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>W, koeta mielii yksi kerta, ratas isä,
" yksi kerta wielä!" wirkoi mur-
heellisella ja rukoilemalla äänellä pieni mall-
ien ja kuihtunut tyttö, hywäillen hellästi
isäänsä, Pietari Perssonia, jota istui synk-
känä ja hiljaa, nojaten kyynäspäillään pöy-
tää masten, ja jonka punertamista kas-
moista ja werestämistä silmistä hywin näki,
miten hän oli mieltänyt edellisen iltansa.

„Ei maksa wlliwaa koettaa enempää;
minä olen yrittänyt jo niin monta kertaa,
mutta se ei onnistu", oli isän alakuloinen
ja toiwoton wastaus. „Tiedän hywin että
tuo onneton palowiina tuottaa minulle tur-
mion, mutta maitta se olisikin myrkkyä, täy-
tyy minun sitä saada. Herra Schmidt an-
toi minulle eilen mataman muistutuksen;
hän sanoi, ettei hän kauemmin moi kärsiä
minun huonoja tapojani, ja että hän oli pa-
hoillaan täytyessään eroittaa minut, mutta



hän ei moi pitää painalluksessaan muita
kuin säännöllisiä ja raittiita miehiä. Tä-
mä on jo kolmas paikka, jonka sillä tawoin
menetän. Myöskin tiedän mille tielle olen
antautunut, sekä mihin se lopulta johtaa:
minä kuljen awoimilla silmillä suoraan ka-
dotukseen, mutta minä en moi sitä auttaa

minun täytyy juoda, maksoi mitä mak-
soi!" Näitä sanoessaan antoi Pietari Pers-son leukansa maipua rintaansa mustaan, ja
noin istuessaan oli hän elämä kuwa sywälle
alentuneesta syntisestä. Ei ollut ihme,
että hän ikäänkuin hypähti taaksepäin, sil-
mäillessään ympärilleen sitä, joka ennen oli
ollut hänen siewä ja hupaisa kotinsa. Missä
oli nyt se suuri kello, jota ennen niin iloi-
sesti nakutti tuolla sisällä, ja joka oli hiiä-
Illhja hänen kuolleelle waimolleen? Missä
oli kaunis, mahonkinen maatekaappi, joka
oli ollut hänen ylpeytensä sentähden, että
hän oli sen hankkinut monen kuukautisella
ylityöllään; ja missä tuo rakas wanha perhe-
raamattu, joka oli kuulunut hänen isälleen



ja isiinisälleen ennen häntä? Kaikki oli
kulkenut panttilainaajalle, pantatut miinan
tähden!

Ia jos lllllstomain seinäin ja tyhjän
tulisijan näkeminen maiwafi tuota onne-
tonta juomaria, kuinka paljon enemmän
waiwasi häntä, nähdessään himojensa wai-
kutuksen rakastettawan pikku Osterinsa su-
rullisissa ja kuihtuneissa taswoissa, hänen
kuluneissa ja paikatuissa waatteissaan, ja
niissä kyyneleissä, jotka hänen tähtensä täyt-
tiwät nuo silmät, jotka muuten olisiwat
säteilleet lapsellisesta ilosta.

„Minä olen jokoettanut", mutisi Pers-son itsekseen, kohottamatta alaspainunutta
päätään. „Raittiuden ystäwät sanoiwat mi-
nulle alituisesti ja selittiwät päiwän sel-
wästi, että puolet kaikesta siitä kurjuudesta,
joka kaupungissa wallitsee, johtuu juoppou-
desta, ja että minä joka pennillä, jonka
annoin kapakkaan, maksoin ylöspitoani wai-
wllis-työhuoneessa, eli naulan ruumisark-
kuuni. Minä tehin lupaukseni, ja aijoin



myöstin pitää sen, sillä he kehoittiwat mi-
nua siihen. Jonkun unikon ajan onnistui
se minulle jotenkin hywin, rahat säcistyi-
wät, hywinwointi alkoi palautua, ia mi-
nun wllimo-raukkani näytti jälleen onnel-
liselta. Mutta wihdoin tuli kiusaus liian
suureksi, ja minulla ei ollut woimia sitä
wllstustaa, enempää kuin heikolla lapsella,
jouduttuaan leijonan kynsiin. Ia eräänä
aamuna eräänä kowanonnen aamuna
heräsin, saadakseni tietää, että olin häpeäl-
lisesti rikkonut raittiuslupaukseni, sekä tah-
rannut maineeni, ja sitten tuli juoma-hi-
moni kymmenen kertaa woimallisemmaksi
entistään."

„Ia minä koetin wielä sittenkin", jat-
koi tuo onneton mies itsekseen mutisten,
tuskin huomaten pikku tyttönsä läsnä-oloa,
„se oli silloin kuin minun Saarani lepäsi
kuolinwuoteelllllln; minä en woinut nähdä,
miten hänen, minun luonnottoman himoni
tähden, täytyi luopua malttamattomistakin
tarpeistaan. Kokonaista kaksi päiwää pi-



diitin minä itseni juomisesta, mutta kol-
mantena"
teräwä nuoli tunkeutui tuon kelwottoman
puolison sydämeen ja sanat aiwan kuin pysiih-
tyiwiit hänen kurkkuunsa, ja sensijaan että
hän olisi täydentänyt ajatuksensa, päästi
hän raskaan mörähdyksen.

Esteri ei uskaltanut pitkään aikaan
sanoa sanaakaan. Kyyneleet wirtasiwat alas
hänen maaleille poskilleen, ja hän tunsi sil-
mänräpäyksen ajan kiusausta, antautua, sa-
moin kuin isänsäkin,epätoiwon maltaan; mut-
ta lapsi oli raamatusta oppinut: rukoile jll
älä Wiisy, ja maikka hänen rukouksensa, sy-
wiille langenneen isänsä edestä, tähän asti
eiwät olleet tulleet kuulluiksi, kuiskasi toiwo
kuitenkin hänelle: „Koeta wielä kerran!"

.Lapseni!" sanoi isä, kohottaen äkkiä
päätään ja kiinnittäen sumeat, metiset sil-
mänsä tyttäreensä, „kuin mies kerran on
antautunut tuon onnettomuutta tuottaman
juomahimon maltaan, ei löydy mitään maa-
ilmassa, joka hänet siitä moi pidättää. Se



on ikäänkuin kuume, aiwan kuin joku pa-
rantumaton tauti, jota ei woi parantaa
maikka kuinka koettaisi. Oma tahtomme
ei anna meille kylliksi woimaa, myös-
kään meidän hywat aikomuksemme, eipä wielä
rakkaus perheeseenkään, sillä minä epäi-
len, että > joku olisi woinut rakastaa wai-
moalln ja lastaan enemmän kuin minäkään."

„Mutta Jumalan armo woi sen teh-
dä, isä", kuiskasi Esteri, tuskin uskaltaen
lausua sanojaan.

„Nlä puhu minulle siten, lapseni",
huudahti isä, samalla kuin hän hypähti ylös
paikaltaan ja alkoi tuimasti käwellä edes-
takaisin permannolla. „Ennen kyllä oli
tapani ajatella Jumalaakin, mutta nyt en
minä enää uskalla Häntä ajatella; ajatel--
lessani Jumalan nuhaa olisi se sama, kuin
kuulla tuomionsa ennen aikaansa."

„Mutia eikö meidän tule ajatella Ju-
malan rakkautta, isä?" sanoi Esteri hiljaa,
innosta wäräjäwällä äänellä. „Oi isä,
kallis, rakas isä, saanto sanoa sinulle erään



raamatun lauseen hywin pienen lauseen
maan, jonka opettajatar eilen käski minun
opetella. Se on: Kaikki woin minä
Kristuksen kautta, joka minua wah-
wistaa. Opettajatar sanoi, että me hä-
nen kauttansa woitamme kaikki kiusaukset,
sekä saamme kaikki syntimme anteeksi, ja,
jos hän meille antaa Henkensä, woimme
me sillä woittaa kaikki, hänen kaut-
tansa, joka on meitä rakastanut."

„Mene sinä maan kouluusi, lapseni;
onkin jo aika että lähdet", sanoi Persson
puoleksi wihaisella, puoleksi surullisella ää-
nellä." Sellaiset sanat sopimat hywin sinulle
ja sinun kaltaisillesi, mutta minä olen jo
liiaksi wanha niitä oppimaan"; ja kun hän
huomasi että Esteri mielii wiiwytteli, antoi
hän kärsimätönnä hänelle merkin että hän
jo jättäisi hänet.

Esteri ei uskaltanut sanoa enempää
isällensä; mutta hän uskaltaisi kyllä rukoilla
Jumalaa hänen puolestansa. Ia walmistaes-
saan itseään kouluun lähtemään, sekä otta-



essaan kuluneen mustan päähineensä ja re-
paleisen wanhllnaikllisen päiillisnuttunsa, oli
hänen sydämensä rukouksella täytetty. „Oi
rakas, Herra Jumala", huokasi hän sydä-
mensä sywyydestä, „armahda sinä minun
isä-raukkaani, auta häntä sinun siunatun
Poikas tähden; pelasta minun onneton isäni,
ja älä anna wihollisen woittaa häntä!"
Ia ennenkuin Esteri jätti huoneen, asetti
hän wapisewin käsin uuden testamenttinsa
pöydälle. Hän oli tehnyt niin monta ker-
taa ennenkin, toiwolla että isänsä kenties
lukisi siitä jonkun luwun, kuten muinoin
isosta raamatustakin, mutta hän oli aina
löytänyt testamenttinsa aiwan samalta pai-
kalta johon hän sen oli laskenut, kajooma-
tonna ja auknisematonna. Uskolla ja toi-
wolla päätti hän kuitenkin koettaa wielä
kerran.

Ia tällä kertaa otti Pietari Persson
todellakin kirjan. Hän ei olisi itsekään woi-
nut sanoa, minkä wuoksi hän niin teki
kenties oli se sentähden, että hän, synkässä



mielenliikutuksessa ollen, toiwoi jonkinlaisen
toimen tarkoittaman hänen kiusallisia aja-
tuksiaan, tai tuskin hän ollenkaan tajusi mitä
hän teki, käännellessään hiljalleen kirjan leh-
tiä. Mikä hänen huomiotaan enin weti
puoleensa, kirjan lehtiä silmäillessään, oli
eräs nimi, joka oli samallainen kuin hänen
oma nimensäkin, ja kuin hän lähemmin tar-
kasteli, huomasi hän löytäneensä kertomuksen
siitä, miten Herra lesus tuli, käwellen me-
den päällä, opetuslastensa awuksi, kuin he
oliwat joutua haaksirikkoon merellä.

„Hm! se oli mallan toinen Pietari,
se, joka sai nähdä Herran", sanoi hän
puoliääneen itsekseen; „hän oli suuri Her-
ran apostoli ja pyhä marttyyri sitäpaitse,
ja kuitenkin, jos muistan oikein hänen his-
toriansa, horjui jä lankesi hänkin useammin
kuin yhden kerran. Mutta pitääpä katsoa,
mitä hänestä sanotaan raamatussa."
Ia asettuen säännöllisesti istumaan pöydän
wiereen, luki Pietari puoliääneen, tehden
samalla muistutuistaan:



„Mutta yöllä, neljännessä war-
tiossa, tuli lesus heidän tykönsä, käy-
den merellä. Ia koska opetuslapset
näkiwiit hänen merellä käymän, pel-
jästyiwät he, ja sanoiwat: haamu se
on, ja he huusiwat pelosta. Mutta
kohta puhui lesus heille ja sanoi:
Olkaat hywässä turmassa; minä se
olen, älkäät peljätkö! Ia Pietari mäs-
iäsi hänelle ja sanoi: Herra, jos se
olet sinä, niin käske minun tulla luok-
ses meden päällä! Niin hän sanoi:
Tule! Ia Pietari astui ulos wenhees-
tii, ja käwi meden päällä tullaksensa
lesuksen luokse."

„Hm!" huomautti Pietari Persson,
„hän oli rohkea mies, tuo Pietari; hän
uskalsi käydä meden päällä, hän, ja samoin
woiwat wieläkin useat ihmiset lujilla ja ma-
tamilla askeleilla käydä ohi kaikkien kiusauk-
sien, ilman että horjumat tai lankeamat.
Ia minä tunnen monta jotka esimerkiksi
omat tehneet raittiuslupauksen, ja jotka ei-



wiit milloinkaan ole sitä rikkoneet; ei mi-
kään maailmassa saa heitä juomaan, waan
lujana kuin kallio woiwat he seistä ivas-
taan kaikkia wiettelyksiä. Mutta ei ole kai-
kille sallittu, seisoa kiusausten meren päällä,
samoin kuin he se sotisi wastaan ihmi-
syyden luonnetta", ja sywällä huokauksella
kääntyi tuo kurja jusmahimojensa uhri uu-
destaan pyhän kirjan puoleen.

„Mutta kuin hän näki ilman, peljäs-
tyi hän, ja kuin hän alkoi wajotll, huu-
si hän ja sanoi: Herra, auta minua!"

Tässä pysähtyi Persson taas, silmät
kiinnitettyinä tuohon wiimeiseen lauseeseen,
waipuen sywiin mietteisiin. „Mitä näen-
tään!" mutisi hän itsekseen, „Pietari al-
koi wajota; hän ei siis woinutkaan pysyä
meden päällä omalla woimallaan, hänen

pyhän miehen, apostolin, täytyi wiimein
hädässään huutaa: Herra, auta minua!
Hän, niin täynnä uskoa ja ahkeruutta näyt-
tää, kuin kaikki ympäri käy, kuitenkin olleen
maan liha ja meri, kuten me muutkin. Mi-



nun täytyy lukea eteenpäin nähdäkseni, jos
Herra heti tuli tuon uppoaman miehen
llwuksi."

„Ia kohta ojensi lesus kätensä,
tarttui häneen ja sanoi hänelle: Heik-
kouskoinen, miksi sinä epäilit?"

Persson sulki kirjan ja nousi ylös pai-
kaltaan sekä alkoi hiljalleen käwellä edesta-
kaisin huoneessaan. Hän ei puhunut ääneen
mitään, mutta jos olisi woinut tuulla hä-
nen sydämensä ajatukset, niin olisi ne kuu-
luneet tähäntapaan:

„Herra kuuli häntä, kuin hän huusi
häntä, Herra piti hänestä, Herra ojensi kä-
tensä auttaaksensa häntä, kuin hänellä ei
ollut woimall auttaa itse itseään! Öi, mikä
todistus rakkaudesta ja woimasta! Mutta
eikö sama Wapahtaja wieläkin ole woimal-
linen pelastamaan kadonnutta? Minä en
muista missä paikassa raamatussa siitä
puhutaan, mutta warmaan olen minä sen
sieltä lukenut jo kauan aikaa sitten. Ia
»voimallinen pelastaja, se on Herra



kyllä, mutta onko hän myös halukas sitä
tekemään? Waan miten se olikaan kuin
Herra sanoi Pietarille?

„Sinä heikkouskoinen, miksi sinä
epäilit?" Ajatteles, jos minä nyt meni-
sin suoraan Herran luokse, jarukoilisin häntä
pelastamaan minut waipumasta yhä sywem-
mälle synnin pohjattomaan kuiluun! Mah-
taisiko Herra silloin ojentaa kätensä myös-
kin minulle minulle, jota koko maailma
halweksii, ja jonka wuoksi kaikki jo on toi-
wonsakin menettänyt?" Persson meni ta-
kaisin pöydän luo, ja aukaisi sen pienen
testamentin, jonka hänen rukoilema tyttönsä
oli esille asettanut. Ensimiiinen wärsy, joka
sattui hänen silmiinsä, näytti hänestä aiwan
kuin Jumala olisi sen lähettänyt suoraan häntä
marten: Ei olekiusaus teidän päällenne
tullut, maan se on inhimillistä; mutta
Jumala on uskollinen, joka ei woisal-
lia, että te kiusattaisiin yli woimain-
ne, waan on kiusauksen kanssa antanut
lupauksen, että te woitte sen woittaa.



„Minä tahdon luottaa tähän lupauk-
seen", huudahti Persson lastien kätensä pie-
nen kirjansa päälle, jatkaen samalla puhet-
taan: „Minii olen koettanut pitää Itseäni
pystyssä, mutta olen langennut kerta toi-
sensa perään; minä olen toiwonut, oi, mi-
ten minä olenkaan toiwonut, woiwani jät-
tää tämän synnin, mutta tottumus on ol-
lut minua woimallisempi; mutta nyt tah-
don minä aiwan samoin kuin Pietari-
kin teki heittää kaikki Herran päälle, ja
luottaa hänen armahtawaisuuteensa ja woi-maansa pelastaa minut armonsa kautta.
Minä tahdon koettaa mielii kerran niin,
minä tahdon koettaa mielii yhden kerran!"

Samaan aitaan tuin Pietari Persso-
nin pieni waalea tyttö kulki pitkin sumuisia
katuja, ja rukoili hiljaisuudessa onnettoman
isänsä puolesta koko matkan kouluun asti,
istui eräs toinen pieni tyttö lämpöisessä ja
loistamassa kodissaan puhellen isänsä kanssa
juuri tuosta Perssoni raukasta. Herra
Schmidt, hänen wiimeinen isäntänsä, istui



suuressa punaisella saffiaanilla päällystetyssä
nojatuolissaan iloisesti leimuaman muikean
edessä, nuori tyttönsä, Klara, polmellaan.

„AH, rakas isä, minä toiwoisin sydä-
mestäni, että sinä tahtoisit koettaa häntä
wielä kerran, ainoastaan kerran mielä!"
sanoi tuo pikku tyttö hywäillen ja rukoillen,
pitäen isänsä kättä omissaan.

„Ia minkä nmoksi minun pitäisi wielä
kerran koettaa häntä?" kysyi isä, huwitet-
tunll tuon pienen esirukoilijan kiihkeästä
äänestä.

„Hänen pienen tyttöraukkansa tähden,
isä", ivastasi Klara, „äiti sanoo, että hän
on paras tyttö koko koulussa. Hän näyt-
tää niin kalpealta, laihalta ja surulliselta,
tuo pikkuinen Esteri parka, ja minä olen
kuullut puhuttaman, miten hellästi hän hoiti
äitiänsä, kuin hän makasi kuolinwuoteellaan,
ja kuinka hän silloin walwoi ja teki kaikki
kuin hän woi sairaan äitinsä hywäksi, ja
miten paljon hän suri kun hän menetti hä-
net. Se ei ole hänen nukansa, että isänsä



on juoppo; mutta se on hänelle onnetto-
muudeksi. "

„laa, siinä sinä kyllä olet oikeassa",
wllstllsi herra Schmidt, „lapsiraukka, ei woi
sitä auttaa että hänen isänsä on sellainen
heittiö, eikä tulisi saada siitä kärsiäkään.
Täytyy katsoamme mitä woimme tehdä hä-
nen hywäksensä. Mies woi kyllä kadottaa
itsensä, koska ei mikään woi häntä estää,
mutta hän ei saa kadottaa lastansa. Minä
ajattelen että hän jo on siksi wanha, että
hän woi toimittaa jotain pientä palwellusta;
kenties äiti woi löytää jonkun sopiwan pai-
kan hänelle."

„Mutta hiin ei woisi tulla onnelliseksi
sillä tawoin, isä; kuinka hän woisi olla on-
nellinen wieraassa paikassa, tietäessään että
isänsä eläisi kotona kurjuudessa? Oi, koeta
häntä mielii kerran, rakas isä, anna hänelle
wielii kerta tilaisuus parantaa itseänsä; ja
kuin hän saa tietää, että se on wiimeinen
tilaisuus hänelle, niin hän kenties katuu ja
tulee wakawammaksi!"



Ia miten lauman lie Klara tällä ta-
rvoin hywäillyt, rukoillut ja koettanut ma-
kuuttaa isäänsä, onnistui hänelle wihdoin
tlliwuttaa hänet, niin että hän wielä tämän
kerran unhottaisi Perssonin wirheet. Herra
Schmidt oli hywäsydäminen isäntä, joka
wasten tahtoaan kowuuoella saattoi onnet-
toman epätoiwoon. Maikka hän epäillen
pudisti päätään ja lausui ajatuksensa ole-
man, ettei mitään hywää tulosta seuraisi
tästäkään kerrasta, lähetti hän kuitenkin
Perssonille kutsumuksen tulla seuraamana
aamuna hänen työhönsä.

Sillatawoin, samalla kertaa, kuin usko
saattoi harhaan joutuneen matkamiehen yrit-
tämään mielii kerran todellisesti taistelemaan
helmasyntiänsä wastaan, luottaen siihen,
että armollinen Jumala oli sekä halukas
että woimallinen auttamaan häntä, saattoi
toi m o tuon pikku Esterin koettamaan wielii
terran alituisella rukouksella kutsumaan Ju-
malan siunausta onnettoman isänsä päälle,
sillä aikaa kuin rakkaus, pikku tytön muo-



dossa, tainmtti herra Schmidtin koettamaan
wielä kerran auttaa miallista kanssa-ihmis-
tään, antamalla hänelle tilaisuuden ansaita
elintarpeensa ja saawuttaa hywän, nimen,
Vnkll hän jo oli kadottanut.

Emme tahdo kumuilla kaikkia niitä
sisällisiä taisteluja, joita Perssonin oli tais-
teltawa, eli kaikkia niitä wastuksia, jotka
oliwat woitettllwat luopuessa tuosta pa-
hasta tawllstll. Usein kämi hän aiwan toi-
raottomaksi, ja tunsi joskus kiusausta epii-
toiwossaan langeta. Mutta hän käytti Ju-
malan sanaa ikäänkuin aseenaan, ja uskoa
tilpenään, ja huomasi wihdoin, että kuin
siten warustaa itsensä, täytyy perkeleen lo-
pultakin kääntyä pakosalle.

Kuin pitkät auringonpaisteiset päiwät
oliwat tulleet, nakutti se wanha rakas kello
jälleen iloisesti entisellä paikallaan owen
takana, ja wanha arwossapidetty perheraa-
mattu makasi taasen pöydällä. Pietari Pers-son istui lapsensa kanssa pöydän roieressä,
aiwan samoin tuin sinä aamunakin, josta



kertomuksemme alkoi; mutta kuinka muut-
tuneet oliwllt nyt sekä lapsen että isän ul-
konäkö! Persson ei istunut enää pää alas-
waipuneena, juuri kuin hän ei uskaltaisi
katsoa kanssaihmisiään silmiin; nyt, oli katse
rauhaisa ja kirkas, hänen waatteensa puh-
taat ja kunnolliset, ja katkerain kyynelten
sijassa näkyi nyt Esterin poskilla tuoreet
ruusut.

„Oi, rakas isä, emmekö me ole hywin
onnelliset!" huudahti Esteri, alaspainuwan
auringon wiime säteitten täyttäessä heidän
pienen huoneensa walomerellään.

„los minä nyt jo täällä maan päällä
olen onnellinen", sanoi Persson, matamissa
ajatuksissa ollen jakiinnittäenkatseensa ulkona
liitelewiin purpurareunaifiin pilwiin, „ja jos
minulla on toiwoa ijankaikkisesta autuudesta
tulewllisessa, paremmassa maailmassa, on
minun siitä, lähinnä Jumalaa, kiittäminen
sinua, rakas lapseni. Minä kuljin awoimilla
silmillä kadotuksen reunalla, ja olin jo me-
nettänyt kaiken halunkin pysähtyä ja kään-








