtui, että minun täytyi jo kauan sitten aikomani matka
Oxford Houseen tehdä myöhään syyskesällä. Uskalsin
kumminkin lähteä uskollisten, rotewain pursimiesteni kera,
ja onnellisesti perille päästiinkin.

Kristittyien indicmnien luona Oxford Housessa mie-
timme suloisia päiwiä jumalanftalweluksissa ja keskuste-
luissa. Läksimme sitten kotiavain, kulkien enimmäkseen
kapeita jokia. Matka alkoi aamun sarastaessa, ja ahke-
rasti soudettiin koko pitkoinen päiwä.

Olimme jo muitta mutkitta saapuneet Harry jär-
welle, kun äkkiä kuulimme useampia laukauksia. Me wit-
kastelimme neuwottomina, pysähtyäkö wai kulkeako eteen-
päin. Eiwät pelottaneet meitä yksin säät eikä pakkaset, waan
myöskin hirmuiset syysmyrskyt, jotka useimmin aiwan äkisti
puhkeamat raiwoamacm. Missä wedenpinta hetki sitten
oli aiwan raswatyyni, siinä saattaa uyt pauhata korkeita,
ärjypäitä aaltoja.
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Järwi edessämme oli niin tyyni kuin pikku lampi.
Olisihan ollut oikein nantintoa soutaa nyt sen poikki.
Kylmä järki sanoi: „latkakaa wain matkaa, älkääkä huo-
liko noista laukauksista!" Mutta toinen ääni puhui:
„Kenties siellä on ihmisiä, jotka owat joutuneet hätään ja
tnrwitsewat teidän apuanne!" Me laskimme erään kal-
lion juureen, jossa näimme wiisi metsästäjää. He oliwat
hätälnukauksilla kutsuneet meitä awuksensa, sillä he näki-
wat nälkää. Muutama päiwä sitten he oliwat tulleet
kauppa-asemalta, mutta heidän kruutinsa oli kostunut,
niin ett'eiwät he woineet metsästää. Me tarkastimme ewäi-
tämme ja huomasimme niitten riittämän yhdeksi ateriaksi
meille kaikille.

Nuo wiisi miestä oliwat pakanoita, jotka ennenkin
olin tawcmnut, Olin heille silloin puhunut Vapahtajasta
ja kristin-uskosta. Siihen he oliwat wastanneet wain:
„Niin tässä aiotaan elää kuin isätkin eliwät."

Meillä oli wielä jäljellä muutamia kimpaleita kar-
hunlihaa, ja siitä rumettiin keittämään ateriaa. Sillä
wälin puhkesi myrsky. Nyt oli järwi aiwan toisennäköi-
nen. Tunti sitten olisi mukawasti saattanut kulkea sen
poikki; nyt ei ollut ajattelemistakaan. Meidän täytyi we-
tää wenhe maalle ja kärsiwällisesti odottaa myrskyn lauh-
tumista. Se raiwosi koko sen päiwän ja wielä huome-
nisenkin; wasta kolmantena alkoi se hiukan tyyntyä. Pa-
hinta oli meidän tilassamme se, ett'ei meillä, paitsi teetä
ja sokeria, ollut mitään ruokaa. Ewäät oliwat loppuneet,
ja metsän riistaa näillä seuduin tuskin myöskään oli näin
myöhäiseen wuodenaikaan. Metsän-otuksia ei ollut saa-
tawissa; onkia ei ollut mukana.

Ia niin meidän täytyi kuin täytyikin olla kolme
päiwää syömättä, warsin tawatonta ja epähauskaa lä-
hetyssaarnaajallekin indiaanien maassa. Ennenkuin illalla
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käytiin yöpuulle, piti wetää wyöt kireelle, jotta näljän
tnsknt edes wähänkin wnimenisiwat, sillä muutoin ei olisi
woinut nukkua ensinkään. Pidimme siellä kyllä monta
jumalanpnlwelusta, mutta nälkä ei juuri ollut omiansa
hartautta herättämään, ja siitä pitäin olen ollut yhtä
mieltä niitten kanssa, jotka ensin rawitsewat köyhän ja
sitten wasta hänelle sanaa saarnaamat.

Kolmantena päiwänä löysi yksi indianneista rannalta
karhnnluun, weisti siitä puukollansa ongenkoukun ja teki
mokasiiniensa nauhoista siiman. Palanen punaista willa-
kangasta pantiin syötiksi, kiwi sidottiin painoksi, jn tällä
omituisella ongella hän koetti onneansa. Hän asettui kal-
liolle, wiskeli onkea weteen ja weti sitä jälleen kiireesti
rantaan.

Merkillistä kyllä, mutta onkeen sattui kuin sattuikin
kala, kuuden, mitäpä kahdeksan naulan painoinen hauki.
Se perattiin heti' jn pantiin pataan. Kun kala oli kei-
tetty, asettiwat nuo hywäntahtoiset ihmiset minun eteeni
lähes kolmcmnen-oscm koko kalaa, „Syökää, saarnamies,
olkaa hymä!" sanoiwat he. Minä katsahdin nälkäisiin ih-
misiin ympärilläni ja sanoin: „Ei maar; ei tämä käy
laatuun," Minä lykkäsin osani yhteen muitteu kanssa,
lnin, kuinka monta meitä oli, saoin kalan kahdeksaan yhtä
suureen osaan sa annoin palan kullekin. Osani sain tie-
tysti minäkin. Olin täten tehnyt main welwollisuuteni,
sn wähäpätöinen asiahan tämä itsessään oli, mutta paka-
nallisiin indiacmeihin se teki sywän waikntuksen. Syöty-
änsä he sytyttiwät piippunsa jn rupesiwat haastelemaan
keskenänsä. Mikäli wäkeni ja minä saimme heidän pu-
heistansa selwää, kumi keskustelu tähän suuntaan: „Kyllä
meidän pitää kuuunella, mitä saaruamies sauoo. Hänellä
ei ole ruokaa, sa hän näkee nälkää, sillä hän tuli meidän
luoksemme ja pani wiimeiset emäänsä meidän kanssa ta-
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san. Kun saatiin kala, ja hänen eteensä suurin pala asetet-
tiin, niin ei hän ottanutkaan sitä, waan jakoi kalan yhtä
suuriin osiin meidän kaikkien kesken. Hän tahtoo tehdä
meille hywää ja puhua meille suuresta Hengestä. Eikä
hän meitä moittinut, waikka mehän juuri hauen matkansa
estimme. Hän olisi wallnn hywin ennättänyt järwcn yli
kotiinsa, ennenknin myrsky nousi, ellemme me ulisi häntä
kutsuneet. Hän on meidän ystäwä, ja meidän pitää kuuu-
nella, mitä hänellä on sanomista."

Näin kuulin heidän puhuman, mutta en tuota sen
sywemmälle mieleeni painanut. Muutaman tunnin pe-
rästä myrsky taukosi, ja ilomielin lähdettiin soutamaan
kotia päin.

Seuraamana päiwänä saamuimme kotikylään ja
näimme asuntojen edustalla runsaissa määrin kuiwnmann
ripustettuja lihoja jn kaloja. „Ihan nämä herkut panisi
miehen nauramaan, ellei oltaisi niin heikkoja!" sanoiwat
uljnnt seuralaiseni. Me koetimme sentään pysyä pystyssä,
kunnes pääsimme kotia. Talooni astuessani, herwnhtiwat
woimani yht'äkkiä. „Antakaa meille, rakkaat ihmiset, jo-
tain syutäwää; me olemme nälkään kuolemaisillamme!"
Sen sauottuani, minä kaaduin pyörtyneenä lattialle. Wai-
moni hellässä hoidossa minä kumminkin, Jumalan kiitos,
pian paranin ja kykenin jonkun ajan perästä jälleen läh-
temään matkoille.

Pitkä tnlwi oli kulunut, sn ihann kesä teki tuloansa.
Kewättä siellä tuskin on ensinkään: niin äkkiä waihtuu
tnlwi kesäksi. Tuskin oliwat wirrat ja järwet luoneet
jääusä, niin jo saapui indiaaneja keweissä wenheissääu
eri seuduilta, missä he talwen pitkään oliwat Pyydystel-
leet turkis-eläimiä. Nseat tuliwnt lähetystnloou meitä
katsomaan, muitten muassa myös wiisi salskeata miestä.
Ensimmäisten terwehdysten jälkeen he kysäisiwät minulta:
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oletteko unhottanut sen kalan? Me emme
ole sitä unhottaneet, ja nyt tahtoisimme keskustella teidän
kanssanne."

„Minkä kalan?" sanoin minä. „Me syömme uni-
kossa kalaa yksikolmatta kertaa, keitettyä, martaalla pais-
tettua ja pannulla paistettua, suolattua ja kuiwattun. Olen
minä paljon kaluja nähnyt, mutta en minä mitään eri-
tyistä kalan muista."

Silloin he kertoiwnt minulle siitä kalasta, josta mi-
nun eteeni oli pantu suurin pala, jn jonka minä olin ja-
kanut tasan meidän kaikkien kesken. Nyt johtui koko juttu
jälleen mieleeni. „Kyllä nyt muistnu", sanoin minä.

Silloin sanoi yksi heistä marsin totisena: ,Me emme
ole tnotn tnpansta milloinkaan unhottaneet. Talwen pit-
kään on siitä usein ollut puhetta. Ennen wanhaan me
tahdoimme elää, niinkuin isät eliwät, mutta siitä pitäin
kuin te kalan panitte tasan meidän kaikkien kesken, siitä
pitnin olemme päättäneet yhä enemmän rumeta kuulemaan,
mitä siinä suuressa kirjassa lukee, ja kääntyä kristityiksi/

In niin käwikin. He antoiwnt sydämensä kokonaan
Herralle, ja nyt he perheinensä todistamat, kuinka woi-
mallisesti lesus muuttaa sydämiä ja tekee wanhasta ih-
misestä uuden. He asumat nyt lähetys-asemalla, jn kii-
tollisina me alati muistelemme noita päimiä wirran ran-
nalla. Silloinhan me nnwistnmattnmmekin kylmimme
siemenen, josta niin ihanin hedelmiä kypsyi.



Seitsemästoista luku.

Liihetystoimen alku Veren wirra» warrella.

Työskenneltyäni useampia wuosia Kri-indiaanien
alueilla Norway Housessa, tuli minnn siirtyä nnsille lä-
hetys-aloille Veren wirran warrella s a aloittaa työtä
Snultenux-indiaanien keskuudessa. Nämä asuwat osittain
Beren wirran warsilla, osittain hasanaisissa siirtolissa
Winipegin särwen rannoilla sn siitä wielä sisämaahan
päin. Enimmäkseen ownt nämä indiaanit peräti köyhää
ja sangen taikauskoista wnkea. Muutnmat heistä oliwat

kohdanneet kristityitä indiaanesn muista heimoistn sn nl-
koiwnt tunten wnlon sn totuuden kaipuuta.

Minun täytyi wielä suksikin aikaa säädä Norway
Houseen, kunnes minun sisääni määrätty saarnansa oli
saapunut perille, mutta kumminkin oli minun lähettämi-
nen waimoni sn meidän kolme lasta, Eddie, Lilicm sn
Nelly, edeltäkäsin, kosk'ei ollut kuin yksi ainoa tilaisuus
päästä wenheissä Red Riweriin, Minun oli määrä tulla
myöhemmin sa wiettää heidän kanssaan soku nikn wan-
hassa kodissani Canadnssn,

Sandy Harte, uieidän taloon otettu nuori indinani,
sn minä saatoimme heitä kappaleen matkan ja palasimme
sitten yksinäiseen kotiin. Rakasta tytärtäni Nellyä en
enää sen koommin saanut nähdä. Kuumuus tuossa kur-
snssa, pienessä wenheessä, parhaassa kumminkin, mikä
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oli saatawissa, oli niin suuri, että lasisi sairastui ni-
wojen tulehdukseen ja kuoli.

Jumalan hywyys johdatti heikon äidin, joka itsekin
oli sairaana, salojen, kristillisten ystäwäin pariin, joitten
lohdutus ja hellyys oli hänelle suurena kannatuksena.

Jäin siis toistaiseksi Norway Houseen odottamaan
uuden lähetyssaarnaajan Ruttau'n ja hänen nuoren wai-
monsa saapumista. Nämä alkoiwat sitten lämmöllä ja
jn innolla työskennellä Norway Housessa noitten minulle

rakkaiksi käyneitten indinanien parissa. Silloin läksin
matkustamaan Beren wirralle. Sandy Harte saattoi mi-
nua yhden päiwänmntkan ja oli ensimmäisen yön minun
kanssani. Meillä oli niin paljon toisillemme sanottamaa
ja niin paljo rukouksessa Herran eteen kannettawcm, että
walwoimme myöhään yöhön. Huomen-namulla herätis-
sämme, näimme kummaksemme koko joukon indiaaneja
ympärillämme. He oliwat tulleet monen kilometrin päästä
tänne, wielä kerran puristamaan saarnamiehensä kättä ja
sanomaan hänelle jaähywästit.

Kiireesti nautitun aamiaisen jälkeen pidettiin yhtei-
nen aamurukous, ja sitten tuli katkera eronhetki. Sano-
mattoman haikealta tuntui erota heistä, ja mouikiu silmä,
jossa en wielä milloinkaan ollut kyyneleitä nähnyt, oli
nyt kosteana. Wiimeksi sanoin jäähywäiset uskolliselle
Sandylleni, joka oli niin masentunut mieleltään kuin olisi
poika paralta sydän haljennut. Eikä ollut juuri minun-
kaan laitani paljoa parempi. Wielä kerran huusin heille:
„ Jumalan haltnun!" hyppäsin wenheeseni, ja sitten sou-
tamaan maata kohti.

Saanmttunni Beren wirralle, ottiwnt sikäläiset indi-
aanit minut hywin sydämmellisesti wastaan. Muuan mies,
joka minulle jo ennen oli sanonut katsoneensa silmänsä
sameiksi, minua yhä tähystellessciän, sanoi nyt silmänsä käy-
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neen sameiksi ilonkyyneleistä, sillä nythän heillä wihdoinkin
on „oma" saarnamies, joka on olewa heidän luonaan ja
opettawa heille totuutta.

Ia niin minä rakensin telttani heidän keskellensä
ja ryhdyin työhön. Arkipäittnnä pidettiin yksi, pyhäpäi-
winä kolme jumalanpalwelusta ja wälimkoina sään-
nöllisesti koulua.

Tätä paitsi piti uljaasti heiluttaa kirwestä, kaataa
puita ja walmistaa sijaa wastaiselle lähetystalolle ja
kristillisten indiannieu asunnoille. Näin kului muuta-
mia wiikkoja. Mutta sitten täytyi minun kiirehtiä, niin-
kuin jo alun pitäin olin aikonut, kotipuolelleni, tawatak-
seni siellä omaisiani. Martti Pnpnnekis, uskollisin Ystä-
wäni Norway Honsestn, jäi siksi niknn sijaisekseni Snul-
tecmrien luokse, jn minä läksin Red Riweriin, pursimie-
hennni „iso Tom". Tällä mntknlln olimme wirwatulten
tähden jontua wnarnnn. Ne oliwnt niin kirkkaita, että
kokeneet pnrsimiehenikin luuliwnt niitä merkkituliksi, joita
wihnmieliset indiaanit oliwnt sytyttäneet pnlnmnan, meitä
eksyttääksensä. Tästä jn muistn wnnroista huolimatta,
pääsimme onnellisesti Red Riweriin, jossa laskimme kal-
liin lapsi wainajamme lewolle lähetys-aseman hiljaiseen
hautausmaahan. Tämä pieni hautakumpu on uusi, luja
side, joka kiinnittää meitä tuohon knukniseeu mnnhnn kyl-
mässä pohjolassa.

Sieltä kulki matkamme rakkaasen kotiseutuun, To-
rontoon, missä minun oli ilo olla omaisteni ja monen
kalliin lähetys-ystäwän kanssa. Minä sain olla läsnä useissa
lähetysjuhlissn sn kokouksissa, ja siellä kohotin ääneni,
herättääkseni Canadan kristittyjen sydämissä harrastusta
lähetys-asian kohtaan. Meidän oli sallittu huomata, että
Herra siunasi sanojamme, jn snnnnkuulijnt nlkoiwnt siitä
pitnin entistä wnknwnmmin jn innokknnmmin edistää
lähetystoimen suurta tehtäwätä.
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Sillä wälin mietin suloisin rnuhnn ja wirkistymi-
sen päiwiä rakkaitten lähetys-YZtäwäin luona. Lähetys-
juhlain jälkeen palasin jälleen kaukaiselle työmaalleni.
Ontarion maakunnasta matkustin kolmekolmatta päiwää
yhtä mittaa, ennenkuin pääsin Beren wirralle. Monasti
hidnstuttiwnt lumimyrskyt kulkuani, ja monet määrätkin
uhkailiwat, mutta entisiltä talwiretkiltäni saamani koke-
mukset tuliwat täällä nyt hymään tnrpeesen. Minä saa-
toin maata warsin hywin, waikka päälläni oli parin tuu-
man paksulti lunta, niinkuin useinkin tapahtuu hataroissa
pölkkyrakcnnnksissa, joissa raoista sataa sisään.

Indiaanit koirineni oliwat minua odottamassa Wi-
nipegissä, niinkuin ennakolta oli suostuttu. Matkani
oli alkanut Torontosta upeassa rautatie-waunussa ja
päättyi pulkalla-kulkuuu pohjolnu jylhäin salojen poikki.
Warsin pinn totnin taas tähän ponnistuksia kyllä kysy-
mään elämään. Mnutama wiikko sitteu olin täpötäysissä
saleissa laskenut poloisten indinnnien nsiatn maamiesteni
sydämelle; nyt olin jälleen heidän keskellänsä, jn iloista
minun olikin ryhtyä taas työhön.

ottiwnt minut herttaisesti ivastaan, ja
ilokseni huomasin sijaiseni tehneen työtä uskollisesti ja
siunauksessa. Minä muutin toistaiseksi pieneen, hirsistä
rakettuun taloon, 12 jalkaa leweääu ja 24 jalkaa pitkään.
Siellä minä kuukausmäärin asustelin koiriueni, Jackin ja
Kuffyn kanssa, jn olin warsiu onnellinen ja aina toimessa.
Ison Tomin, Martti Papnnekis'en jn muutamien muit-
ten indiaanien kanssa hakkasimme hirsiä kirkon, koulun
ja lähetystalon rakentamista warten. Kowaa oli tnmä
raataminen, sillä meidän täytyi usein raiwatn itsellemme
tietä sywässä lumessa monta kilometriä ja kiskoa sitten
raskaita hirsiä kotia. Siinä oli meille paljo apua rote-
wista koiristamme. Ne waljastettiin hirsien eteen, jn
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uskomattoman keweästi ja nopeasti ne wetiwätkin syke-
wiä kuormiansa kotia. Meillä oli kolmekolmatta koiraa
tässä työssä, sn hirsikerrokset ne knswoiwnt kaswamistnan.

Sunnuntaisin kokountuiwat suuret määrät indiaanesa
ympäristöiltä, sa yhdessä pidettiin siunatuita, ihania su-
malanpnlweluksia. Veren wirralle olin tullut so huhti-
kuu» lopulla, mutta wieläkään ei ollut moneen unikkoon
kewäästä muuta merkkiä kuin että päiwät pitcniwät sa
aurinko paistoi heleästi. Ilma oli herttaisen helakka.
Ei ollut sumuin, ei usmaa, ci pilwiä.

Melkein sokn aamu näkyi kummallisia kangastuksia,
Saaria sn niemiä, sotkn oliwat monen kymmenen kilo-
metrin päässä, kohosi äkkiä niwan selwinä taiwanlle,
Wielä ihanampia oliwat yöt, jolloin rewontulet hulmuil-
len säihkywät särwentnknisella tniwnnlln, Wäliin ne muo-
dostuvat loistaman kruunun, sonka sakaroista sokaisemia
eriwärism säteitä sinkoili, walaen särwen rannoille salape-
räistä walonnsa, Wälistn pyhkäisi pieni utuinen pilwi
näitä säteitä, niinkuin koskettaa keweä käsi kauniin kante-
leen kieliä, Vhdottomnstikin tuli kuulnhdelleeksi helyä,
sota moni pohjoisnawalle-kulkija wäittää kuulleensa. Toi-
sinaan öisillä matkoillani pysäytin ihmiset sekä koirat,
kuullakseni, eikö korwnnni knjnhdn sokunenknnn säwel tai-
waan sulosointusll, mutta hitsaa oli kaikki lumisessa erä-
maassa. Noita ääniä en ole milloinkaan kuullut.

Wihdoin, kewään tultua sa säitten lähdettyä, tuo-
tettiin Red Riweristä kaikenlaisia rakennustarpeita sn kaksi
taitamaa rakennusmestaria. Pian saatiinkin walmiiksi
lähetystalo sa koulukartano, sola ensi alussa sai toimit-
taa kirkonkin wirkaa.

Nyt wiimeinkin snntuin tuottnn Winipegistä kotia
wnimoni sn lapseni, sotkn tähän asti oliwat asuneet ystä-
wäin luona. Pouta-ilmalla oli meidän hywä olla, mutta
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toista oli sateisella säällä. Silloin käwi sawikatto kos-
tenksi, ja siitä putoili suuria palasia wuoteisin, pöydälle,
lieteen, y, m. Tuo ei ollut kowinknnn hauskaa. Ker-
rankin aamulla löysimme suuren, wiiden naulan painoi-
sen sawimöhkäleen, joka oli katosta lohjennut ihan meidän
nuorimman lapsemme wiereen. Jonkun ajan perästä
muniimme walmiisen lähetystaloon, ja hywältä tuntui
päästä omaan, muknwaan kotiin. Nythän saatoimme
häiriöittä kääntää koko huomiomme lähetystoimeen.

Se ei ollutkaan mikään helppo asia täällä Saul-
tecmx/ien keskuudessa. Lähetys-asema ei kaswanut niin
nopeasti kuin olin toiwonut, ja monta pettymystä ja
waikeutta saimme kokea. Usein täytyi meidän anoa Ju-
malalta rohkeutta ja toiwoa, uskon ja kärsiwällisyyttä, ja
Hän kyllä auttoi meitä ja wirwoitti jälleen. Esteistä
huolimatta edistyi työ kumminkin, ja meidän sallittiin
nähdä, kuinka monesta hurjimmasta ja tmkauskoisimmns-
takin pakanasta tuli hurskaita ja onnellisia kristityttä.

Liitän tähän lopuksi wielä otteen wiimeisestä kerto-
muksestani, minkä lähetin lähetysseuralle, ennenkuin me,
waimoni heikon terweyden tähden, olimme pakotetut pois-
tumaan työmaaltamme täällä pohjoisessa. Siinä sano-
taan: „Wiime sunnuntai oli kenties ihanin, mitä täällä
olemme wiettäneet. Kirkossa oli hywin paljo kansaa,
ja monta wanhna indiaania, sotka tähän saakka oliwat
kiinteästi riippuneet pakanuudessansa, luopui nyt siitä.
Seitsemän henkeä, joitten täydellinen mielenmuutos oli
päiwän selwä, kastettiin heti, wastattunnsn useampiin
kysymyksiin, Iltapäiwän jumalanpnlweluksessa saiwnt
wielä muutamat kasteen, muitten muassa eräs wcinha,
70-wuotias ukko waimonsa ja lapsenlapsensa kansa. Hän
ei ollut wielä milloinkaan käynyt kristittyjen kirkossa ja
oli juuri tullut sisämaasta, sellaiselta alueelta, missä mi-
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iiun wiime huhtikuussa suurilla ponnistuksilla oli onnis-
tunut käydä. Wanhus toi mukanansa silloin lahjoitta-
mani raamatun ja wirsikirjan. Hän sanoi olemansa kan-
kea lukemaan, mutta pitämänsä näitä kirjoja nina luo-
naan ja panemansa ne yöksi pieluksensa alle. Sanoi aina
muistamansa, mitä minä olin näistä kirjoista hänelle
puhunut.

„ Minun on täytynyt itseni monta kuukautta pitää
koulua, koska uskollinen opettaja, Timoteus Karhn, on
ollut huonowointinen. Tnrkknawnisimpia ja ahkerimpia
oppilaitani omat mainittu wanha mies ja hänen wai-
monsa. Tawumerkeillä kirjoitettu paperi kädessä ja raa-
mattu mieressä he istuwat nurmella ja koettamat ahke-
rasti lukea Jumalan sanaa omalla kielellään.

„Olisi ollut iloista nähdä tätä hywänsäwyistä wnn-
hustci ja hänen waimoansa hinkan paremmissa »vaatteissa
kastetilaisuudessa. Mutta kosk'ei täällä juuri suuresti
wälitetä muodista, niin ei heidän pukunsa sanottamaa
huomiota herättänytkään. Kaikki iloitsiwat, kuullessaan,
niillä warmuudella hän lausui julki luopumisensa enti-
sestä pakanallisesta uskostaan.

„Herran Ehtoollisen wiettäminen samana päiwänä
oli sekin erittäin liikuttama. Silloin näet astui ensi ker-
taa Herran pöytään useampia, moniahta kuukausi sitten
kastetuitll. Kahdessa tapauksessa oliwat miehet käänty-
neet Vapahtajan puoleen wmmojensa esimerkkiä noudat-
taen. Wähän aikaa sitä ennen oliwat he olleet kewyt-
mielistä, huikentelewllll wäkeä, mutta Herra oli heidän
sydämessänsä saanut muutoksen aikaan.

Lähetystyö edistyy, mutta woi sentään, kuinka wit-
kalleen! Milloinka koittaa se ihana aika, jolloin «pakanain
paljous" kääntyy Herran tykö? Joudu, ihana päiwä,
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joudu! Kuinka suloista on olewa silloin kuin täytetään
tämä sana:

„Katso, suuri joukko, jota ei yksikään lukea tainnut,
kaikista pakanoista ja sukukunnista ja kansoista ja kie-
listä, seisoi istuimen edessä ja Karitsan edessä, Walkeilla
waatteilla puetut ja palmut heidän käsissänsä. Ia he
huusiwat suurella äänellä, sanoen: Autuus olkoon meidän
Jumalallemme, joka istuimella istuu, ja Karitsalle!"
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Hugenotin muistelmia. Franskankielisen alkuteoksen mukaan
F. Bettex. Suomensi Samuli S. Sortavala. 253 ss. 8:0 Nid.
Hinta 2 markkaa.

„Kirjan sopii huoleti suosittaa niin mokkiin kuin hoviinkin. Ken
ensimaisen sivun on lukenut, ei mielellaan laske kirjaa kadestaan, ennen-
kuin on paassyt viimeisenkin sivun loppuun. Meidan vakuutuksemme
on, etta tasta kirjasta tulee varsinainen kansankirja, joka on kayva
kansalle yhta rakkaaksi, jopa rakkaammaksikin kuin nuo kaikkialla meil-
lakin tunnetut G-enovevat ja Rosat Tannenpurista. Me yhdymme kirjan
esipuheen sanoihin: „Levitk66n se suomalaisessa asussaan niin ylhaisen
kartanoon kuin koyhankin majaan! Hyva on alidistusten aikoina lukea
lujasta kestavyydesta ja jarkahtamattomasta pysymisesta siina, mika
meille pyhaa ja kallista on". — Kirjan ulko-asu on varsin soma jahinta
kokoon nahden hyvin huokea". K o.

Kertomufcsia lahetysalalta.
Lakotyskirja unorille tytoillo. — Hinta 1 ink,

— Tama kirjanen vie lukijan matkalle maan ympari. Vilkkaasti
kirjoitetuissa pikakuvissa saa lukija tutustua Japanin, Kiinan, Ceylonin,
Egyptin, Ita- ja Lansi-Afrikan seka Amerikan Indianein oloihin lahetys-
toimen kannalta jaerittainkin naisen tilaan noissa pakanamaissa. Monta
hyodyllista ja herattavaa tietoa sisaltaa tama kirja. Se on opettavainen
nuorisolle, vaan taysi-ikainenkin lukee sita mielellaan. Sopiva luetta-
vaksi ompeluseuroissa y. m. tilaisuuksissa, missa hyvia kirjoja yhtei-
sesti luetaan.

fabiola eli Xatakombien Kirkko.
Mukaelma Wisemanin kuuluisasta samannimisesta teoksesta.
Suoment. Emil Mannsten. 1-118 s. 8:0. Hinta 2 mk. 50 p.

o/V Taistelu ja voitto. -^v
Kirj. W. Krausse. Suomennos. 95 s. Hinta 70 p.
— Tassa tarjotaan nuorisolle jannittavii kertomus 8:lta vuosisa-

dalta, niilta ajoilta, jolloin kristinusko alkoi levita Saksassa. Sellaiset
kirjat tukevat suuresti historian opetusta — niin elavaa on sen kuvaus
keskiajan omituisista oloista.

Paassalaskun esimerkkeja.
o o o Luvut 1—10. ooo

Kokosi K. Suomalainen, Kymolan seminaarin lehtori.
102 siv. Hinta kovissa kansissa 1: 25.

Ynna siihen liittyva vihkonen

Ensimmainen laskukirja.
ooo Luvuillii 1—10. ooo

Hiljaisia toita varten kokosi K. Suomalainen, Kymolan semi-
naarin lehtori. Hinta 15.

Esipuheessaan sanoo tekija: „Laskennon opetuksessa ovat juuri
ensimmaiset alkeet tarkein asia". — Tallaista johtoa ei ole tata ennen
laskennon alkeitten opettajilla ollut tarjona.


