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Pari pyhäkoulupoikaa.

Varsinaiset joulun pyhät olivat ollee* ja men-
neet ja nyt oli joutunut käsiin päivä, jona oli vie-
tettävä pyhäkoulujuhla. Silloin lapsille aina annet-
tiin kahvia pienien leivoksien kanssa, vieläpä näy-
tettiin heille taikalyhtyäkin eli laterna magicaa,
niinkuin oppineet sitä nimittävät. Se on semmoinen
pieni laatikko, johon pannaan lasille maalatulta
pikkuriikkisiä kuvia ja palava kynttilä; ja sitte ne
kuvat näkyvät hyvin isoina valkoisella esiripulla.
Kansakoulua käydessä sen rakenteen paremmin op-
pii tuntemaan, mutta hauska kapine se vaan on.
Vielä suuremmaksi pyhäkoululapsien hupaisuutta
saattaakseen, antoivat opettajat heille pieniä palkin-
neitakin loppuun kuluneena vuotena osoitetusta ah-
keruudesta ja hyvästä käytöksestä.

„Minä toivon ihan varmaan saavani palkinnon",
sanoi Eetu Reetille heidän kävellessään pyhäkoulu-
paikkaan. ,Ja on minulla oikeus vaaliakin palkin-
toa, sillä minä olen aina tullut kouluun aivan mää-
rälleen, enkä ole milloinkaan ollut poissa, jos suin-
kin vaan olen voinut päästä tulemaan".

„Mielestäni pitäisi toki minunkin saada joku
palkinto", sanoi siihen Reeti, „mutta se opettaja on



niin joutavan tarkka. Jos minä olen viivähtänyt
minuutinkaan rukousten jälkeen, niin kohta piste-
tään merkki päiväkirjaan, että olen tullut myöhään
ja joskus sattuuhan sitä viipymäänkin, kun on pitkä
matka ja paha tie."

„Minä eroankin koko koulusta, jos ei minulle
palkintoa anneta", sanoi Eetu röyhkeästi.

Reeti piti Eetun päätöksiä suuressa arvossa,
kun Eetu oli jo ylimmällä osastolla ja hänen paik-
kansa sitä vastoin oli koulun alemmassa osastossa.
Sen tähden Reeti ihmetellen puhkesi lausumaan:
„Mitä! Eroaisitko sinä koulusta, vaikka jo olet ylim-
mäisellä osastolla?"

„Sen minä tekisin, jos en saisi palkintoa", ke-
häsi Eetu. „Mutta ei hätää mitään, kyllä minä saan
palkinnon, jos kukaan. Mutta joudutaanpas nyt
kiireesti kouluun, sillä jo näkyy lippu liehuvan tuolla
korkealla, koulun katolla. Kyllä meille tulee taas
hupainen ilta."

Oli sunnuntai. Pyhäkoulun kello soi ja pojat
rientävät sisään asettumaan kukin paikoilleen. Nel-
jännestuntia myöhemmin ovat rukoukset pidetyt ja
työ koulussa alkaa taas. Tuolla yhdessä nurkassa
istuu Eetun opettaja „poikineen“ ja kirjoittaa läs-
nä-olevien oppilaiden nimiä kirjaan. Hän katselee
ympärilleen etsien jotakin silmillään, mutta yksi
pojista puuttuu. „Mitä“, huudahtaa hän, „eikö Eetu
vielä olekaan täällä? Alottaa uutta vuotta jo en-
simmäisellä kerralla myöhään tulemalla! Se on
huono alku."

„Suokaa anteeksi, opettaja," kuului pari kolme
ääntä yhtä aikaa. „Eetu ei enää tulekaan kouluun
takaisin. Kun hän ei saanut palkintoa, niin sen täh-
den lopettaa hän koulunkäyntinsä."
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„Eikä Reeti Vilkkinenkään saanut palkintoa,“
sanoi joku toinen, „ja siksi on, hänkin eronnut kou-
lusta."

„Eetu ei voinut saada palkintoa", lausui opet-
taja vakavasti, „kun hän hyvin harvoin osasi läksy-
jään, vaikka kävikin säännöllisessi koulussa. Sa-
moin oli kyllä syytä siihen, että ei Reenkään saa-
nut mitään, kun hän aina tuli myöhään. Mutta
kuitenkin luulen minä teidän olevan erhetyksissä
poikaseni, sillä en luule Eetun semmoisesta syystä
luopuvan koulusta. Kylliksi nyt siitä; ja alkakaamme
nyt työ."

Opettaja rakasti lapsia, vaikka moni heistä oli-
kin pahankurinen, ja hänen sydämensä tuli murheel-
liseksi poikien poisjäämisen vuoksi. Nousevan viikon
alussa, kävi hän Eetun luona hänen kotonaan. Sinne
astuessaan rukoili opettaja itsekseen, että hänen pel-
konsa ei toteentuisi, vaan jumala antaisi hänelle ar-
mon sanoa ja keksiä jonkun sanan, joka taivuttaisi
Eetun tulemaan takaisin kouluun. Voi, kuinka
vähän ajattelematon poika parka käsittääkään sitä
tuskaa ja surua, jonka hän saa aikaan ruvetessaan
ottamaan ensimmäisiä askelia pahuuden poluilla.

Eetu oli opettajan tullessaHsänsä puutarhassa
työskentelemässä. Kun hän, askelien kapsetta kuul-
lessansa, nosti silmänsä työstään, huomasi hän opet-
tajan olevan jo aivan lähellä, toisella puolön pensas-
aitaa. Jos vielä olisi ollut tilaisuutta ja aikaa, niin
olisi hän viskannut lapionsa pois ja juossut tiehensä,
mutta se oli jo myöhäistä. Sen vuoksi päätti poika
rohkeasti ottaa vastaan ne nuhteet, jotka hän mah-
dollisesti opettajalta saisi. Hän jatkoi vain kaiva-
mistaan ja vielä sidekään, kuin tuo hänen kelpo
ystävänsä jo seisoi aivan hänen vieressään, ei Eetu
ollut häntä huomaavinansakaan.
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Hän oli mielessään jyrkästi päättänyt, että py-
syisi taipumattomana, puhuipa sitte opettaja hänelle
mitä tahansa Tottahan se kyllä oli, että hän ei
koskaan ollut viitsinyt opetella hyvästi läksyjänsä, ei-
kä siis todella voiuut odottaa saavansa mitään pal-
kintoakaan, mutta sitä hän ei tahtonut suoraan tun-
nustaa. Hän häpesi siis sanoa oikeata syytä, jonka
tähden oli jättänyt koulunkäyntinsä sikseen ja kai-
voi vain kaivamistaan, vastaten ynseästi opettajan
kehotuksiin, että: hän piti itsensä jo liian vanhana
käymään pyhäkoulua.

„Liian vanha", huudahti opettaja, „ja olet
vasta vähän viidennellätoista! Oi Eetu! Ajattele-
pas toki vähän, ennenkuin saatat semmoisen surun
opettajallesi, joka on sinusta pitänyt niin hellää
huolta ja sunnuntain toisensa perästä on neuvonut
sinua hyvään; ja joka sydämessään on hartaasti toi-
vonut sinun oppivan rakastamaan raamattuasi, Her-
ran päivää ja kaikkea hyvää, kaunista ja oikeaa."

Kaikki oli turhaa vaivaa, sillä Eetu oli paadut-
tanut sydämensä, eikä enää tahtonut vastata sanaa-
kaan. Murheellisin mielin täytyi hänen opettajansa
lähteä pois. Kuitenkin päätti hän vielä kerran pa-
lata takaisin Eetun luo puhuttelemaan häntä, vaikka
ei juuri ollut toivoa saada häntä taivutetuksi jälleen
kouluun tulemaan, kun hänen silmistään näkyi ko-
va uppiniskaisuuden ilmaus ja äänikin tuntui niin
tunteettomalta, että hän näytti jäykästä päättäneen
olla enää kouluun tulematta.

Mutta kuinkas oli Reeti Vilkkisen, Eetun naa-
purin ja kumppanin laita { Hänkin oli ollut poissa
pyhäkoulusta vuoden ensimmäisenä sunnuntaina,
niinkuin jo on mainittu, ja Eetun neuvon mukaan
aikoi hän myös erota koulusta kokonaan. Mutta
Reeti oli kuitenkin helläsydäminen poika, joka to-
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della tahtoi aina menetellä oikein. Vaikka hän oli-
kin joutunut harhatielle koulukumppaninsa huonon
neuvon kautta, niin saattoivat opettajan lempeät ja
ystävälliset sanat hänen heti huomaamaan sellaisen
käytöksen tyhmyyden. Seuraavana sunnuntaina istui
hän sen vuoksi paikoillaan koulussa jo muutamia mi-
nuutteja ennen, kuin koulun kello soi. Läksynsä
ja raamatun lauseet oli hän myöskin hyvästi ope-
tellut ja oli sentähden sangen tyytyväisen näköisenä,
niinkuin ainakin se, joka on tehnyt hyvän päätöksen
ja sitte sitä seurannutkin.

Viisi vuotta myöhemmin tapaamme taas nämä
samat pojat. Eetun koulunkäymisen laiminlyömistä
seurasi välinpitämättömyys Jumalan huoneessa käy-
miseenkiu. Sitte hän muuntui vähitellen sabatinrik-
kojaksikin ja takertui vielä moniin muihinkin syn-
teihin. Hän ei olenyt kahdenkaan kymmenen vuoden
vanha, mutta koko hänen luonteensa on jo kuiten-
kin ihan pilalla. Jos kylässä tapahtuu jotakin val-
lattomuutta ja ilkeyttä, niin aina arvellaan hänen
olleen sen tekemisessä mukana ja useimmiten syys-
täkin. Joku aika takaisin päin vedettiin hänet oi-
keuteen viinan myymisestä ja vaikka hän sillä ker-
taa pääsikin syytöksestä vapaaksi, niin on kuitenkin
syytä luulla, että hänen elämänsä on kerran päät-
tyvä epätoivossa ja häpeässä, kun hän kerran on
joutunut synnin tielle ja sellaisten kumppanien seu-
raan, jotka jumalattomuudessa elävät. Hänen van-
ha, kunniallinen isänsä on surusta kumaraksi käy-
nyt ja sanotaanpa, että ei hänen äitinsäkään tahdo
usein hänen nimeänsäkään mainita sen surun ja
häpeän tähden, jota poika on vanhemmilleen tuot-
tanut. Kaikki tuo häpeä ja murhe olisi tullut välte-
tyksi, jos Eetu olisi totellut opettajansa ja vanhem-
piensa neuvoja ja kehotuksia.

71Pari pyhäkoulupoikaa.



Reeti Vilkkinen taas on kehittynyt päinvastai-
seen suuntaan ja tullut sekä-vakavamieliseksi, että
ahkeraksi mieheksi. Hän on jo kolme vuotta ollut
palveluksessa eräällä maanviljelijällä, joka hänelle on
antanut kunnollisen paikan ja hyvän palkan. Reeti
ei vieläkään pidä itseänsä liian vanhana käymään
sunnuntai-iltoina pyhäkoulussa ja hän edistyykin yhä
niin hyvin, että häntä kohta voidaan käyttää pyhä-
koulun opettajanakin. Reeti Vilkkisestä näyttää, kai-
kista merkeistä päättäen,' tulevan kunnon mies ja
sellaisena on hän, toivon mukaan, lohdutuksena ja
vanhuuden tukena äidillensä, joka on jo kauan ollut
leskenä, ja jonka ainoa poika hän on. jos joku tu-
lisi ja kysyisi häneltä, niin hän varmaankin myön-
täisi sen olleen siunatun hetken, jona hänen opet-
tajansa sai hänet taipumaan, että hän ei eronnut
pyhäkoulusta, niinkuin oli itse aikonut.

Jos sinäkin, nuori ystäväni, olet koulupoika,
niin ota itsellesi ojennusta tästä kertomuksesta. Älä
luule sen olevan miehekästä, kun heti loukkaannu-
taan jokaisesta neuvon sanasta, vaan muista, että
Jumalan sana opettaa meitä olemaan siveät ja nöy-
rät sydämestä ja pitämään jokaisen toisiamme parem-
pana, kuin itseämme. Vaikkapa vain katsotaan tätä-
kin ajallista elämää, niin varmaan tahtoisit mieluum-
min olla Reetin, kuin Eetun sijalla. Mutta minä en
vielä ole sanonut sanaakaan siitä iankaikkisuudesta,
jota kohden me kaikki vaellamme ja jota varten
meidän kaikkien on tavalla tai toisella valmistautu-
minen. Ajattele, missä voisit oppia kaikkea hy-
vää, joka saattaa sinut onnelliseksi sekä tässä, että
tulevaisessa elämässä ja opi sitä! Tee sellainen
päätös, ja pane se toimeenkin, että sinä, Jumalan
armon avulla, et nuoruutesi päivinäkään käänny pois
niistä paikoista, joissa sinulle Jumalasta puhutaan.
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etkä siitä huoneesta, jossa hänen asuu“.
Silloin sinulle käy hyvin elämässä ja kuolemassa.

Rakastakaat toisianne.
Kuulkaapas lapsi-kullat! kuulkaapas, miten

suloisilta sointuvat nuo sanat: toisianne
rakkaat lapset,“ miten samalla sekä suloiset, että
vakavat ne ovat. Kukas se on, joka on lausunut
nuo sanat? Jesus Kristus, Jumalan Poikahan se oli;
Hän joka kerran eli täällä maan päällä ja kuoli ris-
tillä vapahtaakseen niin hyvin pieniä lapsia, kuin
aikuisiakin ihmisiä. Niin, Herramme Jesus Kristus
rakastaa erittäin hellästi pieniäkin lapsia ja sitä
varten, että he olisivat onnellisia sekä eläessään
täällä maan päällä, että vielä kuollessaankin, sanoi
Hän: ~r akastakaat toisianne .“

Varmaankin ajattelee sangen moni teistä sy-
dämessään: „sitä käskyähän on hyvin helppo seu-
rata, sillä rakastanhan minä siskojani ja leikkikump-
paniani. Mutta oletteko ajatelleet, mitä kaikkea si-
sältävät nuo sanat: „rakastakaat toisia?ine? Minä
aion nyt kertoa teille pienen kertomuksen, mutta
kun se on lopussa, on teidän jokaisen kysyttävä it-
sellänne, eikö hänkin, niinkuin nekin lapset, joista on
lukenut, usein riko tuota lakia, tuota Herran käskyä.

Monta monituista vuotta takaperin kävin minä
erään isän ja äidin luona, joilla oli kolme pientä
tyttöä ja kaksi pikkuista poikaa. Jenny oli vanhim-
man nimi, sitte seurasi järjestyksessä Tuomas, sitte
Lotta, Eliisa ja viimein Heikki. Niillä lapsilla oli
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melkein kaikkea, mitä vain suinkin voipi ajatella
lasten onneen ja iloon kuuluvaksi. He asuivat ko-
meassa talossa, joka oli rakennettu kaunisten puu-
tarhojen ympäröimälle kunnaalle. Olipa siellä vielä
soma kalalammikkokin ja siinä venhe, jolla he tuon
tuostakin saivat tehdä pieniä huvimatkoja. Jennyllä
ja Tuomaalla oli kummallakin omat pienet hevoi-
sensakin, joilla he saivat ratsastella ja mikä oli vielä
paljoa parempi, kuin kaikki muut edut yhteensä,
heillä oli hyvä isä ja hyvä äiti, jotka rakastivat ja
hellästi hoitivat heitä.

Kaikesta siitä huolimatta eivät nuo lapset kui-
tenkaan olleet onnellisia, sillä he eivät rakastaneet
toisiansa. Jos kuitenkin joku olisi heille sanonut
sen, olisivat he tulleet hyvin loukkaantuneiksi mie-
lessään ja sanoneet, että se ei ole totta, sillä lap-
set ovat luonnostaan sangen itsepäisiä ja ylpeitä,
eivätkä mielellänsä myönnä olevansa väärässä ja
tekevänsä väärin.

Voi, kuinka se on surettavaa nähdä, kun si-
sarukset unhottavat nuo Herran Kristuksen sanat:
rakastakaat toisianne! Sepä se oli syynä siihenkin,
että eivät nuoltaan lapset tunteneet itseänsä on-
nellisiksi, eivätkä todella olleetkaan. Heidän kuul-
tiin useinkin keskenänsä tiuskavan ja riitelevän ja
olevan tyytymättömiä kaikkeen, vaikka olisi tehty
mitä heidän huvikseen ja hyödykseen. Jos heille
annettiin makeisia tahi omenoita, niin luuli jokainen
oman osansa huonommaksi taikka pienemmäksi tois-
ten saamaa osaa Jos taas Jenny ehdotti, että
olisivat „ vieraisilla 11

, huudahti Tuomas: „ei, ei
minä eu pidä semmoisesta leikistä, eikä se sovi
muille, kuin tytöille, mutta ollaanpas „hevoisilla,“
niin minä rupean ajajaksi. „Eipäs ollakaan
eipäs 11

, voitiin kuulla Lotan ja Jennyn huutavan yh-
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teen ääneen. ,Jos sinä et tahdo leikkiä sitä, josta
me pidämme, niin saat leikkiäkin yksinäsi, mutta
me rupeamme viemisille 11 . Pikku Eliisa ja Heikki,
jotka hädin tuskin vielä osasivat puhuakaan, mat-
kivat sillä välin veljeään ja sisariaan ryöstämällä
toisiltaan leikkikaluja ja kovasti huutamalla tahi it-
kemällä kiukuissaan.

Kentiesi te kummastelette sitä, että niin kun-
nolliset vanhemmat eivät olleet kasvattaneet lapsi-
ansa paremmin, mutta minä sanon teille minkätähden
niin oli käynyt. Näiden pienten poikain ja tyttöjen
äiti oli ollut kauan aikaa sangen sairaana. Hän oli
ollut kotoakin poissa terveysmatkoilla lähes kaksi
vuotta. Äidin poissa ollessa olivat lapset olleet jä-
tettyinä isoäidin liuostaan ja vaikka tuo vanhus ra-
kastikin sangen hellästi lapsia, erehtyi hän valitetta-
vasti sangen suuresti siinä, että ei raskinut oikaista,
eikä nuhdella heitä, kun he olivat pahoja, vaan an-
toi heidän aina tehdä, mitä itse tahtoivat ja niin-
kuin voitte hyvin arvata, he tahtoivatkin monta ker-
taa tehdä paljo semmoista, joka on sekä turhaa,
että pahaa. Ennenkuin heidän äitinsä tuli kivuloi-
seksi, oli hän tehnyt paljo työtä ja nähnyt paljo
vaivaa lastensa kanssa saattaakseen heitä rakasta-
maan ja tottelemaan heidän taivaallista Isäänsä,
vaikka lapset vielä silloin olivat kovin vähäisiä. Kui-
tenkin äidin kaukana ollessa lapsistansa, unhottivat
he pian sen, mitä olivat oppineet, taikka oikeam-
min sanoen tahallansa eivät ajatelleet sitä, kun
heistä oli mieluisempaa saada menetellä oman
päänsä mukaan. He eivät ajatelleet sitä, että, vaikka
heidän äitinsä ei nähnyt heitä, niin eivät he siltä
voineet piilottautua Jumalan kaikki näkevältä sil-
mältä.

Kun lasten äiti saapui matkalta kotiinsa, tuli
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hän sangen murheelliseksi nähdessään pienet, ar-
maat, sekä poikansa, että tyttärensä muuntuneen niin
pahankurisiksi ja riitaisiksi keskenään ja hän teki,
mitä suinkin taisi, saattaakseen heidät jälleen toisen-
laisiksi. Hän itse rukoili jumalaa lastensa puolesta
ja opetti heitäkin pyytämään rukouksessa, että Her-
ra antaisi heille Pyhän Henkensä, joka herättäisi
heidän sydämissään hyviä ajatuksia ja auttaisi heitä
tulemaan ystävällisemmiksi, lempeämmiksi ja kärsi-
vällisemmiksi. Äiti selitti lapsillensa, että jesus
Kristus on sanonut: rakastakaat toisianne ja luvannut
lähettää Pyhän Hengen kaikille, jotka Häneltä sitä
totuudessa anovat, joskus näyttikin siltä, kuin olisi
äidin sanoilla ollut hyvät seuraukset joksikin aikaa
lasten sydämissä, mutta sitte he taas puhkesivat pa-
hoihin sanoihin, tappelivat ja torailivat keskenään
mitä vähäpätöisimmistä pikku asioista.

Lopuksi kuitenkin kohtasi kova rangaistus
noita lapsia. Te saatte kuulla, mitä tapahtui. Hei-
dän äitinsä ja eräs toinen rouvasihminen olivat las-
ten huoneessa, kun tultiin sanomaan, että teevesi on-
pöydässä. Ennenkuin äiti lähti huoneesta antoi hän
jokaiselle lapselle jotakin tehtävätä. Tuomaalla oli
käsillä vesivärilaatikkonsa ja hänen piti maalata
muutamia tauluja; pikku Heikki askaroi rakenuuska-
puloidensa kanssa ja Jennyllä, Lotalla ja Eliisalla
oli kullakin nukkensa, joille heidän oli ommeltava
vaatteita. Olisipa nyt luullut lasten hyvinkin viihty-
vän niin hupaisissa toimissa ja olevan kilttejä, eikä
löytävän mitään syytä riidelläkseen keskenään. Tus-
kin olivat kuitenkaan heidän vanhempansa saaneet
teensä juoduksi, kuin alkoi kuulua hirveitä huutoja
lasten huoneesta. „Äiti, äiti! Isä, voi isä! Eliisa
palaa, Eliisa palaa!“ Noita sanoja seurasi sydäntä
vihlaisevia huutoja, jotka säikähdyttivät vanhempia,.
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heidän juostessaan ylös, portaita myöten, lastenhuo-
neesen. Siellä odotti heitä hirvittävä näky. Pienen
Eliisan vaatteet olivat näet ihan ilmitulessa ja toiset
lapset seisoivat ympärillä pelosta melkein jäykisty-
neinä.

Isä tempasi palavan lapsen syliinsä, puristi
häntä itseänsä vasten ja onnistuikin viimein, lattialle
heittäytymällä, sammuttamaan liekit. Kuitenkin oli
Eliisa jo ennättänyt palaa sitä ennen niin pahaksi, että
hänen henkensä oli vaarassa monta pitkää päivää.

Oi lapsi kullat nähkääpäs siitä, kuinka paljo är-
tyisät luonteet, tylyt sanat ja kiukkuiset työt voivat
saada aikaan, sillä jos nuo puheena olevatkin lap-
set olisivat muistaneet toisiansa rakastaa, niin ei tuota
kauheaa onnettomuutta olisi koskaan tapahtunut.

Samana iltana, sittekuin Eliisan palohaavat oli
saatu sidotuiksi ja voidelluiksi; ja sekä Lotta, että
Heikki olivat menneet levolle, otti isä Jennyn ja
Tuomaan kanssaan huoneesensa, pani heidät kum-
mankin polvellensa ja käski heidän kertomaan hä-
nelle, kuinka kaikki oli tapahtunut ja Eliisan vaat-
teet olivat tuleen syttyneet. Jennyn joka jäsen va-
pisi vielä ja hän oli niin murheissaan niistä suu-
rista tuskista, joita hänen pienen sisarensa täytyi
kärsiä, että hän purskahti hillittömään itkuun kuul-
lessaan isänsä kysymyksen. Tuomas siihen sijaan
alkoi selittää: „niin isä, sittekuin äiti ja täti olivat
lähteneet alakertaan, olimme hiljaa jakiltisti pikkui-
sen aikaa. Silloin sanoi lapsenpiika: „minä pistäy-
dyn silityshuoneessa ottamassa pikkuisen puhtaita
vaatteita, mutta olkaa te nyt hiljaa ja näyttäkää,
että osaatte istua siivosti aloillanne minun poissa
ollessani." Me olimmekin siivosti hetkisen aikaa,
mutta sitte sitte isä" -. Tuomas keskeytti pu-
heensa operoiden, mutta Jenny jatkoi kerrottavaa,
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kovasti nyyhkyttäen „sitte sanoin minä, isä, että mi-
nun piti saada vähäisen punaista maalia maalatukseni
nukkeni kasvoja, joilta kaikki puna oli kulunut pois

„jotta värit eivät olleetkaat hänen ja että minä en
antaisi hänelle omistani yhtään. Siitä suuttui Jenny
kovasti ja sanoi Lotalle: mutta, mepä otetaan väkisin
vähän, otetaanhan Lotta? Ja Lotta sanoi sitte; ote-
taan; ja sitte koettivat ryöstää minulta väkisellä vä-
rilaatikkoa, mutta eivät saaneet, kun minä pitelin
niin kovasti kiinni, ja kuta kovemmin tytöt sitä
tempoivat, sitä kovemmin pitelin minä vastaan.
Siinä metakassa me sysäsimme kynttilän kumoon
pöydältä ja se sytytti pudotessaan palamaan Eliisan
essin ja me säikähdimme sitä niin hirveästi." Sen
sanottua loppui rohkeus Tuomaaltakin ja hän pil-
lahti itkemään.

Isä parka puristi heitä molempia rintaansa
vasten, suuteli heitä ja sanoi surullisella äänellä:
„pienet lapsiraukkaseni! Te olette nyt katkerasta ja
surettavasta kokemuksesta saaneet oppia, kuinka
hirmuista se on, kun veljekset ja sisarukset eivät
rakasta toisiansa. Nythän näette minkälaisen surun
ja tuskan se tuottaa ei ainoastaan heille itselleen,
vaan heidän vanhemmilleenkin ja kaikille, jotka
heitä rakastavat. Teidän pieni, armas sisarenne kär-
sii nyt, mitä kauheimpia tuskia teidän itsekkäisyy-
tenne ja kovasydämmisyytenne tähden. Jos sinä
Tuomas, olisit ollut avuliaampi ja myöntyväisempi,
niin olisi kaikki tämä kärsiminen ja tuska säästynyt
meiltä. Jumala näkee, että te lapsi parat, siihen sijaan
kuin teidän pitäisi rakastaa, antaa anteeksi ja
kärsiä toisianne, annatte sydämessänne sijaa
katkeruudelle ja ilkeydelle. Hän onkin rangaissut
teitä niin raskaasti näyttääkseen teille, miten syn-
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niitistä ja onnettomuutta tuottavaa teidän käytöksen-
ne on. Rukoilkaamme sen tähden, lapsi kultani,
että Jumala antaisi Pyhän Henkensä teidän sydä-
mihinne auttamaan teitä, että voisitte voittaa pa-
huutenne ja armottomuutenne. Antakoon Herra
Henkensä teihin, että te päinvastoin nykyistä tilaan-
ne, tuottaisitte elämässänne ilmi kaikkia hyviä us-
kon hedelmiä ja päivä päivältä tulisitte yhä enem-
män ja enemmän kalliin Vapahtajamme kaltaisiksi,
jonka käsky se onkin, että meidän tulee rakastaa
toinen toistammet

Muutamia päiviä sen perästä selitti lääkäri
pienen Eliisan jäävän henkiin. Minä lähdin pois
Tammiosta (se oli sen paikan nimi, jossa ystäväni
asuivat) ja puolitoista vuotta oli mennyt kuinka paljo
muutoksia oli sillä aikaa tapahtunutkaan! Silloin oli
talvinen aika, kuin viimeksi olin siellä käymässä,
mutta nyt oli kesä, mutta toinen kesä ja toinen talvi
olivat sillä välin olleet ja menneet.

Vaunujen hitaasti pyöriessä pitkin sitä jyrkkää
vastamäkeä jonka harjalla talo oli, oli minulla aikaa
ihailla puiden runsasta lehtevyyttä, orjanruoska-pen-
sasten kukkaisten paljoutta, pitkin ketoja leviävää
ja ilmaa hyvällä hajullaan täyttävää, sulotuoksuista
reseedakasvia ja korkeavartisia valkoliljoja, joiden
kuvussa mehiläiset niin mielellään oleksivat. Mutta
hevoset' lisäsivät vauhtiaan ja pian näkyi ystäväini
koti eräästä tienmutkasta päästyä. Nurmikolla, ta-
lon etupuolella olivat kaikki pienet ystäväni paitsi
yhtä isänsä ja äitinsä kanssa. Keksittyään vau-
nut tiellä kohottivat pojat mahtavan eläköön-huudon
ja kaikki lapset juoksivat vastaani ottamaan vastaan
ja toivottomaan minua tervetulleeksi. Kuitenkin
huomasin minä helposti, että entinen raakuus hei-
dän käytöksestään oli kadonnut niin, että jokainen
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ystävällisesti antoi toisellensa tilaa. Me menimme
sisälle hupaiseen perähuoneesen ja kun joutui teen
juontiaika, saivat lapsetkin istua meidän kanssamme
teepöydän ympärillä. Minun edellisellä kerralla
siellä ollessani ei se käynyt mitenkään laatuun, kun
lapset käyttäytyivät aina niin sopimattomasti.

Luullakseni lienee Jenny huomannut jotakin
kummastuksen tapaista minun kasvoissani, sillä Juo-
den iloisesti silmänsä minuun, lausui hän: „täti nä-
kee, että me saamme nyt juoda teetä yhdessä isän
ja äidin kanssa I*. Pikku Heikkikin selitti perässä hy-
vin toimessaan „teetä juoda isän ja äidin kanssa
yhdessä nyt.** En voi sanoilla kuvailla, miten mi-
nua ilahdutti se muutos, joka lapsissa oli tapahtu-
nut. He näyttivät nyt niin onnellisilta, lempeiltä ja
tottelevaisilta; ja sellaiset lapset ovatkin aina on-
nellisia.

Olipa kuitenkin tapahtunut sellainenkin muu-
tos, joka tuntui minusta sangen katkeralta. Viimei-
seksi minun Tammiossa käydessäni, oli siellä viisi
pienokaista, mutta nyt niitä oli vain neljä. Lotta,
pieni, iloinen ja vilkas Lotta oli kuollut! Hän oli
muuttanut manan majoille keväällä ja koko perhe
kävi vielä huolipuvussa hänen kuolemansa vuoksi.

Hiukkaista myöhemmin iltasella, kun vanhem-
mat hetkiseksi olivat lähteneet ulos tulivat lapset
minun luokseni ja minä pyysin heidän kertomaan
minulle Lotta sisarestaan. „Oi,“ huudahti Tuomas,

on oikein hauskaa, että täti tahtoo kuulla
hänestä puhuttavan, sillä meillä on hänestä paljo
kertomista. Ei täti usko, miten onnellinen hän oli,
Hänen viimeiset sanansa olivatkin: onnellinen, on-
nellinen! “

„Niin“, jatkoi Jenny, „nyt on elämämme ai-
van toista, kuin sinä ikävänä aikana, jona täti vii-
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meksi oli täällä. Minä tuskin voin muistella koko
sitä aikaa, mutta tuo kova rangaistus teki meille
hyvää. Kun me näimme, kuinka suloista ja onnel-
lista oli rakastaa toisiaan, heräsi meissä halu voida
tehdä niin, mutta ilkeä sydämemme vei kuitenkin
usein voiton ja silloin täytyi äidin aina eroittaa mei-
dät toisistamme. Sillä tavoin parani vähitellen mei-
dän kaikkien olomme, mutta erittäinkin Lotan. —■ Ei
täti usko, miten kiltti hän oli ja kuitenkin niin iloi-
nen, että hän aina sai meidät nauramaan silloinkin,
kuin Tuomas ja minä olimme vihoissamme ja pur-
rillamme. Sitte viimein koitti tuo apea aika, jolloin
hän sairastui. Me olimme kaikkikin kipeinä, hinku-
yskässä, mutta Lotan oli pahin, vaikka hän oli aina
kärsivällisinkin. Maaliskuussa, kun me kaikki, paitsi
Lotta, jo olimme parantuneet, matkusti äiti hänen
kanssaan leudompi-ilmaiseen paikkaan, mutta ei sii-
täkään ollut mitään apua ja Lotta sitä paitsi ikävöi
hartaasti kotiin hänellä oli ikävä meidän luok-
semme. Mutta, kun hän saapui kotiin, me tuskin
tunsimmekaan häntä enää. Hän oli niin kalpea ja
niin hirveän laiha, mutta hymyili kuitenkin entisellä,
omituisella tavallaan ja silloin täytyi meidän uskoa,
että hän kumminkin oli sisar Lotta.

Kun hänet oli pantu sohvalle sanoi kän: „et-
tekö te ole mielissänne, kun saitte minun vielä
nähdä? Minä tulin kuitenkin olemaan luonanne
ainoastaan vähän aikaa. Sen tähden pitää teidän
rakastaa minua paljo! Ihmeissään huudahti Eliisa:
„et suinkaan sinä nyt taas aio lähteä matkalle, Lot-
ta? Sanoihan äiti, että sinä nyt jäisit kotiin meidän
luoksemme.

~Kyllä minä jäänkin, kyllä minä jäänkin", va-
kuutti hän suruisasti hymyillen, mutta lisäsi heti

vähäksi aikaa".
6
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Minä näin äidin itkevän ja isän näyttävän
murheelliselta jal minusta tuntui niin kummalliselta,
että en voinut virkkaa mitään, enkä kysyä Lotalta-
kaan, mitä hän oikeastaan tuolla puheellansa tarkoit-
ti. Viimein hän kuitenkin lausui isälle: „isä, puhu
sinä heille ja sano minne minä menen; että minä
menen ylös tuonne ihanaan, pilvien takaiseen maa-
han, jossa elävä virta vierii eteenpäin!" Silloin
sanoi isä meille: „Lotta on oikeassa. Hän on tullut
kotiin ainoastaan vähäksi aikaa. Rakastettu Lotta
kultasemme menee kohta taivaasen; hän muuttaa
taivaallisen Isänsä tykö ja jesuksen tykö, joka sa-
noo; „sallikaat lasten tulla minun tyköni". Lotta on
sangen onnellinen, sillä hän tietää, että hänen ra-
kas Vapahtajansa on ottanut pois kaikki hänen syn-
tinsä ja että Hän, Herra fesus itse, on tuleva otta-
maan hänet luokseen sinne, jossa on iankaikkinen
ilo, ja riemullinen meno. ja vaikka me nyt mureh-
dimme, kun meidän täytyy luopua hänestä, niin
emme ole murheelliset hänen tähtensä, vaan ainoas-
taan meidän itsemme tähden!"

»Kuulkaa", huudahti Lotta: „niin kyllä, isä
niin! Minäkin olen pahoillani, kun pitää jättää

sinut ja äiti ja teidät kaikki, mutta tietäähän isä,
että sekin on vain vähäksi aikaa. Tottahan te
kaikki tunnette minut taas kohta siellä; ja me olemme
sitte kaikki yhdessä niin onnellisia siellä." Lotta
oli niin innostunut, että hän oikein nousi istualleen
vuoteella ja hänen silmänsä loistivat niin kirkkaasti.
Äiti ei tahtonut sallia, että hän sinä iltana olisi puhu-
nut enämpää, matta joka päivä hän tavallisesti pyy-
si meitä istumaan vuoteensa viereen ja puhumaan
hänelle taivaasta.

Vihdoin eräänä iltana, kun Lotta oli levähtä-
nyt ja hieman uinahtanutkin isän sylissä, heräsi hän,
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katseli ympärilleen kirkkain silmin ja luoden meihin
silmäyksen täynnä, mitä hellintä rakkautta, sanoi;
„äiti ja isä! Suudelkaa minua jäähyväisiksi; nyt
minä lähden!" Äiti ja isä suutelivatkin häntä
me suutelimme häntä kaikkikin, eikä hän sitte enää
sanonut muuta, kuin nuo ainoat sanat: „onnellinen,
onnellinen!"

Kaikille meille nousivat kyyneleet silmiin Jen-
nyn liikuttavaa kertomusta kuullessamme ja samalla
tuli lasten isäkin huoneesen. Hän sanoi: „te olette
nähtävästi puhuneet Lotasta, mutta me emme ta-
vallisesti itke, hänestä jutellessamme, vai itkemmekö
me pikku Heikki?"

j,Emme isä," vastasi tuo pienokainen teräväs-
ti, „Heikkikin menee kerran Lotan luo taivaasen."

„Niin, rakas lapsi," sanoi hänen isänsä. „Me
pääsemme sinne mekin, jos me rakastamme Jesusta,
niinkuin hänkin rakasti." Kääntyen sitte minuun,
sanoi hän vielä; „meidän lapsemme rakastavat nyt
toisiansakin oikein sydämmellisesti, niinkuin he toi-
vovat saada kerran tehdä taivaassakin,"

Seuraavana päivänä me teimme pienen käve-
lyretken hautausmaalle nähdäksemme pienen Lotan
hautaa, Paljo kauniita kukkia kasvoi haudalla ja
Tuomas sanoi minulle, että hän sisarineen, isänsä
luvalla ja avulla hoiti hautaa. „}a katsokaas",
jatkoi hän puhettaan, „ensi keväänä on koko tämä
puoli hautaa oleva kauniiden kielojen peittämänä".

Minä viivyin kauan ystävieni ja heidän las-
tensa luona ja päivä päivältä opin minä heistä yhä
enämtnän pitämään ja heitä rakastamaan. Nyt ovat
lapset jo kaikki aikuisia ihmisiä. Onpa Jennyllä ja
Tuomaalla jo omiakin lapsia, mutta eivät he kos-
kaan ole unhottaneet ensimmäistä kovaa kuritusta,
jonka Jumalalta saivat kovasydämisyydestään, ei-
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vätkä he myös milloinkaan unhota armaan Lotta
siskonsa onnellista kuolemaa. Nytkin he kaikki ra-
kastavat hellästi toisiansa ja ilolla odottavat sitä ai-
kaa, jolloin he kaikki, tuon onnellisen, rakastavan
perheen jäsenet saavat tavata toisensa Vapahtajan
jalkain juuressa katoomattomassa kirkkaudessa.

Suojelusenkelit.
Aholan talon pikku-Mikko ei vielä koskaan

ollut käynyt kirkossa. Kerran kuitenkin kesällä, kun
oli erinomaisen kaunis ilma pääsi hän mukaan kirk-
komatkalle, Kirkossa oli ollut Mikolla paljo katse-
lemista, mutta erittäin jäi hänen mieleensä juhlalli-
nen seurakunnan laulu ja eräs enkelin kuva, joka
oli korkealla kirkon kupukatossa. Äidillä ja isällä
oli kirkolla kuitenkin niin paljo tuttavia ja puhele-
mista vierasten ihmisten kanssa, että ei Mikko heil-
tä kysynytkään, minkä enkelin kuva se oli siellä
kirkon laessa. Sepän pieneltä Annilta hän tosin si-
tä kysyi, mutta eihän se Annikaan sitä vielä tiennyt,
kun oli niin pieni itsekin, eikä pyhäkoulun opetta-
ja ollut hänelle tullut sanoneeksi, minkä enkeli kuva
se kirkon kattoon oli tehty. Kuitenkin oli Anni
joskus kuullut puhuttavan suojelusenkelistä ja ar-
veli, että: „jos se lieneekin se suojelusenkeli11 .
Mutta ei Annikaan tiennyt, mikä suojelusenkeli oi-
keastaan onkaan.

Kotimatkalla, kirkkovenheessä istuttaessa, ky-
syi sentähden pikku-Mikko äidiltään: »kuulkaas äiti,
mikä se suojelusenkeli on?“ Äiti käski Mikon pyy-
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tää iso-isää selittämään sitä hänelle, sillä äidin piti
nyt soutaa.

Silloin tarttui iso-isä, pyhäkoulun opettaja, pu-
heesen ja kaikki aika ihmisetkin heittivät puhelunsa
pois, kuullaksen vanhuksen sanoja. Hän, Mikkoon
kääntyen, rupesi puhumaan: „niinkuin sinä, Mikko-
sen!, tiedät ovat hyvät lapset ja hurskaat aikuiset-
kin Jesukselle hyvin rakkaita. Hän hoitaa ja hellii
heitä, niinkuin silmäterää, joka on hyvin arka ja
huolellisesti suojeltava loukkauksilta ja kaikilta ri-
koilta. Sitä suojelusta me kaikki, suuret ja pienet,
tarvitsemmekin täällä maan päällä eläessämme, jossa
meille tapahtuu paljo pahaa. Sentähden rne rukoi-
lemmekin: että Jumala suojelisi meitä siipeinsä suo-
jassa siihen asti, että ahdistukset ohitse käyvät (Ps: 57:
2). Jumalalla kyllä ei ole siipiä, mutta Herra itse
on verrannut hellän suojeluksensa siihen rakkauteen,
jolla kana kokoo poikaisensa siipeinsä suojaan; ja
että se ei olekaan ainoastaan kaunis puheenparsi
sen sinä huomaat siitä, mitä minä nyt kerron sinul-
le ja samasta myös opit ymmärtämään, mitä suoje-
lusenkeli on. Kuulehan nyt tarkasti ja ajattele sitte
asiaa!

Rovasti vainajan luo tuli kerran eräs mies ja
sanoi hänelle: „herra rovasti tietää, kuinka minä aina
olen elänyt jumalantahdosta mitään lukua pitämättä.
Sentähden on jo esivaltakin rangaissut minua rikok-
sistani ja nimismieskin nuhteli minua kerran vaka-
vasti jumalattomuudestani. Siitä loukkaantui minun
itsekkäisyyteni sangen kovasti, niin että oikein sy-
dämeni tuntui kiehuvan silloin. Minä päätin kostaa
hänelle ja ampua hänet tiellä. Kun hän kerran
olikin viemässä rahoja kruununvoudille, väijyin minä
häntä matkalla. Jo näin minä hänen tulevan pitkän
matkan päästä ja ihan yksinään. Minä iloitsin siitä,
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että paha aikomukseni varmaan nyt onnistuisi. Minä
piilottauduin läheiseen ruispeltoon ja ajattelin am-
pua häntä, kun hän joutuisi kohdalleni tielle.

Hän tulikin ja minä jo ojensin pysyni häntä
kohden. Silloin huomasin hämmästyksekseni, että
kaksi miestä käveli hänen rinnallaan, yksi kumpai-
sellakin puolella. Luullen, että ne miehet ehkä ero-
aisivat hänestä jonnekin, seurasin minä vähän mat-
kan päässä perästä. Mutta nuo miehetpä eivät eron-
neetkaan nimismiehestä, ennenkuin hän pääsi kylään

ja silloin ne yhtä äkkiä katosivat siimäini edestä.
Minä säikähdin niin, että en tahtonut jaksaa käydä,
enkä minä päässyt siitä pelosta, ennenkuin kotona-
ni. Tietysti katosi minulta heti pahat aikeeni, mutta
nyt luulen minä kohta kuolevan!, enkä saa mitään
rauhaa sydämeeni, ennenkuin olen tunnustanut
kaikki nimismiehelle japyytänyt häneltä anteeksi. Sitä
varten minä tulin tänne, että te lähtisitte nyt minun
kanssani nimismiehen puheille ja puhuisitte puoles-
tani hänelle.“

Rovasti lähti mielellään matkaan. Kun he
tulivat perille, kysyi rovasti nimismieheltä, joka oli
Jumalaa pelkääväinen mies, oliko hän sinä ja sinä
päivänä käynyt kruunun vuodin luona. „Kyllä,“
vastasi nimismies, „mutta miksi te sitä kysytte?
Se oli minulle muutoin hyvin muistettava päivä Kun
minä näet olin tulossa kruununvoudin luo ja olin jo
päässyt Jaakkolan ruispellon kohdalle, jouduin siinä
sellaiseen ahdistukseen ja kuoleman pelkoon, että
en ole ennen milloinkaan sellaista sydämessäni tun-
tenut, Minä huokailin ja rukoilin sen vuoksi Her-
ralta apua pitkin matkaa, mutta en päässyt ahdis-
tuksestani, ennenkuin tulin kylään, ensimmäisen ta-
lon kohdalle. Silloin juolahti mieleeni Herran omat

sanat: „ei sinua pidä mikään paha kohtaaman ja eiyh-
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tään vaivaa pidä sinun majaas lähestymän, sillä Hän
on antanut käskyn enkeleillensä sinusta, että he kätke-
vät sinua kaikkissa teissäs11 ja heti katosi ahdistukse-
ni, niin että kotia palatessani olin jo aivan iloinen
ja tyytyväinen. Kiltinpä vielä Jumalaakin, joka oli
johtanut lopun mieleeni."

„Niin, Herra oli juuri niin tehnytkin," huu-
dahti rovasti, ja mies kertoi sitte tapauksen nimis-
miehelle, niinkuin hän sen jo oli rovastillekinkerto-
nut. Sen perästä he kaikki kolme lankesivat pol-
villensa ja kiittivät jumalaa, joka on hyvä ja jonka
laupeus pysyy iankaikkisesti — Sitte vanhus kysyi
Mikolta; „ymmärrätkös nyt, mikä suojelusenkeli on?
Seurasitko tarkkaavasti puhettani?"

Mikko ajatteli vähän aikaa ja vastasi: sem-
moinen, jonka Jumala lähettää varjelemaan omiansa
pahasta."

„Niin“, sanoi iso isäkin, ja lisäsi vielä, ~ja
sellainen joka estää jumalattoman aikeet toteentu-
masta. Sentähden muista sinäkin, Mikkoseni, muista
aina rukoilla, että Jumala armollisesti varjelisi sinua
sekä synnistä, että kaikesta vaarasta, muista sa-
noa sydämessäsi Herralle: Varjele minua, niinkuin
silmä terää; suojele minua siipeis varjon alla! Ps. 17: 8.

Epäjumalani.
„Tytöt, sanokaapas minulle, kuinka monta

epäjumalaa teillä jokaisella on? „kysyi täti Emiilia
minulta ja kahdelta serkultani, kun eräänä sateisena
sunnuntai-iltana istuimme yhdessä lämpiävän uunin

87Epäjumalani.



edessä setäni maatalossa. Puhuessaan ja vakavasti
katsellessaan meitä vuorotellen toista toisensa pe-
rästä, pani hän päähänsä kalliit, kilpikonnan luisilla
kaiteilla varustetut silmälasinsa.

„Epäjumalia, täti!" huudahdin minä ihmeissäni
„Mitäs täti nyt tarkoittaa? Ei suinkaan meidän
maassamme ole mitään epäjumalia olemassa." Sen
sanottuani, otin minä helmastani käsiini muutaman
kirjan josta juuri olin lukenut jonkun kertomuksen
intialaisten suuresta epäjumalasta Juggernautista.
Minä muistelin kaikkia niitä tapahtumia, joista kir-
jassa kerrottiin. „Se nyt ainakin on aivan varmaa,
täti," jatkoin minä puhettani, „että onnellisessa
maassamme ei ole olemassa yhtään ainoata ihmistä,
joka taitamattoman Hindulais-paran tavoin notkis-
taisi polvensa kuolleen kuvan edessä. Meillähän
tunnetaan totinen Jumala ja palvellaan Häntä, eikä
epäjumalia, niinkuin äsken luimme Intiassa teh-
tävän."

Serkkuni Heta ja Nanna, katselivat kummas-
tellen ja uteliaasti milloin tätiin, milloin taas minuun.

Täti Emiilia hymyili hyvin vakavan näköisesti
ja ojensi kätensä uunia kohti, lämmitelläkseen niitä.
„Mutta Annaseni," jatkoi hän sitte, „enhän minä
sanonutkaan, millaisia epäjumalia minä tarkoitin.
Minä kysyin vain, kuinka monta niitä teillä kulla-
kin on".

„Luonnollisesti ei yhtään ainoata! Täti vain
puhui leikkiä kanssamme ja tahtoi kuulla, mitä me
vastaisimme," huudahti Namia iloisesti, mielessään
varmana siitä, että hänen erinomainen terävä-älyi-
syytensä oli keksinyt tädin ainoastaan tahtoneen
tehdä pilaa meistä.

„Ei se ole mitään leikkiä, vaan valitettavasti
täyttä totta," sanoi täti Emiilia ja samalla poistui
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hymy hänen huuliltaan kokonansa. „Kyllä kai
meillä jokaisella on omat epäjumalamme, mutta
meidän velvollisuutemme on koettaa syöstä epäju-
malamme pois heidän kunniasijoiltaan heti, kuin
heidät huomaamme. Arvanko teistä kukaan, mitä
minä tarkoitan? No Hetaseni, sanos.11

Heta vaan pudisti kieltävästi päätänsä, sillä
hän oli varmasti päättänyt, että ei Nannan tavoin,
antautuisi syylliseksi erehdykseen. Hän tirkisteli
sen tähden mitään vastaamatta uuniin, ikäänkuin
olisi noista hehkuvista hiilistä koettanut saada jota-
kin selitystä asiaan.

„Rakas Anna," pitkitti täti puhettaan ketkisen
vaiti oltuaan. „Panepas pois tuo lasten kirja ja etsi
muutamia pyhän raamatun lauseita, jotka minä mai-
nitsen sinulle."

Minä tein niin ja otin esiin vanhan, ruskea-
kantisen raamattuni, aukasin ja selailin sen entuu-
desta tuttuja lehtiä ja odottaen katsoin Emiilia
tätiin.

„Otapas nyt ja hae kolmas luku apostoli Paa-
valin kirjeestä Kolossilaisille ja lue sen luvun vii-
dennen värsyn viisi viimeistä sanaa."

Pian löysinkin minä osoitetun paikan. „Ahne-
us, joka on epäjumalien palvelus", luin minä äänen ja
hitaasti. Noita sanoja lausuessani aloin minä hä-
märästi aavistaa, mitä täti Emiilia oli tarkoittanut,
vaikka en vielä osannut aavistustani pukea sanoiksi.

„Onkos Suomessa olemassa ketään ahnetta ih-
mistä, Heta", kysi täti Emiilia taas?

„On kai on varmaankin. Minäkin tunnen
monta monituista sellaista. Onhan täällä meillä en-
siksikin jo ukko Mattelin."

„Hiljaa, rakas lapsi, hiljaa!" sanoi Emiilia täti
ja laski kätensä lempeästi pienen sisarentyttärensä
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suulle." Vastauksen ensimmäinen osa on jo täysin
riittävä, enkä minä tahdo kuulla mitään nimiä.
Sinä myönnät siis meidänkin maassamme, vieläpä
meidän seassammekin asuvan ahneita ihmisiä. No
tyttöseni, mitä epäjumalia te luulette sellaisten ih-
misten palvelevan, sillä sanoohan Paavali, että: ah-
neus on epäjumalien palvelus? 11

Hiljaisuus pääsi vallalle muutamiksi minuu-
teiksi. Viimein lausui Heta puoliksi ääneen ja yhä
pitäen silmänsä tuleen luotuina: „ne palvelevat luul-
lakseni juuri sitä, jota ne koettavat itsellensä hank-
kia."

„Oikein Heta pienoiseni. Sinä vastasit oikein
hyvin, ja minä pyydän Annan lukemaan meille
erään toisen värsyn Jumalan pyhästä sanasta. Mutta
kentiesipä muistat sen ulkoakin Minkä käskyn sa-
noo Vapahtajamme olevan suurimman laissa?"

Minä olin hyvin mielissäni, kun sain vastata
ja sormillani selaillen, etsin sitä lukua Mateuksen
evankeliumissa, jossa tiesin sanojen olevan, mutta
kuitenkin luin ulkoa, kirjaan katsomatta: v sinun pitää
rakastaman Herraa, sinun Jumalatasi kaikesta sinun
sydämestäsi, kaikesta sinun sielustasi ja kaikesta sinun
mielestäsi.

„Aivan oikein, Anna. juuri niitä sanoja minä
tarkoitankin. Luullakseni tunnette te jokainen myös
ensimmäisen niistä kymmenestä käskysanasta, jotka
lain tauluihin kirjoitettiin.

nEi sinun pidä pitämän muita jumalia minun
edessäni", vastasi Nanna kiireesti ja hätäilevällä ää-
nellä. „Senhän meille opetti jo kauan sitte pyhä-
koulun opettajamme.“

Täti ei kuitenkaan osoittanut mitään ihmette-
lyä Nannan ketteryydestä. Hän sanoi vain vakaasti:
„on jotakin kokonaan toista oppia sanat ulkoa hy-
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vinkin, kuin ymmärtää niiden merkityskin.“ Sitte
hän jatkoi puhettansa, kääntyen uunista meihin päin
katselemaan: „mutta nyt uudistan minä ensimmäisen
kysymykseni; kuinka monta epäjumalaa teillä jokai-
sella on? los te rakastatte tahi turvaatte johonkin
muuhun, mihin tahansa, enämmän, kuin te rakas-
tatte Jumalaa ja turvaatte hänen armoonsa Kristuk-
sessa, niin on se muu teidän epäjumalanne. Te
kunnioitatte ja palvelette sitä yhtä hyvin, kuin pa-
kana parka palvelee inhoittavaa Juggernauttia, va-
visten sen edessä polviaan notkistaessaan.“

Ei kukaan meistä virkkanut sanaakaan vasta-
ukseksi. Me olimme, ainakin tiedän minä itseni
olleen, äkki arvaamatta vähän hämmästyneet. Minä
olin tottunut pitämään itseäni pyhäkoulumme kiltim-
pinä opilaina ja niin hyvin opetettuna kaikissa kris-
tinopin totuuksissa, että minä oikein ällistyin tuosta
kovasta nimityksestä: „epäjumalan palvelija.“ Jakuitenkin tunsin minä itsessäni jotakin, joka sanoi,
että minua ei suotta syytetty, vaan todella olinkin
syyllinen epäjumalan palvelukseen.

„Älkää luulko minun nyt olevan ankaran ja
kovan teille,li sanoi täti Emiilia, kun hän viimein
nousi ylös huoneesta lähteäkseen ja hiljalleen ta-
putti Hetaa kasvoille. „Minä en pyydä mitään vas-
tausta tuolle kysymykselleni, joka niin on hämmäs-
tyttänyt teitä, vaan vastatkaa te siitä paremmin itse
Jumalalle. Koettakaa, jos voitte täydellä todella sy-
dämestänne yhtyä seitsemännenkymmenennen kol-
mannen psalmin sanoihin. „Kuin sinä, Herra, aino-
astansa, minulla olisit, niin en minä ensinkään sitte
taivaasta eli maasta taitelisi.''' Niin sanottuansa lähti
täti Emiilia ulos ja jätti meidät itseksemme, mutta
minä en voinut olla itsekseni serkkujeni kanssa.
Minua pelotti, että asia otettaisiin uudestaan pu-
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heiksi ja hieman huoaten kiiruhdin minäkin pois,
paeten pieneen sivuhuoneesen, joka minua varten
oli pantu kuntoon setäni maatilalla.

Siellä vietin minä lopun siitä iltapäivästä, ei-
vätkä mietteen! suinkaan olleet hupaisia. Täti
Emiilia oli todellakin herättänyt minussa ihan uu-
den ajatuksen sen nimittäin, että minä, jota raa-
matun taitamiseni tähden melkein kaikki pyhäkoulu-
kumppanini katselivat jonkunmoisella kunnioituksella,
oikeastaan olisinkin vain epäjumalan palvelija.
Minä epäjumalan palvelija, sokea epäjumalan pal-
velija ja noiden kurjien pakana raukkojen kalttainen,
joiden sokeutta minä niin suuresti olin säälinut ja
pitänyt niitä paljoa huonompina itseäni sekä ymmär-
ryksessä, että jumalisuudessa! Minä kävin hake-
massa raamattuni katsoakseni, voisiko tuo ajatus
olla yhtä tosi, kuin se oli uusi. Avasin kolmannen
luvun Paavalin kirjeestä Filippiläisille ja luin: gininä
luen kaikki vahingoksi, sen ylenpalttisen Kristuksen
Jesuksen minun Herrani tuntemisen suhteeni Pysäh-
dyin, sillä tuo lause ei ollut omiaan minua rau-
hoittamaan. Minä näet tiesin hyvin kyllä itsellä-
ni olevan paljokin semmoista, josta en tahtoisi luo-
pua Vapahtajani tuntemisen vuoksi. Vähitellen oli
kuitenkin tullut jo hämärä ja minä päätin, että en
enää jatkaisi tuota . ikävätä itseni tutkimista. Oli
melkein epäilemätöntä, että täti Emiilia oli oikeas-
sa. Minä panin kirjan kiinni ja koetin karkoittaa
ajatuksistani tuon aineen, mutta minä kiitän nyt
Jumalaa, että Hän ei sallinut sen tapahtua. Ajatus,
että minä olin epäjumalan palvelija, vaikka minua-
kutsuttiin kristityksi, painoi minua alinomaa. Täti
Emiilia ja serkkuni näyttivät unhottaneen kaikki..
Varsinkaan eivät he koskaan muistuttaneet asiasta
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minua, mutta minä en siltä ollut rauhallisella mie-
lellä.

Eräänä sunnuntaina, kun minä olin kirkossa
polvillani ja huuleni näyttivät, mitä hartaimmasti
rukoilevan, hämmästyin minä kovin huomatessani,
että olinkin melkein kokonansa unhottanut paikan,
jossa olin. Koko muu seurakunta oli jo noussut sei-
somaan ja minä yhä olin polvistuneena. Näinköhän
minä olin rukoillut? Eikö mitä. Minä vaan olin
polvillani samalla mielessäni harkiten, mitenkä mi-
näkin vanhasta meriino puvustani voisin saada muo-
dostelluksi semmoisen uudenaikaisen leningin, kuin
näin eräällä minua nuoremmalla tytöllä olevan pääl-
länsä. Säikähtyneenä ja polttava häpeän puna pos-
killani, kapsahdin minä äkkiä ylös ja asetuin koulu-
toverieni viereen, jotka seisoivat pitkässä rivissä
erästä virttä laulamassa. Silloin näin erään heistä
vetävän suutansa nauruun ja kuiskaavan jotakin vie-
ruskumppanilleen, mutta minä en näyttänyt mitään
närkästymisen merkkiä. Tuskin uskalsin nostaa sil-
miänikään, sillä minusta tuntui siltä, kuin olisin mi-
nä taivuttanut polveni vanhan leninkini edessä ja
kumartaen rukoillut sitä. Toiset olivat rukoilleet
armoa kadotetun sielunsa pelastukseksi, mutta en-
täs minä onneton —?

Heta serkkuni, joka nyt huomasi hämmästyk-
seni, pisti virsikirjansa eteeni, että veisaisin siitä,
sillä omani oli pudonnut lattialle johonkin, enkä
tietänyt mihin. Kiitosvirren säveleet täyttivät huo-
neen. Heleällä äänellänsä veisasi Heta vieressäni;

„ Vähäisesti siihen luotan,
Etfei elo, kuolokaan
Erota rnua Jesuks estän’,
Enkelit ei, vallatkaan,
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Eikä mikään luoduist’ muista,
Nykyiset tai tulevat,
Mua Jumalastan’ poista,
Jesuksesta rakkaasta 11 .

Ennen värsyn loppumista olivat kuitenkin mi-
nun silmäni niin sameuntuneet kyynelistä, että en
voinut erottaa yhtään sanaa, vielä vähemmän taisin
hillitä ääntäni, että olisin voinut laulaa mukana.
Heta, tuo rakas lapsi, ei kuitenkaan huomannut mi-
tään, sillä minä luulen hänen kaikesta sielustaan
seuranneen laulua ja sen sanoja.

Kirkonmenojen päättyä, hyökkäsin minä kotiin
ja menin taas rauhalliseen huoneeseeni, mutta sillä
kertaa en sitä tehnyt suuttumuksesta, enkä harmista.
Päinvastoin, minä olin nyt vakuutettu synnistäni
minä olin murtunut kokonaan.

„Niin", huudahtin minä vuoteeni viereen pol-
villeni langeten, „minä olen ollut kurja epäjumalan
palvelija koko elämäni iän Minä olen ollut ulko-
kullattu, ainoastaan nimeksi kristitty. Joku muu,
kokonaan jotakin muuta se on ollut, kuin Jumala,
joka on täyttänyt aina sydämeni, ollut toivonani ja
turvanani kaikkina elämäni päivinä. Mutta Jumalan
armon avulla ei ole tilani enää edespäin pysyvä sel-
laisena."

„Kenen tahtoa minä olen noudattanutkaikkina
näinä, eläminäni vuosina?" kysyin minä itseltäni.
Omatunto vastasi siihen aivan paikalla: „omaa tah-
toani„Kenen suosioa olen koettanut saavuttaa?

Ainoastaan opettajieni suosioa ja rakkautta. Mi-
nä tiedän hyvin, että en ole ajatellut, enkä pyytä-
nyt mitään sen parempaa. Minä tunnen selvästi
sen, että olisin elänyt aivan samalla tavalla ja oppi-
nut ihan yhtä paljon hankkiakseni arvoa itselleni ja

94 Lasten opiksi ja huviksi. N\o 3



ehkä miellyttääkseni niitäkin, joita täällä maailmas-
sa rakastin, vaikka en koskaan olisi kuullut puhut-
tavankaan Jumalan rakkaudesta.“

«Onko taivas todella minun kotini?" huudahtin
minä taas puoliksi aneen hyvin liikutetulla mielellä.
«Ei; oi ei! Minä olen puhunut siitä, lukenut siitä
ja veisannut virsiäkin taivaallisista menoista, mutta
minä en rakasta sitä oikeana kotinani. Se on varma,
että en sitä rakasta! En edes puoliksikaan niin pal-
joa, kuin tätä vanhaa setäni maataloa,"

Herra ei kuitenkaan unhottanut minua mur-
heessani, vaikka minä niin kauan olin elänyt Hänet
kokonansa unhottaneena. Hän kuuli minun huutoni
ja katuvaisen tunnustukseni, rukoukseni, minun ru-
koukseni anteeksi saamisesta ja kirkasti itsensä mi-
nun niin horjuvalle, soaistulle hengelleni. Sen täh-
den taisin minä lopuksi sydämestäni apostolin kans-
sa sanoa, että „minä luen kaikki vahingoksi" kalliin
Vapahtajani Jesuksen Kristuksen tuntemisen suhteen.

Siitä lähtien olen minä ollut onnellinen on-
nellinen ja kiitollinen ilosta, jota ei kukaan taida
minulta ottaa pois, sillä minun aarteni ja «tavarani",
jota mitä enimmän rakastan ja halajan ei ole
enää täällä maan päällä, eikä se ole sellainen, joka
voisi turmeltua taikka hävitä tämän katoovan elä-
män vaihdoksissa ja muunnoksissa. Ei, vaan minun
tavarani on taivaissa säilössä ja tallella Jumalan oi-
kealla kädellä.

Minä kiitän Jumalaa täti Emiilian sanoista,
sillä;

„ aikanansa sanottu sana on otollinen “ (Snl: 15:
23;) ja „

sana, aikanansa puhuttu, on niinkuin kultainen
omena hopeamaljassa (Snl: 25: ti;) sanoo raamattu.
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