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Enstmäinen Fullu.

Lahja.

Jaakko Meyer piti pientä kauppaa hywämaineesen
kadun warrella eräässä suuressa kaupungissa Englannissa.

Kauniilla ilmalla käwi hänen puodissaan rouwas-
wäkea ostelemassa huokeita pitsiä, ja astuipa sinne sateel-
lakin tuon tuostakin joku rihmaa tahi neulaa tarvitsema
kauppaa tekemään Jaakon waimon kanssa, joka istui om-
mellen pöydän takana.

Jaakko itse ei ollut usein puodissa. Hänen aikansa
kului enimmiten matkustellessaan maaseuduilla, kylästä
kylään, talosta taloon tawaroitansa kaupitellen. Ellei
isäntäwaen kanssa kauppaa syntynyt, pistäytyi hän tata-
tietä keittiöön, jossa warmaan tiesi tawaralaukkunsa kewe-
newän ja kukkaronsa käymän yhä raskaammaksi. Hänellä
oli kaikille mieleisiä, kullalla silatulta solkia ja sormuksia
seka sukia, pitsiä ja nappia, jotka eiwät maksaneet „ juuri
mitään", niinkuin hänen oli tapa sanoa.

Tämän kertomuksen alkaessa oli Jaakko kumminkin
kotona. Hän seisoi puodissaan, sydän täynnä iloa ja
riemua: oli näet äsken saanut kaksinkertaisesti lahjan,
jota jo kauan oli hartaasti toiwonut.
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Elä nyt hywä lukija ajajattele täysiä rahakukka-
rolta, eläkä täyteläisiä pitsirasioita. Tosin piti Jaakko
noita suuressa, jopa liiankin suuressa armossa, mutta
wielä kalliimpi oli hänelle äsken saamansa lahja.

Puodin takana oli pieni suoja, josta portaat wei-
wät yläkerroksessa olemaan kamariin.

Siellä oliwat Jaakon aarteet, kaksi pientä musta-
silmäistä poikaa, toistensa näköiset kuin metsän marjat.
Kumpikin katseli ympärilleen ikäänkuin kummastellen ole-
mansa tässä oudossa maailmassa ja somaa pikku weljeä
mielessään.

Natzmi, lasten äiti, näytti yhtä onnelliselta kuin
miehensakin ja lewätessään tuossa pienten kaksoistensa
wieressä kuwautui hänen muodossansa wieno, hiljainen ilo.

Syystä tai toisesta koettamat wanhemmat keksiä
kaksois-lapsilleen niin yhtäläisiä nimiä kuin suinkin, ajat-
telematta kuinka waikea niitä jo muutenkin on eroittaa
toisistaan.

Saamme kohta nähdä, ettei Jaakko Meyer'kään
tässä suhteessa ollut muita miisampi.

Jaakolla oli kirja, jota hän piti suuressa armossa
ja jossa oli kaikki häntä miellyttäwät nimet, mutta eipä
hän siitäkään heti löytänyt mitään kaksoisilleen sopimaa.
Jaakon kirja oli hebrealainen wanha testamentti; uutta
testamenttia ei hän mies parka tuntenutkaan.

Jaakko oli juutalainen, yksi siitä kanssllsta joka mui-
noin omisti Kanaan maan ja wielä Vapahtajamme aikana
asui siellä, mutta joka nyt on hajonnut ympäri maailmaa.

Menköön juutalainen minne tahansa, aina on hä-
nellä pyhä kirjansa mukanaan. Köyhätkin juutalaiset
osaamat lukea hebrean kieltä.

Jaakko piti welwollisuutenaan lukea pyhää raa-
mattua, mutta emmepä moi sanoa hänen tehneen sitä
hartaudella eikä rukoellen.
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Hän tarkasti moneen kertaan wanhan testamentin
nimiluetteloista ja wihdoin kirkastui katseensa hän
oli löytänyt hakemansa. Siinä oli Benjaminin kahden
pojan nimet „Muppim" ja „Huppim". Niin, Jaakko
uskoi todenperään että Jumala Benjaminille samoin kuin
hänellekin oki lahjoittanut kaksi poikaa yhtä haawaa. Ni-
met oliwat marinaankin kaksoisia warten. Tuo iloinen
uutinen ilmoitettiin kohta Natzmille, joka aiwan wastus-
telematta suostui nimihin. Hänen mielestänsä eiwät
minkäänlaiset nimet eikä sanat woineet osoittaa naiden
mustasilmäisten pikku poikain armoa; hän ainoastaan
tunsi sen äidillisen sydämmensä sywyydessä.

Lewätessään pienokaisinensa tuossa rauhallisessa
huoneessa, oli Nasmi puhutellut jotakuta. Emme nyt
tarkoita hänen pienokaisiansa, maikka hän kyllä heillekin
puheli niin wienosti ja herttaisesti, että olisi luullut nii-
den sitä ymmärtämän. - Tarkoitamme Israelin Juma-
laa, jota Nasmi nöyryydellä ja kunnioituksella oli kiittä-
nyt siitä suuresta siunauksesta, jonka Hän oli wuodatta-
nut hänen ylitsensä. Olipa hän wielä rukoillut Herraa
ottamaan nuo rakkaat kaksoiset omaan huostaansa ja siten
antanut wasta saamansa aatteet Jumalalle takaisin. Hän
tahtoi kaswattaa heitä Jumalan pelwossa, lain kuuliai-
suudessa.

Noihin hurskaisiin ajatuksiin nukkui Naemi ja näki
unessa walkoisten siipien kaswawan poikainsa hartioihin
ja pienokaisten samassa liitelewän taiwaasen päin, ikään-
kuin olisiwat he jo liian hywiä tälle maailmalle.
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Hoinen Fulin.

Natzmin pojat.

Jaakko kyllästyi pian rauhalliseen kotielämään,
maikka hänellä nyt oli monta tilaisuutta huwittelemiseen,
kun sai leikitellä pikku lapsiensa kanssa. Siihen hänellä
olikin hywää aikaa, sillä ostajat eimät usein tulleet häntä
häiritsemään. Hän käwi siis oikein iloiseksi, kun Naemi
jälleen saattoi istua puodissa ompelutyönsä ääressä. Per-
heen lisäännyttyä täytyikin äidin olla kahta wertaa ah-
kerampi.

Muppim ja Huppim pantiin niinmuodoin kaksoi-
sille nimiksi. Tuossa nyt makasi isossa masussa äitinsä
wieressä kaksi iloista pikku olentoa, oikein ihmeitä kaikkien
naapurien mielestä.

Naimin puoti käwi kohta kuuluisaksi. Koululap-
set eimät enää tahtoneet muualta ostaa kyniään, ja om-
pelijat poikkesiwat entistä useammin kaupan tekoon näh-
däksensä edes milahdulselta noita lapsukaisia; rikkaat, yl-
häiset roumat näyttiwät tarwitsewan enemmän pitsiä kuin
koskaan. Eräs »varakas, lapseton leski milt'ei saikähdytti
Natzmia kateen silmin tarkastellessaan hänen sydän käpy-
jään. Menipä wielä niinkin pitkälle, että kysyi Nasmilta,
eikö hän luopuisi toisesta tai toisesta.

Mutta Natzmi ulisi ennen luopunut mustista sil-
mistään kuin pienistä pojistaan. Sen hän sanoikin suo-
raan rouwalle, mutta tämä näytti sitä paheksiwan ja
poistui niin kiireesti, että Naemi alkoi peljätä jonkun on-
nettomuuden lapsiaan uhkaaman ja arweli määrälliseksi
sallia jokaisen ostajan katsella näitä aarteita. Hän oli
kuullut puhuttaman lastenryöstöistä ja rupesi melkein
katumaan, että edellisellä wiikolla oli antanut Jaakon
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lähteä matkalle. Mies palasi kuitenkin kotiin samana
iltana ja nauroi aika lailla Natzmin pahoille aawistuk-
sille. Tuo nauru teki Naimille oikein hywää ja wai-
kutti enemmän, kuin tuntikautiset puhelemiset olisiwat ai-
kaansaaneet.

Kun näki Jaakon käärimän noita pieniä olentoja
suureen maippaansa, huomasi heti kuinka kalliit ne hä-
nelle oliwat, mutta ei hän kuitenkaan peljännyt, että ku-
kaan niitä meisi.

»Englanti on manaamaa", sanoi hän, »täällä ei
edes juutalais paran tarwitse peljätä mitään maliwaltaa".

„Mikä siunaus on elää semmoisessa waltakunnassa,
jossa on marmaa turmapaikka Jumalan wanhalle liiton-
kansalle", arweli Nasmi, ja siitä päiwästä lähtien käwi
tämä uusi isänmaa hänelle syntymämaatansa Puolaa rak-
kaammaksi.

Wuoden kuluttua alkoiwat Muppim ja tzuppim
jo käwellä. tze tallusteliwat iloisesti ympäri puotia,
wähääkään aawistamatta että kukaan woisi juutalaista
halweksia.

Maailma tuntui poikaisista sangen miellyttäwältä
olopaikalta. NaBmi oli näet opettanut lapsiansa näitä
mielii sylissä kannettaessa tottelemaan ja nyt, kun ne woi-
wat yksin juoksennella sinne tänne, näkyiwät seuraukset
tästä wiisllllsta kaswatuksesta. Mutta lisäsiwätpä muut-
kin, eikä maan äiti heidän jokapäiwäistä iloansa.

Nuo pienet pyöreäpäiset weljckset saiwat ostajien
joukossa monta ystäwää, ja monesti kirkastuiwat Naemin
kaswot, kun hänen lapsiaan lempeästi puhuteltiin.

Wuodet wieiiwät ja kaksoiset kasmoiwat, kuten
muutkin pojat mekosta takkiin ja housuihin. Tähän saakka
olinillt he pitäneet äitiään maailman wiisaimpana ihmi-
senä, mutta nytpä jo rupesiwat »vähitellen itselleenkin
aimoa antamaan.
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Weljekset eiwät enää olleetkaan yhtä paljon tois-
tensa näköiset, luin ennen masussa maatessaan. Monta
kuukautta ei saanut kuluneeksi, ennenkun jo kaksoisten ul-
komuodossa huomattiin silminnähtäwää eroawaisuutta.

Sen mukaan kuin heidän luonteensakin kehittyiwät,
käwi erilaisuus yhä suuremmaksi, ja Muppim'in wakawa
katse eroittui tzuppim'in iloisista silmistä yhtä paljon
kuin toisen tasainen, järkemä puhe toisen leikillisestä pa-
tinasta.

Wieraat yhä edelleen sattumat erehtymään weljek-
sien suhteen ja pojat tekiwat sen johdosta ostajille
monta tepposta. Mutta ne, jotka paremmin tutustui-
wnt heihin, eroittiwat heidät aiwan helposti toisistaan.

Nasmi iloitsi wuosi wuodelta yhä enmmän lap-
sistaan, ja kun he oliwat kahdeksan muotiani kuultiin hä-
nen kiittämän heitä parhaimmiksi lapsiksi koko kaupungissa.

Aolmas cluku.

Pieni ystäwä.

Jaakko ja Nc>Bmi Meyer oliwat monta muotia
asuneet samassa talossa, ennenkuin talsoiset syntyiwät,
eiwätkä kuitenkaan olleet tutustuneet ainoaankaan naapu-
riin. Heillä oli muutamia juutalaisia tuttuja kaupungin
toisella puolella, mutta eipä Naemia juuri miellyttänyt
kylän käynti. Hän oli kainoluonteinen ja rakasti paljon
lapsiansa. Jaakko taas oli arkipäiwinä enimmiten mat-
koilla ja mietti sentähden mielellänsä pyhäpäiwät wai-monsa luona kaipaamatta muuta seuraa. Mutta Mup-
pim ja tzuppim eiwät tietysti woineet tyytyä niin yksi-
toikkoiseen elämäään. Niin pian luin kykeniwät leikitse-
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mään kadulla, tutustuiwat he naapuriston poikiin ja vii-
mat kohta heidän joukostansa walinneet itselleen «etnisen
ystllwän.

Muppim ja Huppim eiwät kuitenkaan saaneet aina
waan leikitellä. Heidän tuli myöskin tehdä työtä, lukea
ja auttaa äitiänsä kauppassa. Kun Muppim oli myo-
nyt ensimäisen neulapaperin, oli hän oikein ylpeä ja Hup-
pim sai pian kerskata siitä, että oli osannut rahoja oi-
kein takaisin antaa pienelle tytölle, joka osti silkkiwyyhden.

Naemi ei ollut ankara pojilleen. Hän tiesi että
he toisinaan tarwitsiwat leikitellä, yhtä hywin kuin muut-
kin lapset. Ia kun Kaarlo Fay villisti owesta kysyen,
eiwätkö pojat saisi tulla leikittelemuän, sai hän Harmoin
kieltämän wastauksen. Kaarlo Fay oli Nnemin suosikki,
osaksi siitä syystä että Muppim ja Huppim pitiwät hä-
nestä niin paljon, osaksi taas sentnhden että hänen sini-
silmänsä oliwnt niin herttaiset ja mieno äänensä niin
lempeä ja ystäwällinen.

Monesti poikien ulkona leikkiellessä seurasi heitä
Nnemin hellä katse puodin lasiowen läwitse. Väsymä-
tön oli Naemi myöskin rukouksissaan lastensa edestä.
Hän ei ainoastaan rukoillut illoin, aamuin, waan kaiken
päiwää. Hän anoi heille Israelin Jumalan armoa ja
rukoili, että he kaswaisiwat Hänen tiedossansa.

Heprealainen wanha testamentti oli Naömin ilo;
hän kuunteli mielellään, kun Jaakko pyhäiltoina luki sitä
ja hän säilytti siitä muistissaan monta kaunista kappa-
letta. Monesti kuultiin hänen työnsä ääressä istuessaan
ulkoa lukeman jotakuta Taawetin psalmia tai jotakin iha-
naa paikkaa Esaia propheetasta.

Nllsmi oli hurskas, tarkka-tunteinen juutalais-
waimo. Waikka hän asui kristittyjen keskellä, tiesi hän
yhtä »vähän heidän uskonnostaan kuin jos olisi asunut paka-
nain maassa. Puodissa käwi kyllä monta kristittyä os-
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tajaa, mutta nämä eiwät puhuneet hänen kanssaan kuin
neuloista ja rihmasta, napeista ja nauhoista, silloin tal-
loin sanasen ilmasta tai sen semmoista.

Heidän mieleensä ei koslaan juohtunut kääntää
juutalaiswllimoa oikean Messiaan uskoon, Natzmi oli
oppinut syntinä pitämään mähintäkin silmäilystä uuteen
testamenttiin, eikä tietänyt mitään sen sisällöstä.

Tultuanne tuntemaan äidin mielipiteet ette suin-
kaan kummastele kuullessanne, että Muppim ja Huppim
kaswoiwat niin täydellisiksi juutalaisiksi, kuin suinkin kris-
tittyssä maassamme on mahdollista.

Pahoilla mielin näkiwät he Kaarlo Fay'n heidän
Sabbllthipäiwänään menemän ulos leikittelemään kiekkoi-
nensa ja koppinensa ja kun pyhinä näkiwät hänen me-
nemän sunnuntaikouluun, toiwoiwat että hän olisi juuta-
lainen niinkuin he itsekin. Eiwät olisi näet, tahtoneet
minkään eroittllwan heitä ystäwästään.

Vähitellen saiwat Muppim ja tzuppim yhä enem-
män tekemistä puodissa ja täytettyään yksitoista muotia,
saiwat melkein koko kaupanteon osakseen.

Natzmi oli saanut muuta tehtäwää, jota ei woi-
nut toiselle uskoa. Hänen sylissään oli taaskin pieni
mustasilmäinen poika. Kaksoisten mielestä oli tämä hy-
win kaunis, ja isälläkin oli sama mielipide. Tälle po-
jalle pani Jaakko nimeksi Aro, „Kun perheessämme
näet jo on kahden Benjaminin pojan nimet", sanoi hän,
„niin olkoonpa kolmannenkin". Ia niin pantiin kunnan
kirjoihin Jaakon ja Nasmin lapset nimillä: Muppim,
Huppim jn Ard.

Nyt oli Kaarlo Fay'lläkin yhä enemmän syytä
käydä naapurissa. Kaarlo oli näet erään lesken ainoa
poika, ja pienen wcmwan kanniskeleminen oli hänelle ui-
man uutta huwitusta,

Kaarlo Fay'llä näkyi oleman suuri taipumus lap-
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sien Viihdyttämiseen. Kun ei kukaan muu saanut Ard'iä
huutamasta herkeämään, taukosi hän kuitenkin heti Kaar-
lon nähtyänsä ja oli hywin mielissään, kun kätösillään
sai tarttua tämän pitkiin kiharoihiin. Tästä syystä käwi
Kaarlo yhä rakkaammaksi Naimille; hänellä oli näet
tosi äidillinen sydän, joka woitettiin osoittamalla rakka-
utta hänen lapsilleen.

Kun Muppim ja Huppim saiwat omenia, pantiin
usein yksi Kaarlolle, ja talwen tultua neuloi NaBmi itse
naapurin pojalle snmallaisen lämpimän kaulahuiwin, kuin
omillensa. Natzmi ei koskaan myöntänyt itselleen, eikä

Kaarlollekaan rakastamansa häntä, kristittyä poikaa, mutta
kumpikin tunsi sen sydämmessään. Sitä oli osoitettu pa-
remmalla tawallll kuin sanoilla.

Ueljäs <iulm.

Nallihattuja

Monta lahjaa saiwat pienet juutalaispojat puo-
dissa käwijöiltä, syystä että oliwat kaikkein lemmikit.
Herra Thayer, eräs omituinen wanha mies, käwi usein
puodissa, yhtä paljon puhuaksensa lasten kanssa kuin jo-
takin ostaakseen. Häntä huwitti kysellä heiltä yhtä ja
toista ja kuulla heidän sattumia wastauksiansa.

„No, Muppim", sanoi herra Thayer eräänä aa-
muna, „nyt panen sinulle arwoituksen. Jos woit ar-
wata, mitä nämä pienet kiiltäwät esineet omat, niin annan
sinulle - maltapa annan sinulle koko rasiallisen niitä".

Herra Thayer oli tällä kertaa karkeissa waatteissa
ja kädessä oli hänellä lauktu, jota pojat tiesiwät hänen
käyttämän kalastus- ja metsästys- retkillä maaseuduilla.
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„Tarwitsen lujaa lankaa", pitkitti wanha herra,
„ja sitä kerälle pannessasi woit aprikoida arwoitustani".

Kun lanka oli kerällä, sanoi herra Thayer: „no,
Muppim, joko olet arwannut?" „Tarwinnette niitä
metsästyksillänne", wastasi poika, „te panette niitä pys-
syynne, silloin kun laukaista aiotte".

»Oikein, oikein", sanoi herra Thayer Muppimin
päätä taputellen. »Oletko moisia ennen nähnyt?"

„En, hywä herra, waan olenpa kuullut Kaarlo
Fay'n puhuman niistä, ja hän sanoo oleman erittäin hu-
paista paukahuttaa niitä kimeä wastaan".

»Vaarallinen leikki, minun mielestäni", sanoi herra
Thayer, „mutta täytynee minun antaa sinulle nämä nal-
lit. Lyön wetoa, että myöt ne ja saat niistä koko
joukon rahaa".

Wanha herra pisti nallirasian pojan kateen, mutta
tämä näytti epäilewän ottaisiko hän sen, wai eikö. „Elä
epäile, lapseni, ota se maan, se on nyt aiwan omasi",
wirkkoi herra Thayer jc. meni pois. „Minä annan ne
Kaarlolle", sanoi Muppim tyytywäisesti hymyillen.

„Ia minä katselen, kuinka hän niillä paukuttaa",
huudahti Huppim ihastuneena.

Myöhemmällä jälkeen puolen päiwcin, Ard'in nu-
kuttua, meni Natzmi puotiin ja lupasi poikansa leikittele-
mään. Niin pian kuin Kaarlo Fan kuuli heidän äänensä,
yhtyi hän heihin. Kohta alkoi kuulua pamahduksia ja
rätinää, ikäänkuin pyssyjen lauetessa. Nasmi kiirehti
omclle. Kaarlo Fay kumartui juuri lyödäksensä wasa-
ralla kiwellä olemia pieniä kiiltäwiä esineitä. Hän loikin,
mutta samassa silmänräpäyksessä kajahti hätähuuto, ja
Kaarlo peitti silmiänsä käsillään.

Tiimiin tapauksen jiilkeen ei Kaarlo Fay'tii näky-
nyt kadulla. Tohtori tiimi alituisesti hänen luonaan, ja
Muppim ja tzuppim itkiwät milt'ei silmät päästänsä,
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kun kuuliwat, että Kaarlo Fay tästä tapaturmasta oli
sokeaksi tulemassa. Nallihatun siruja oli lentänyt hänen
silmiinsä, joiden ei enää luultu paraneman.

Nnemi melkein kummastui huomatessaan, kuinka
hellästi hän rakasti tuota sairasta poikaa. Ellei olisi
ollut niin kaino, olisi hän itse mennyt kyselemään pienen
sairaan terweyden tilaa ja lohduttamaan hänen äitiänsä.
Mutta sen sijaan oliwat Muppim ja tzuppim illoin aa-
muin rouwa Fay'n owen luona yhtä säännöllisesti, kuin
maidon tuojakin.

Pitkään aikaan ei heitä päästetty sisälle. Sanot-
tiin aina, ettei Kaarlo ollut ollenkaan paranemaan päin.
Wihdoin eräänä päiwänä laskettiin heidät sisään.

»Meidän on ensin kysyminen äidiltä lupaa", sa-
noi Muppim empien.

Natzmi ei ollut sallinut lastensa käydä rouwa Fay'n,
eikä kenenkään muun kristityn luona, paitse tärkeillä asi-
oilla. Tuota warowaisuutta noudatti hän, sentähdcn
ettei tahtonut saattaa heitä kiusaukseen.

Tällä kertaa oli hän kuitenkin toista mieltä. Oli-
han tämä laupeuden työ, samoin kuin lähimmäisen hä-
rän kaiwosta nostaminen, kuten raamattu sanoo: eihän
siinä woinut paha piillä, Hellä sydämmensä sääli suu-
resti tiharapäistä lemmikkiä, joka niin monta kertaa oli
huwitellut pittu Ard'ia.

Kuitenkin oli Naemi tuokion maiti poikain tiiwaasti
esitellessä pyyntöänsä. Hän katsoi toisesta toiseen ikään-
kuin punniten heidän ominaisuuksiansa ja sanoi sitten:
„woin luottaa sinuun, Muppim, saat wiipyä wiisi mi-
nuuttia: mutta rukoile kynnyksen yli astuessasi että Is-
raelin Jumalan totuus pysyisi kirkkaana sydämmessäsi".

„Sen tahdon tehdä, äiti", mustasi Muppim wa-
kawasti, „sen teen waimaan. Minun onkin meneminen,
sillä minähän olin syypää tähän tapaturmaan".
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„Gi, herra Thayer oli syypää, hywä Thayer
setä, sinäpä syyllinen oletkin! ja maro maan, ettei tzup-
pim Meyer pistä sinua tuleen", sanoi toinen weli nau-
raen. „Mene sinä nyt, Muppim! Juhlallinen katsan-
tosi sopiikin paraiten tällä kertaa, mutta kunhan Kaarlo
paranee, tarwitsee hän minua saadakseen hiukan nauraa,
sen minä takaan".

„Hywin luultawa", wirkkoi Muppim tyynesti
mennessään.

Muppim ei unhottanut äitinsä neuwoa astuessansa
kristityn towerinsa huoneesen.

Hän tuskin tunsi rouma Fay'ta. Silloin tällöin
oli hän nähnyt hänet owessa, tuullut hänen wienolla
äänellä puhutteleman lastaan ja joskus oli rouwa Fay
siwumennen terwehtinyt häntä.

Hänen musta pukunsa ja surullinen muotonsa he-
rätti lapsissa sen luulon, että hän oli hymin synkkämie-
linen, ja he kummeksiwat monesti, mitenkä Kaarlo saattoi
näyttää niin iloiselta, kun äiti oli hänen ainoa seu-ransa kotona.

Nyt arweli Muppim rouwa Fay'n oleman tumal-
lista synkeämmän ja pelkäsi puolittain saamansa häneltä
toria, koska hän tawallansa oli ollut syynä tapaturmaan.

Alakerrassa asuwa nainen aroasi Muppim'ille owen
ja osoitti tien rouma Fan'n huoneen owelle. Poika ko-
putti ja kuuli lohta nstäwallisen äänen sanoman: „Kär>
sisään, Muppim, poikaseni! Kaarlo warmaankin iloitsee
tulostasi!"

Nyt kuului toinenkin ääni huoneen pimeistä so-
pesta: „Muppim!"

Se oli Kaarlo Fan, joka istui siellä side silmillä.
„Hywä, rakas Kaarlo", sanoi Muppim ja oli sa-massa silmänräpäyksessä hänen wieressään, „etkö koskaan

enää moi nähdä?"
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„Ehläpä en", wastasi Kaarlo tyynesti.
„Oi Kaarlo, elä sano niin", jatkoi Mupuim,

turtuen ystäwänsä käsiin.
„Kyllähän minä soisin näkemäni", huokasi Kaarlo,

„mutta Jumala tekee, minkä tzlln parhaaksi näkee".
Rouwa Fay meni hiljaa huoneesta salatakseen it-

kunsa, ja pojat jäiwät kahden kesken.
„Miiä teet noin yksin istuessasi?" kysyi Muppim

maihtaaksensa puheainetta.
„Toisinaan lukee äiti minulle, ja kun olen yksinäni,

luen ulkoa oppimiani lauluja itsekseni ja sitäpaitse osaan
paljon raamatun lauseitakin ulkoa ja ajattelen niitä.
Hywin usein sanelen tätä psalmia: Herra on minun pai-
meneni: ei minulta mitään puutu".

»Osaatko sen?" kysyi Muppim ja kaswonsa kir-
kastumat.

»Osaan. Se on eräs lempi-psalmini", wastasi
Kaarlo. „Pidän kaikkein enin siitä paikasta, jossa sano-
taan: maikka minä waeltaisin pimeässä laaksossa, en
minä pelkäisi mitään pahuutta, ettäs olet kanssani".

Waikla pojat oliwatkin olleet paljon yksissä, eiwat
he koskaan olleet puhuneet siitä sywästä hengellisestä
tarpeesta, joka asui heidän sydämmissään. Nyt tuntui
ikäänkuin uusi side olisi kiinnittänyt heitä toisiinsa.

Muppim huomasi Kaarlossa jotakin, jota hän kai-
pasi omassa weljessään. Kaksoiset lukiwat yhdessä raa-
mattua ja rukouksia, mutta toiselle oli tämä maan ulko-
naista menoa, toinen taas tunsi pyhää iloa kaikesta,
joka johdatti häntä Jumalaa lähemmäksi. »Kaarlo",
wirkkoi Muppim ja asettui liiemmaksi ystäwäänsä, »Kaarlo,
minä rakastan sinua, me olemme niin taiwanneet sinua.
Äiti toiwoo kohta saamansa nähdä sinua jälleen, jaArd
ei tahdo wiihtyä kenenkään luona. Äiti luulee hänen si-
nua ikäwöiwun".
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„Sitä rakasta pikku poikaa", sanoi Kaarlo, tah-
toisin tuudittaa häntä wähä! Oikein olen iloissani,
Muppim, että tulit tänne!"

„Sittenpä tulen kohta toisen kerran. Tällä kertaa en
saa wiipyä, äiti lupasi minun tänne wiideksi minuutiksi wacm".

»Huomaan että muistat kunnioittaa isääsi ja äiti-
äsi", sanoi Kaarlo ystäwälliststi hymyillen.

„Niin, se on päämääräni", wastasi Muppim wa-
kawasti. Tuo oli juuri juohtunut hänen mieleensä siinä
silmänräpäyksessä, kun häntä halutti wiipyä yli määrä-
tyn ajan. Ia taaskin tunsi hän uuden siteen ystä-
wänsä ja itsensä wlllillä.

Ne juutalaiset, jotka kasmattnmat lapsiansa tunte-
maan wanhan testamentin kirjoituksia, walmistawat heitä
totuuden todellisen walon Vastaanottamiseen. Mutta
ne, jotka antautumat ahneuteen ja woitonhimoon wetä-
wät lastensa ylitse sen kirouksen, joka kerran lausuttiin
tämän onnettoman kansan yli.

Kolmas iLuliu,

Huppim'in käynti.

Aamulla Muppim'in käynnin jälkeen Kaarlo Fay'n
luona, istui Naemi lapsinensa arki huoneessa ja Jaakko,
joka sattui kotona olemaan, työskenteli puodissa.

Huppim Pullisti postiaan taputellen niitä nopeasti
pienillä päiwettyueillä käsillään, joka leikki näytti Ard'issa
herättämän suurta ihastusta.

Muppim luki isänsä hebrealaistn raamattua. Hän
oli löytänyt Ps. 23 ja muistuttelihe niitä englantilaisia
sanoja, joilla Kaarlo oli sen kääntänyt.
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Muppim oli ensi kerran kuullut raamatun sanoja
kristityn huulilta, ja eilinen käyntinsä Kaarlon luona
antoi hänelle paljon ajatuksen aihetta. Hänelle oli ope-
tettu, että kristittyin raamattu oli määrä ja heidän us-
kontonsa kurjaa epäjumalan palwelusta, jota juutalaisten,
Jumalan walitun kansan, tuli peljätä ja kammoksua.
Olikohan Kaarlo sydämmessään juutalainen? Tämä ky-
symys juohtui Muppim'in mieleen, muistaessaan sitä iloa,
jolla Kaarlo oli lausunut sanat: »Herra on paimeneni".

Muppim keskeytyi yht'äkkiä mietteissään, kun wel-
jensä kawahti istuiltaan, huudahtaen: „kello käy jo kym-
menettä, enkä wieläkään ole Kaarlon luona! Äiti saanko
mennä?"

Naemi, jota Muppim'in kertomus Kaarlon lem-
peydestä ja kärsiwällisyydestä oli sywästi liikuttanut,
päätti antaa poikainsa huwittaa häntä niin paljon, kuin
suinkin moisiwat näinä murheen aikoina.

Hän keskeytti työnsä, otti kuluneen kukkaron tas-
kustaan ja sanoi. „Niin, Huppim, mene lohduttamaan
Kaarloa ja osta hänelle myös muutamia omenia. Elä
nyt tee huonoa kauppaa, elätä wiiwy puolta tuntia enem-
pää". Huppim otti rahat äidiltänsä ja aikoi juuri juosta
pois, kun samassa uusi tuuma juolahti hänen mieleensä.
„Otan mukaani ne napit, jotka omat järjestettäwät, ehkä
Kaarloa huwittaifi auttaa minua tässä työssä", Nasmi
otti alas nappilaatikkon ja antoi sen Huppim'ille, joka
meni tiehensä sangen mielissään.

tzuppim'in keksintö oli hymä. Kaarlo oli juuri
työskentelyä wailla. Hän oli tähän sankka ollut tyyty-
mäinen, mutta nyt hän kaipasi sekä kumppania että työtä.
Jos hän jäisikin sokeaksi, oli hänelle työ kuitenkin tar-
peellinen, sillä saattaisihan hän sittenkin jollakin tumalla
olla muille hyödyksi ja iloksi.

Omenat miellyttiwät Kaarloa paljon ja sydämmel-
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lisesti kiitti hän tzuppim'ia niistä, napit kuitenkin tyy-
dyttiwät häntä wielä enemmän, tzäntä huwitti paljon,
kun pian moi eroittaa eri lajit siten, että tunnusteli niitä
sormillaan, ja wihdoin järjesteli hän niitä itsekseen. Tällä
aikaa istui Huppim wieressä ja ompeli niitä sinisille pa-
perille, että näyttaisimät uusilta.

„Katsopa äiti", sanoi Kaarlo iloisesti, „woin heti
eroitta» posliini- ja luu- napit toisistaan. En wielä
ole kertaakaan erehtynyt, olenko Huppim?"

„Et suinkaan. Teet työsi oimallisesti", makuutti
Huppim.

„Sepä hauskaa", liitti äiti matalalla äänellä.
Ellei Kaarlo olisi niin uutterasti työskennellyt, olisi

hän huomannutkuinka murheellisella äänellä äiti tämän sanoi.
Huppim ei antanutkaan hänelle aikaa waipua aja-

tuksiin, maan wirkahti:
..Tahtoisitko kuunnella, jos sinulle kertoisin tari-

nan Kaarlo?"
„Ain>an mielelläni", kuului milläs wastaus.
Huppim alkoi aiwan kuin ulisi lukenut kirjasta:
Rabbi tzillel oli hywin nöyrä mies. Joku oli

kerran lyönyt wetoa toisen kanssa, ettei kukaan woisi suu-
tuttaa Hillel'iä. Saapuipa sitten eräs mies hänen luok-
sensa, juuri kun hänellä oli kiire walmistautumaan Sab-
batiin, ja tämä teki hänelle niin tyhjänpäimäisiä kysymyk-
siä, että kuka muu tahansa olisi jo tuskastunut; mutta
raabini ei suuttuuut, päinwastoin hän wastasi aiwan
ystäwällisesti. Niin meni se yritys turhaan. Keksipä
toinen toisen keinon. Meni rabbinin luo ja sanoi:
„woitko opettaa minulle koko lain minun seisoessani yh-
dellä jalalla?" „Kyllä", mastosi rabbini, „sillä seuraa-
mat sanat sisältämät koko lain: Jota et salli lähimmäisesi
tekemän sinulle, sitä elä myöskään tee hänelle. Siinä
koko laki. Eikö ollut oiwa wastaus?"
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„Oli kyllä", wastasi Kaarlo innolla. „MinuZta
oli tuo rabbini erinomainen mies. Ei mikään woi mi-
nua niin pian tuskastuttaa, kuin jos kiusaa kysymyksil-
lään, silloin kun on kiire".

„ Siinä tapauksessa on hywä, kun wältät herra
Thayer'ia, hänpä wasta taitaa kysellä", makuutti Huppim.

Kello löi. Huppim hypähti pystyyn. „Luulen",
sanoi hän, „jo olleeni monta minuuttia kauemmin, kuin
äiti lupasi; täytyy kiiruhtaa kotiin. Jätän tänne napit,
Kaarlo".

„Tee niin ja sano Muppim'ille, että häntä ikäwöin".
Huppim mastasi portailta: „Knllä, kyllä", ottaen

kolme askelta kerrassaan.
Rouwa Fay sulki owen ja istautui poikansa wiereen.
„Äiti", sanoi Kaarlo, nojaten häneen, „n>oin ehkä

sokeanakin olla joksikin hyödyksi sinulle. Tahdon oppia
niin paljon kuin mahdollista, ett'en tulisi rasitukseksi".

Kaarlo puhui iloisesti, mutta hänen sanansa käwi-
wät kipeästi äidin sydämmelle, „Armas, rakas lapseni,
en luule sinun tuleman sokeaksi", huokasi hän ja hänen
silmänsä täyttyiwät kyyneleillä. „En woi ajatella sitä
mahdolliseksi".

„ Mutta minä woin, äiti kulta, ja uskon että Ju-
mala siten kuulee huokaukseni, jolla häntä lähestyin joka
aamu ja ilta. Olen rukoillut Jumalaa, että hän tekisi
minut hyödylliseksi tässä maailmassa, ja että saattaisin
monta ihmistä häntä rakastamaan. Ajattelin woimani
suuria toimittaa Hänen kunniaksensa, ja ehkäpä Hän myös
sallii minun tulla hyödylliseksi, maikka tekeekin minut so-
keaksi nöyryyttääksensä minua".

Nouwa Fay lankesi pulmilleen wuoteen ääreen
rukoillen ja itkien hiljaa.

Hankin oli ollut ylpeä tästä jalosta pojastansa,
hänkin oli ajatellut niitä suuria töitä, joita Kaarlo maa-
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ilmassa toimittaisi ja sitä kunnioitusta, jota ihmiset
hänelle osoittaisiwnt.

Rouwa Fan nousi, suuteli Kaarloa hellästi ja
sanoi: „Glkäämme puhuko tulewaiiuudesta, koettakaamme
kestää nykyiset kärsimykset. Nyt kun olet saanut teke-
mistä, kuluu aikasi hupaisemmin, ja joko saat näkösi ta-
kaisin tai et, tiedämme että Jumala kaikki parhain päin
kääntää.

Kaarlo lauloi:
„Miks kuormaan' moitin raskaaksi, Miks walitan

niin surkeasti? Herrahan määräsi, Ett ilo tääl' ei koto-
naan, Katooni, tuskin tultuaan. Surun' on hänen suo-
mans maan. Näin kurittaa Hän rakkaitaan; Mä siihen
luottaa saan.

Ia kun tuli sanoihin:
Hän hetkeks kuorman kewyen, Suo ikuiseksi hywäksen'".

Ilmautui hänen laswoissaan suloinen hymy, ja äiti,
joka tunsi poikansa nyt jo nauttiman murheen siunattuja
hedelmiä, päätti täst'edes tukehduttaa kaiken sydämmensä
nurinan ja walituksen.

Hän oli rukoillut, että poikansa tulisi uskolliseksi
ja hartaaksi luumalan palwelijaksi, ja arweli taiwaallisen
isän kyllä lamalla tai toisella kuuleman tuon rukouksen.

Mudes ctuliu.

Wihattu nimi.

Nasmi oli antanut luwan pojillensa käydä Kaar-
loa terwehtimässä jota päiwä, ja he puolestansa suostui-
wat mieluisasti menemään wuorotellen, kosta äiti ei woi-
nut laskea kumpaakin yht'aikaa.
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Kun Muppim seuraamana päiwänä meni Kaarlon
luokse, otti hän mukaansa hebrealaisen raamatun ja mer-
kitsi Ps. 23.

„Ai'ot lukea Kaarlolle; se on hywä", sanoi rouwa
Fay, huomattuansa kirjan. -

„En osaa lukea, tuin hebreaa, äiti ei ole tahtonut
opettaa meille englannin tieltä", wastasi Muppim ujosti,

„Lue minulle wähän hebreaa, tahtoisin mielelläni
tuulla, miltä se sointuu", pyysi Kaarlo hartaasti. Kaarlo
halusi oikein innokkasti kuulla edes muutamia sanoja tätä
wanhaa kieltä, jota Moses ja profeetat oliwat puhuneet.

„lättäkää tuo oppinut yrityksenne, kunnes menen
tieheni", sanoi rouwa Fay hymyillen.

„Kuinka kauan saat wiipyä Muppim?"
„ Tänään koko tunnin, sanoi äiti", wastasi Mup-

pim iloisesti.
»Sittenpä Kaarlo, menen toimittamaan kaikki tä-

män paiwäiset asiani", jatkoi äiti ystäwällisesti.
Pojat puhelimat iloisesti, sillä wälin kuin rouwa

Fay walmistautui lähtemään, mutta niin pian kuin hän
sulki owen, wirkkoi Kaarlo!

„Nyt lukemaan, Muppim".
Muppim luki ääneen Ps. 23 ja lopetettuansa lau-

sui hän, ennen kuin Kaarlo ehti mitään wirkkaa:
„Kerro wielä se, minkä eilen lu'it: Herra on mi-

nun paimeneni". Kaarlo kertoi koko psalmin, sillä wälin
kuin Muppim säihkymin silmin riwi liroilta seurasi heb-
realaista tekstiä.

„Se on aiwan samaa, aiwan samaa, kuin tässäkin.
Taidatko wielä jotain Kaarlo?"

Kaarlo wielä luki Ps, 103 ja Ps. 51, ja Mup-
pim yhä suuremmalla ilolla huomasi samat sanat hebre-
nlaisessakin raamatussa.

„ Pidätkö JuutalaisistaKaarlo?" kysyi Muppim äkkiä.
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„Pidän paljonkin, tahtoisin mieluisemmin olla Juu-
talainen, kuin mikään muu kansalainen", oli Kaarlon
wilkas wastaus.

Muppim tarttui ystäwänsä käteen ja katsoi kysy-
wäisesti häneen, mutta Kaarlon silmät oliwat pimenty-
neet, hän ei nähnyt Muppim'in tutkimaa katsetta, eikä
Muppim ystäwänsä tyyneistä kaswoista saanut mustausta.

„Minä rakastan Juutalaisia, ja äitikin rakastaa
heitä", jatkoi Kaarlo. Muppim oli tuokion maiti ja
lausui sitten äkkiä: „Taidatko Jumalan kymmenet käskyt?"

Kaarlo ne kertoi hiljaa ja kunnioituksella, niinkuin
tapansa oli lukea Jumalan sanaa ja jatkoi:

„Mina ne opin jo pienenä poikana ja tutkin joka
ilta, olenko niitä rikkonut.

„Mutta ethän toki riko näitä käskyjä, paitse ehken
kymmenettä", sanoi Muppim.

„Tarkoitan, olenko ne rikkonut sydämmessäni", se-
litti Kaarlo wakaasti.

Mutta, jos olet rikkonut yhtäkään käskyä, kuinka
uskallat panna maata, sanoi Muppim silmät selällään.
„Minusta tuntuu aina, kun jotakin tapahtuisi, aiman kun
Rabbi ben Niikelin pojalle, jota piru tuli noutamaan,
kun hän nukkui rukouksestaan.

„En pelkää nukkua, sillä minä rukoilen syntini an-
teeksi Herran lesuisen nimessä", sanoi Kaarlo.

Mutta samassa silmänräpäyksessä kumahti Muppim
paikoiltaan ja rukoillen, että Herran totuus pysyisi kirk-
kaana hänen sydämmessään, kiirehti nuori Juutalainen
huoneesta. Välttääkseen kiusausta oli hän päättänyt,
ettei koskaan tahtoisi kuulla lesuksen nimeä mainittawan-
kaan. Kaarlo ei heti ymmärtänyt syytä Muppim'in
äkilliseen poistumiseen, maan armasi sen kohta. Hetken
kuluttua palasi äiti. Hänen poissa ollessansa ei Kaarlo
kumminkaan tuntenut olemansa yksin, sillä hänen mielensä
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oli niin liikuteettu, ettei hän yksinäisyyttä eikä ajan ku-
lua huomannutkaan. Hartaasti, oi kuinka hartaasti, hän
rukoili juutalais-ystäwiensä puolesta ja myös taitoa
saattaakseen heitä tuntemaan leessusta, oikeaa Messiasta.

Keitsemlls FuKu.

LeiNikumppanien yhtyminen.

Muppim ei enää tuonutkaan hebrealaista raamat-
tuaan Kaarlo Fay'n luo, eikä puhunut hänen kanssansa
psalmeista eikä käskyistä. Kuitenkin käwiwät kaksoiset
yhtä uskollisesti kuin ennenkin pienen wangin luona.
Zupvim aina keksi parhaiten jotakin työtä Kaarlolle;
hänellä oli sotkuisia nauhoja, jotka oliwat selwitettäwät
ja rihmaa, joka oli kerittäwä; niin, puodissa oli aina
jotakin työtä, jota tzuppim woi ottaa mukaansa siksi het-

keksi, jonka mietti tuon kärsiwällisen pojan luona. Sitä
paitse oli hänellä wielä hywä warasto kertomuksia ja
hän oli myös warma siitä, pienen Ard'in lapselliset
wehkeet huwittaisimat leikkikumppania.

Ard oli sillä wälin kaswanut paljon. Waikk'ei
häntä miellyttänyt käyttää paksuja jalkojaan käwelemiseen,
ryömi hän kuitenkin ympäri laattiaa niin ahkeraan, että
wiikossa kulutti kärjet uusista kengistä ja hänen pienet
hampaansa oliwat kylliksi teräwät jättämään arpia mihin
maan käwiwät kiinni, kuten Nasmin lastenlusikastakin
woi nähdä. Hän oli myöskin oppinut puhumaan yhä
enemmän ja tzuppim luuli tämän sangen paljon huwit-
tllwan Kaarloa: samaa arweli myös rouwa Fay, ja ni<n
wietiin Ard eräänä päiwänä Kaarlon luo. Olipa tuo
oikein paksu mytty, joka käärittynä suureen huimiin las-
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kettiin laattialle, ja kun kääre purettiin, ryömi siitä mitä
lihawin ja päiwettynein mustasilmäinen poika, minkä
rouwa Fay konsanaan lienee nähnyt.

„Ard, Ard, tunnetko minua mielii"? huudahti
Kaarlo, hellästi kumartuen lapsen puoleen. Tuo wahwa
weitikka työnsi pois Kaarlon pyöreillä käsillään ja sanoi:
„Pois, pois, pois, pois!" Kaarlo kiersi käsiwartensa
lapsen kaulaan ja rupesi laulamaan erästä iloista laulua,
josta Ard ennen hywin oli pitänyt. Lapsi näytti ensin
komin kummastuneelta ja repäisi sitten äkkiä siteen Kaar-
lon silmiltä? „Tunnetko nyt Kaarloa?" kysyi poika
raukka.

Ard ei wastannut mitään, maan ryömi tyytywäi-
senä entisen ystäwänsä luo.

„Oi, olethan aiwan entisen näköinen", huudahti
tzuppim. Surullinen hymy näkyi Kaarlon kaswoissa;
hän ummisti silmänsä niin että pitkät ripset warjostiwat
hänen kalpeita kaswojansa, »Anna kun katson silmiäsi",
sanoi tzuppim, joka ei suinkaan ollut liian hienotunteinen.

„Ne owat jo aiwan terweet, ja tohtori sanoi niiden
paremmin paraneman siteettä", sanoi rouwa Fay tyynesti.
„Ard on auttanut meitä noudattamaan hywän tohtorin
neuwoa".

Kaarlo ei ollut tahtonut mielellään heittää pois
sidettä. Niin kauan kuin se oli silmillä, saattoi hän tuu-
letella sen estämän häntä näkemästä; myöskin pelkäsi
hän, että sokeat silmänsä tuottaisiwat muille kammoa ja
herätäisiwat sääliwäisyyttä.

Äitinsä oli sallinut hänen noudattaa omaa tahto-ansa, sillä hän tiesi että se, joka niin nöyrästi oli an-
tautunut Herran tahdon alle, ei kauan antaisi niin pie-
nen heikkouden mallita itsessään, Ardin wikkekät sormet
tekiwät sen, jonka äiti oli jättänyt ajan tehtäwälsi,

Kaarlo istui muutamia silmänräpäyksiä äänetönnä,
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silmät maahan luotuina, kun tzuppim niin äkkiä lausui
pyyntönsä.

Tällä ajalla rukoili hän hartaasti armoa ja woi-
mall, woidakseen ilolla ja nöyryydellä kohdata onnettomuu-
den surkeita seurauksia, sitten oli hän walmis kohotta-
maan pitkät silmäripsensä näyttääkseen ystäwälleen so-
keita silmiänsä.

Tämä näky olisi liikuttanut jokaista tunteellista
ihmistä, mutta tzuppim ei suinkaan kuulunut niihin.

„Oi, ne eiwät ollenkaan näytä pahoilta, omathan
ne yhtä siniset kuin ennenkin; tuo musta täplä keskellä
on waan muuttunut muikeaksi. Ei laisinkaan näytä siltä
kun olisit sokea. En ole koskaan ennen nähnyt kasmojllsi
niin miellyttäwinä kuin nyt", lausui tzuppim ihmetellen.

Rauma Fay kuunteli lewottomuudella puheen al-
kua, peljäten sitä waikutusta, minkä se tekisi hänen rak-
kaasen poikaansa, mutta Kaarlo seisoi kalliolla, joka ei
horjunut, tzänen nuoret kaswonsa ilmaisiwat todellakin
taiwaallista rauhaa, joka kaunisti häntä sokeudessaan.
Äiti suuteli häntä hellästi lausuen: „Nyt en enää huo-
lehti sinun tähtesi poikani; tzerra on wahwistawa sinua
ja tekemä sinut hyödylliseksi ja rakastetuksi".

„Taiwas on näyttämä minusta sitä ihanammalta
kun pääsen tästä pimeydestä", sanoi Kaarlo, nojaten
päätään äidin rintaan.

„En koskaan ennen ole ollut näin onnellinen enkä
ole koskaan ennen näin pal>on rakastanut sinua. Jumala
on auttanut minua kestämään tätä koetusta ja nyt on
kaikki waloisllll".

Juuri silloin silitti Ard hellästi Kaarlon kättä pie-
nellä kädellään ja niinkuin unhottunut säwel olisi juoh-
tunut mieleensä, soperteli lapsi: „Ka—Ka—Kaarlo",
niin suloisesti että Kaarlo kumartui, suuteli häntä ja
sulki hänet syliinsä.
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Huppim teki päiwallispöydässä täydellisen tilin käyn-
nistään Kaarlon luona. Ei yksikään sana, ei yksikään
silmäys ollut jäänyt häneltä huomaamatta. Kaarlo Fay
oli antanut semmoisen todistuksen kristinuskon totuudesta,
ettei sitä niin pian unhotettu juutalaisessa kodissa.

Kahdeksas

Purimjuhla Jaakko Meyer'illä.

Maaliskuu oli tullut sinisine pilwineen ja raittiine
tuulineen. Juutalaiset lukemat tämän pyhän wuotensa
kahdenneksitoista kuukaudeksi, ja nyt oli Purimjuhla wie-
tettäma. Tätä juhlaa, jota kestää kaksi paiwää, wiettä-
wät Juutalaiset muistoksi ajasta, jolloin Esther kunin-
gattaren rohkeus ja nero pelasti heidän kansansa perika-
dosta. Aina Mä paiwästä kun tzaman hirtettiin ja
Mardecai korotettiin kunniaansa, wiettäwät Juutalaiset
Purimjuhlaa pyhä- ja ilopäiwänä, laittaen toisilleen lah-
joja ja jakaen rikkauksistaan köyhille. Alkusyy tähän
juhlaan kerrotaan Estherin kirjassa, joka on mitä wie-
hättäwimpiä Wanhan Testamentin historiallisista kirjoista.

Suuri kiire ja ahkeruus oli Jaakko Meyer'inkin
kodissa ennen Purimjuhlaa. Jokainen perheen jäsen wal-
mistaa suurimmassa salaisuudessa lahjoja toiselle. Mup-
pim ja Huppim arweliwat mitä parasta woisiwat antaa
äidillensä, He paättiwllt antaa yhteisen lahjan, sillä
kalsoiset arweliwat, ett'eiwät he semmoisessa tilaisuudessa
saattaneet olla erillänsä; mutta waikea oli päättää mikä
olisi sopimin lahja. Huppim, joka aina oli käytännölli-
nen, arweli, että paistin pannu olisi paras, etenkin kun
oli kuullut äitinsä toiwowcm semmoista.
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Muppim sitäwastoin esitti että ostaisiwat muuta-
mia aikaiseen kukkimia kaswia, asetettawaksi äidin makoi-
salle ikkunalle. Hän oli warma siitä, että äiti enemmän
pitäisi niistä ja sitäpaitse hän niinkuin aawisti, että ku-
kat paremmin osoittaisiwat heidän sydämmensä tunteita,
kuin paistin pannu.

Muppimin esitys pääsi woitolle tässä, niinkuin
muissakin seikoissa, sillä hänellä oli lujempi tahto ja hän
oli myöskin saanut tzuppimin luottamaan etewään, hy-
wään ymmärrykseensä.

Pienet lukijamme kummastelemat ehkä, mistä kak-
soiset saimat rahaa ostolsiinsa. Nuoret Juutalaiset vii-
mat wasta kolmannellatoista wuodella, mutta oliwat jo
kuitenkin ansainneet monta markkaa. Tosin antoiwat he
kaiken woittonsa äidilleen, mutta hän pani heidän rahansa
erityiseen kukkaroon, antaakseen ne heille jälleen, heidän
»vanhemmiksi tultua. Nyt saimat he kuitenkin pitää ne
rahat, mitkä kahden wiikon kuluessa kaupassaan ansaitsiwat.

Monena aamuna heidän ei tanvinnutkaan odottaa
höyrylaiwan luona, ennenkuin saimat tilaisuuden ansaita
muutamia penniä; niillä alkoiwat he pitää pientä kaup-
paa appelsiineillä, omenoilla, sikareilla, nuppineuloilla ja
tulitikuilla, ja tällä tawoin kokosiwat he wähäisen pää-
omaa Purimpuhlaksi.

Juhlan tultua oli Jaakko synagogassa kuultele-
massa kertomusta Esteristä; niin usein kuin tzaman'in
nimeä mainittiin, huudahti hän, tawan mukaan: »Hänen
nimensä unohtukoon". Tämä ei kuitenkaan ollut se juh-
lan osa, josta Jaakko enimmän piti. Hän tunsi itsensä
paljoa onnellisemmaksi, kun hänellä oli polwellansa
pieni Ard, joka iloitsi lapsellisella lamallaan uusista leik-
kikaluistaan ja löi koreaa kullattua rumpua, niin ettei
muuta ääntä woitu tuulla huoneessa.

Naßmi tunsi tauneiden kukkien suloisen lemun ja
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kun hän Muppim'ia kiitti, loi tämä weljeensa katseen,
joka selwään sanoi: „Näetkös, minä tiesin mikä äitiä
parhaiten miellyttäisi, tzuppim kumarsi nöyrästi; hän oli
liian tyytywäinen uuteen weitseensä ja marmori palloi-
hinsa, «voidakseen tulla huonolle tuulelle mistäkään.

Emme taida kertoa kaikkia, mitä tapahtui näiden
ilopäiwien aikana, emme moi luetella kaikkia niitä herk-
kuja, joita Naemi oli walmistanut, emme mainita sitä
mielihywää, jolla ne nautittiin, emmekä niitä monia näl-
käisiä juutalaisia, jotka tänäpäimänä saimat osansa Nae-
min hymistä keitoksista.

Saipa Kaarlo Fankin olla osallisena naapuriensa
ilossa. Tosin hän ei ollut juutalainen, eikä hänellä
ollut mitään oikeutta juutalaisjuhlaan, mutta Muppim
ja tzuppim eiwät oikein woineet iloita, ennenkuin tiesi-
wat tuolla sokealla pojallakin oleman jotakin ilon aihetta.
Eitä Natzmi itsekään olisi ollut tyytymäinen, ellei Kaarlo
Flly olisi ilonnut heidän kanssansa. Kaarlo sai niin
muodon kukkimia reseedoja, joiden suloinen lemu täytti
koko huoneen. Kaarlo iloitsi ja rukoili, että hänen naa-
purinsa kerran saisiwat tuntea sitä todellista iloa, joka
on ainoastaan lesuksessa Kristuksessa. Muppim'illa
maan ei ollut mitään osaa tässä yleisessä ilossa. Luon-
noltaan hän ei ollut iloinen ja wiimeisina aikoina oli
hän ollut erittäin mielistelemä; kuitenkin ilmaisi hänen
muotonsa sydämmellistä tyytywäisyyttä, kun hän piti kä-
dessään sitä kirjaa, jonka hän oli lahjaksi saanut.

Kolo perhe oli yhdistynyt hebrealaisen raamatun
ostamiseen Muppim'ille, mailla isä ei sitä aiwan hywäl-
synyt. Hän tosin tahtoi poikansa säännöllisesti käymään
synagogassa ja tarkasti waarinottamaan juutalaisjuhlia,
mutta sitä raamatun tutkimisen tapaa, jota Muppim har-
joitti, piti Jaakko sydämmessään ainoastaan ajanmenelkinä.
Naemi oli kuitenkin niin hywä waimo, ettei Jaakko tah-
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tonut wastustaa hänen ehdoitustansa, eikä hänellä ollut-
kaan mitään todenmukaista wastustelemisen syytä; sitä-
paitse oli hänellä erityinen asia toimeen saatettawa, en-
nen matkalle lähtöänsä. Muppim'in raamatun lukeminen
oli todella jotakin erinomaista. Harmat juutalaiset mei-
dän päiwinä pitämät niin suuressa armossa Wanhaa
Testamenttia, kuin Talmudiansa. Jos on kaksitoista,
jotka tarkoin tuntemat näitä ihmisjuttuja, niin tuskin on
yksi, joka tarkalleen tuntisi Manhan Testamentin histo-
riaa, sen sydäntä tutkistelemia psalmeja tahi Esain iha-
nia sywällisiä ennustuksia. Muppim kunnioitti Jumalan
ilmoitettua sanaa samoin kuin äitinsä ja uusi kehoittawasyy pakoitti häntä nyt sitä tutkimaan.

Saatuansa lahjan, meni hän niin pian luin mah-
dollista huoneesensa yksinäisyyteen ja laskien kätensä kir-
jalleen sanoi hän juhlallisesti: „lohdata meitä, o Isä,
maarinottamlllln lakiasi ja auta meitä Sinun käskyjäsi
tottelemaan; o, Sinä meidän Kuninkaamme wedä meitä
luoksesi ja käännä meitä puoleesi totisen katumuksen
kautta. Kiitetty ollos Sinä, o Herra, joka tahdot Vas-
taanottaa meitä! Armosta annat Sinä ihmisille tiedon,
wiisauden ja ymmärryksen. Kiitetty ollos Sinä, o Herra,
joka tahdot antaa ihmisille tiedon Itsestäsi!"

Nämä rukoukset Muppim lausui hebrean kielellä,
jolla ne alkujaan oliwat kirjoitetut ja sitten käytetyt sa-
toja wuosia, muutamat sanomat että niitä on alettu
käyttää jo ennenkuin Vapahtajamme ilmestyi maailmaan.
Niihin kahdeksaantoista rukoukseen, mitkä Juutalaisille
omat erittäin kalliita, kuuluiwat myöskin nämä kaksi, joita
Muppim oli kuullut synagogassa ja kolme kertaa pui-
massa yksinäisyydessään lausunut, mutta hän ei milloin-
kaan ennen ollut niitä rukoillut eikä milloinkaan niin toi-
wonut tulemansa Jumalan totuuden tuntemiseen kuin nyt.
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LydeKsäs cl««u.

Wanhll tuttawa.

Vähitellen laswoi Jaakko Meyer'in warallisuus
ja kauppaliike laajeni. Jaakko huomasi ettei tässä maassa
ollut mitään estettä ahkeralle miehelle ja että Juutalai-
nenkin saattoi sllllwuttaa suuren rikkauden ja waikutus-
lllan. Meillä ei ole syytä sanoa, että Jaakko Meyer'illä
oli kunnianhimoisia hankkeita hänen nykyinen elämän-
laatunsa oli aiwan sopima hänelle mutta hänellä oli
kaswawia poikia ja heitä ja heidän tulewaisuuttaan hän
usein ajatteli.

Ajatuksissaan siirtyi hän siihen aikaan, jolloin toi-
minimi „Muppim ja Huppim Meyer", kaunistaisi suu-
renmoista kauppahuonetta kaupungissa, ja sen rikkaat
omistajat nauttisiwat sekä rikkaitten että köyhien kunnioi-
tusta ja luottamusta. Jaakko kyllä tiesi että kaikki tämä
matkansllllttaisi paljon huolta, työtä ja waiwaa ja hänen
mielestään oli wiime aikoina paljon aikaa hukkaan men-
nyt. Hänen poikiaan ei walmistettu siihen asemaan, jo-
hon hän heitä aikoi.

Erään asian oli Jaakko päättänyt mielessään;
Muppim'in ja Huppim'in tuli oppia englannin kieltä ja
wähän enemmän laskentoa kuin mitä puodissa oliwat
oppineet.

NllLmilta odotti hän paljo mustarintaa tämän uu-
den ehdoituksen johdosta ja ilmoitti sen hänelle sentähdm
päätettynä asiana; hän sanoi aikomansa käyttää ainoas-
taan pyhäpäiwät, joina hän oli kotona, englannin kielen
opettamiseen lapsilleen ja että se olisi hänelle mieleen,
jos he wiikon kuluessa lukisiwat itsekseen, woidakseen sitä
pikemmin edistyä niin paljon kuin mahdollista.

Nasmi oli ääneti ja kuuliainen niinkuin oikean
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waimon tulee olla, mutta sydämmessään pelkäsi hän
niitä wiettelyksiä, joihin hänen lapsensa joutuisiwat sen
kautta, että osaisiwat lukea iaikellaisia huonoja kirjoja,
joita, niinkuin hänelle oli kerrottu, englannin kielellä pai-
nettiin, tzän iloitsi siitä, että se aika oli lähellä, jolloin
hänen poikansa juutalaisten katsantotaman mukaan tulisi-
wat siihen ikään, jolloin itse olisiwat wastuunalaiset töis-
tään; sillä hän pelkäsi heidän joutuman harhateille.

Warsin kowaa olisi wanhemmille, jos heidän tulisi
mustata niistä synneistä, joita heidän lapsensa tekemät
ennen kolmattatoista ikäwuottaan. Antaahan Manhan
Testamentin pyhät kirjat meille wiittauksen päinwastai-
seen suuntaan: „Sielun joka syntiä tekee, pitää kuoleman".

Muppim kuuli ilolla isänsä ilmoituksen. Hän ha-
lusi tietoja ja nyt oli hänellä myöskin salainen syy, jon-
katähden hän tahtoi oppia lukemaan englannin kieltä,
tzuppim, sitäwastoin sanoi sääliwänsä isäänsä, jos tämä
ottaisi opettaakseen häntä ja sanoi luulemansa, että niin
isä kuin poikakin epätoiwossa jättäisiwät loko puuhan
muutaman miilun kuluttua.

Weljekset istuiwat eräänä päiwänä toikkalaudan
takana, tawaamisen toimessa, kun odottamaton tuttawa
astui huoneesen. Pojat hyppasiwät iloisina seisoalleen,
„Wai niin, te tunnette minut", sanoi herra Thayer.
„Miksikä ette ole tulleet minua terwehtimään? Ettekö
tietäneet, että olen ollut hywin kipeä. Olen ollut kuo-
leman kielissä, eikä kukaan teistä ole edes kysynyt me-
lako elän. Ettekö häpeä käytöstänne"? »Emme mahaa-
kaan. Mutta olen pahoillani siitä, että olitte sairaana",
wllstasi tzuppim. „Minä en tietänyt missä asuitte.
Minä ihmettelin mikä teille oli tullut", wastasi Muvvim.

„Teidän ei pidä toista kertaa sitä sanoa. Tässä
on osoitteni: John Thayer siinä on katu, numero
ja kaikki", sanoi wanha herra, samassa laskien korttinsa
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pyödälle. „Ota se Muppim, sinä olet wakawampi.
Huppim ystäwcini ei pitäisi wäliä, maikkapa ongensiiman
sille kiireessään kerisi. Jos nyt tapahtuisi, että kuusi
kuukautta kuluisi ennenkuin tulen tänne, niin woitte olla
makuutetut siitä, että olen sairaana; tulkaa silloin minua
katsomaan. Minulla ei ole omia lapsia ja koska olen
wanha poika, on minulla, niinkuin muillakin sellaisilla,
omituisuuteni. Minä pidän nuorista kaswoista ja olisin
erittäin iloinnut jos olisin saanut nähdä teitä, silloin kuin
olin huoneesen suljettuna. Silloin tulin ajatelleeksi yhtä
ja toista ja kentiesi kerron teille siitä joskus". „Minä
otan osoitteen huostaani ja pidän muistissani mitä sa-
noitte", wastasi Muppim, pannessaan kortin pieneen lom-
pakkoon. „Mitä teette siellä? Tuo ei näytä hebrean kie-
leltä" sanoi herra Thayer katsoen aapis kirjaan.

„Me opiskelemme englannin kieltä", wastasi Mup-
pim ja äänestään kuuli, että hän ei luullut tämän sa-
noman oleman wastenmielisen wanhalle ystäwalleen.
„Tuotapa juuri toiwoin" sanoi herra Thayer ihastuen.
„Niin, me olemme todella sokeita, me poloiset lyhytnä-
köiset kuolewaiset."

„Oletteko mitään kuulleet Kaarlo Fay'istä"? kysyi
Muppim, jolle herra Thayer'in miimeiset sanat muistut-
tiwat sairasta ystäwää.

„Kiharatukkaisesta ystäwästannekö? Toiwon, ettei
mitään pahaa ole hänelle tapahtunut?"

„Syy oli kokonaan minun, sillä olittehan sanoneet
että oli määrällistä paukutella nallihattuja" alkoi Mup-
pim, ja sitten jatkoi hän, kertoen tapauksen Kaarlon onnetto-
muudesta ja hänen kärsiwällisyydestaän loman koetuksen
aikana. „ Minun täytyy heti mennä terwehtimään häntä",
sanoi herra Thayer. „Pahoin tein kun uskoin semmoisia ta-
waroita teille pojille, tarkemmin teitä waroittamatta. Osoitta-
kaa minulle hänen asuntonsa, tahdon mennä hänen luokseen."
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Muppim saattoi herra Thayeriä Kaarlon asunnolle
ja aikoi myös mennä sisälle, mutta wanha herra esti
häntä sanoen: „Ei, ei, Muppim, mene takaisin kirjojesi
luo; minä tahdon puhutella Kaarloa kahden kesken. Hä-
peän lapsellisuuttani näin wanhana miehenä. Tuon poika
raukan onnettomuus saattaa minut lapsen tumalla
heltymään."

Herra Thayerin kolkutukseen wastasi rouwa Fay.
„Tahtoisin tawata Kaarlo Fay'ta aiwan yksinään",

sanoi herra Thayer äkisti.
»Olkaa niin hywä ja käykää tuohon huoneesen,"

wastasi rouwa Fay ystawällisesti.
„Kaarlo, täällä on herra, joka haluaa tawata si-

nua", sanoi äiti, awaten owen yksinkertaisesti sisustet-
tuun huoneesen.

Kaarlo istui pienen pöydä ääressä ahkerasti piir-
rustaen korkokuwia paperille, joka oli ollut käärittynä
erään nmatekappaleen ympäri. Hänen muotonsa oli to-
dellisesti jalo, ja wieraan sisään astuessa aroasi hän tie-
tämättään suljetut silmänsä, mutta se ei tuottanut waloa
hänen pimeyteensä.

„Kaarlo, poikani, muistatko herra Thayer'iä", sa-
noi wanha mies sydämmellisesti.

Kaarlo ei rooinut unhottaa tätä nimeä. Se oli
hänen muistissaan komin lujaan yhdistetty hänen onnet-
nettomuutensa. „Kyllä, herra muistan teitä hywin", mus-
tasi hän wakawasti. „Teillä oli tapana usein käydä
Meyer'in puodissa kauppaa tekemässä ja puhelemassa
poikien kanssa".

„Kaarlo, Kaarlo" sanoi hra Thayer hellästi, „ennen
olisin tahtonut menettää nämä wanhat silmäni tuin olla
syypää siihen, että sinä kadotit näkösi. Paljon on minulla
ollut sairaswuoteellani miettimistä, mutta sitä en tiennyt,
että tämä wielä oli yksi ajattelemattomuuteni seurauksista."
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„Elkää soimatko itseänne, hywä herra. Tämän ko-
ettelemisen lähetti minulle taiwaallinen Isani ja uskonsen kääntymän parhaaksi", wastasi Kaarlo. „Ettehän
te woineet tietää mitä Muppim aikoi tehdä nallihatuilla.
Luulen tämän oleman meille kaikille hyödyksi. Muppim
ja tzuppim omat paljon olleet luonani, he omat niin ns-
täwällisia. Woi, herra kuinka toiwoisin, että he olisiwat
kristityltä".

„Sitä toiwoisin minäkin," huokasi herra Thayer, tart-
tuen Kaarlon käteen, minä mietin sitä sairaswuoteellani.
„Rakas poikani, paljon minä mietin semmoista, jota en-
nen olin unhottanut ja jättänyt tekemättä. Sinä saat
olla kiitollinen siitä, että nuoruudessasi löysit taiwaallisen
Isäsi. Kiitetty olkoon Hänen nimensä! Hän ottaa
wanhatkin wastaan, jos he kääntywät Hänen puoleen-
sa, mutta mennyttä ei kuitenkaan saa mielestään haihtu-
maan".

„Kuitenkin Hän antaa kaikki anteeksi, eiin ett'emme
tarwitse niitä muistella", sanoi Kaarlo.

„Kyllä se on totta, ja minä ai'on tehdä niin ah-
kerasti työtä, etten ehdi ajatella sitä, jota minun olisi
pitänyt tehdä jo nuoruudessani. Ajatellessani Muppim'ia
ja tzuppim'ia, alkoi jo toiwottomuus walloittaa minua,
mutta kuule, jälleen ulos päästessäni, löysin heidät luke-
massa Englannin kieltä. Mikä sitten woisi estää heitä
lukemasta Raamattua ja tulemasta totisiksi kristityiksi?"

„Sitii rukoilen joka päiwä ja uskon ett» niin
käy", sanoi Kaarlo innokkaasti. „Muppim ei tahdo pu-
hua minulle edes wanhasta Testamentista, mutta tiedän
hänen lukeman sitä joka päiwä, ja sehän on parasta,
mitä hän tätä nykyä moi tehdä. Äiti sanoo että kun
hän uskollisesti lukee wanhaa Testamenttia, tulee
hän siihen makuutukseen, että Wapahtajamme on oikia
Messias".
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Herra Thayer katseli Kaarlon nuoria kaswoja, jotka
niin kauniisti ilmaisiwat osanottoa ystäwiensä kohtaloon,
ja hän tunsi kuinka ihanaa on rakastaa totuutta jo lap-
suudessa, ennenkuin maailma wetää sydäntä puoleensa.
»Emme tahdo luopua nuorista Juutalaisistamme, mutta
Kaarlo, tahtoisin tehdä jotakin sinun hywäksesi. Enkö
jollakin lailla woisi olla sinulle awullinen?"

»Minä olen tottunut yksinkertaiseen elämään, ja
meillä on kaikki mitä me tarwitsemme", wastasi Kaarlo,
„ja paitsi sitä minulla on oma, kallis äitini eikä kukaan
moi olla niin hellä ja rakastawainen kuin hän on. Kii-
tän teitä, herra Thayer, mutta ainoa jota tarwitsen on
enemmän tarsiwällisyyttä ja lohdutusta, ja sen antaa
paras ystäwäni minulle, jos sitä Häneltä rukoilen."

»Kaarlo, tahtoisin tamata sinua useammin, saanko
tulla luoksesi huommenna?" kysyi herra Thaner. Hän
tunsi että hän matkalla taiwaasen möisi paljon oppia
tältä armaalta Jumalan lapselta.

„Tulkaa maan, minä haluan mielelläni kumppania",
wastasi Kaarlo, »ja se minua hywin ilahduttaa että te
olette mieltyneet Muppim'iin ja Huppim'iin nimit-
täin niin mieltyneet kuin minä olen".

„Kaarlo," sanoi herra Thayer tarttuen sokean pojan
kasiin »Kaarlo, soisin että kaikilla olisi samanlaiset
tunteet kuin minulla. Jumala on antanut minulle syn-
tini anteeksi sulasta armosta, ja minä soisin että jokainen
kääntyisi Hänen puoleensa ja näkisi kuinka täynnä ar-
moa ja rakkautta Hän on".

„Woi kuinka iloinen minä olen kuullessani teidän
niin puhuman", sanoi Kaarlo. „Näyttää silta kuin jota°
km suloista aina tapahtuisi minulle siitä saakka kuin so-
keaksi tulin",

Poismennessään tästä yksinkertaisesta kodista, tunsi
herra Thayer selwemmin kuin koskaan ennen kristinuskon
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moiman ja ihanuuden. Kaarlo Fay oli warhain alka-
nut waeltaa Viisauden taiwaallista tietä, muutoin hän
ei olisi löytänyt mitään syytä kiitollisuuteen istuessaan
pimeydessä eroitettuna kaikista lapsuuden huwituksista.

Aymmenes <LuKu.

Palkinto kortti.

Herra Thayer oli ollut toimelias ja edistywä kaup-
pias. Kaikki tehtäwänsä oli hän aina säännöllisesti toi-
mittanut. Eikä hän myöskään tahtonut olla laiska, toi-
meton kristitty. Ei, oikein sydämmestään tahtoi hän
työskennellä taiwaallisen Herransa palweluksessa. Samana
päiwänä, jona hän oli keskustellut Kaarlo Fay'n kanssa,
mietti hän illalla ennen lemulle menemistään keinoa mi-
ten Kaarlo huwittawalla ja hyödyttämällä lamalla möisi
päiwansä mieltää.

Seuraamana aamuna kuultiin herra Thayer'in
sauman kolkkllwan kiwikadulla, joka wei sokeain kouluun.
Muutamissa tunnissa oli hän ottanut selkoa opetuslai-
toksesta ja tilannut sijaa eräälle uudelle oppilaalle. Ken
tuo oppilas oli, arwnnnee lukija helposti.

Kaarlon silmät loistiwat ilosta hänen tätä tuumaa
kuullessaan, mutta pian tämä ilonilmaus katosi ja hän
sanoi: „Tiedän missä oppilaitos on, usein olen käynyt
sen ohitse. Sinne on liian pitkä matka äidin kulkea joka
paiwä enkä yksin moi mennä".

Herra Thayer näytti hetkisen huolestuneelta, mutta
sanoi kohta: „Tiedustakaamme mitä Muppim ja tzuv-
pim sanomat tästä".

Muppim, Huppim ja Natzmi olimat yksimieliset
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tässä asiassa. Kaksoisia ei aina tarwittaisi kotona, he
saisiwat saattaa Kaarloa kouluun ja tuoda hänet kotiin
päiwällisen aikaan, kun lukutunnit oliwnt ohitse. Käsi-
töitä tekisi hän kotona. Häntä opetettaisiin nimittäin
tekemään matkoja ja mattoja, kutomaan werkkoa, kuin
myös lukemaan sormiensa awulla.

Uusi elämä alkoi nyt Kaarlo Fay'llen. Joka aamu
pääsi hän ulos raitista ilmaa hengittämään lahden ystä-
wänsä seurassa, jotka joka päiwä oppimat jotakin hänen
kärsiwällisyydestään ja ystäwällisyydestään.

Muppim arweli että hän «lisi ollut hywin kärsi-
mätön ja tyytymätön, jos häntä olisi koeteltu kalliin nä-
könsä pois ottamalla ja Huppim oli warma siitä, että
hän semmoisessa tilassa olisi joutunut toiwottomuuteen.
Kaksoiset eiwät olleet koskaan muistaneet olla kiitolliset
niistä siunauksista, joita joka päiwä nauttimat, ter-
weyttä, lvoimia, werhoa ja ruokaa mutta Kaarlo
näytti oleman täynnänsä kiitollisuutta niistä monista
eduista ja ilonaineista, joita hänellä wielä oli.

Muppim ei enää puhunut Kaarlolle uskonnosta,
mutta hän ci woinut olla huomaamatta sitä hiljaista
iloa, joka kuwautui tässä armaassa lesuksen seuraajassa,
ja nuoren Juutalaisen sielussa heräsi yhä useammin se
ajatus, woisikohan kristinusko kumminkin olla oikea. Tämä
pakoitti häntä uskollisesti tutkimaan Wanhaa Testament-
tia, ja sitä lukiessa syntyi hänessä halu lukea Uutta.
Mutta hän mietti, tutki ja rukoili yksinäisyydessä. Ei
edes kaksoisweljensä eikä hellä rakastawainen äitinsä aa-
wistaneet niitä mietteitä, jotka liikkuiwat hänen sielussaan.
Ainoastaan Msi löytyi äitiä ratastawaisempi, weljeä us-
kollisempi, joka Hellimmällä huolella walwoi Muppim'in
sydämmen tunteita ja halasi, että tämä Israelin lapsi
kääntyisi Hänen puoleensa.

Wiikon oppilaitoksessa oltuaan sai Kaarlo palkinto-
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kortin hywästä käytöksestään. Tämä kortti oli hänen
mielestään oikea aarre, sillä se oli painettu koroitetuilla
kirjaimilla, niin että hän moi niitä sormillaan tuntea,
kun hän hiljaa koetteli niitä, ja niinmuodoin hän har-
jaantui tähän uuteen lukemistapaan.

Tietysti ei Kaarlo wielä ollut paljon edistynyt
tässä lukemistllwassa. Kätensä oliwat niinkuin useam-
malla pojalla leikistä ja työstä kowettuneet. Hän oli
näet ahkerasti auttanut äitiään. Ellei hän olisi niin
kauan istunut pimeässä huoneessa, olisiwat sormensa ol-
leet wieläkin kankeammat, ja nytkin niitä sieti paljo tai-
wuttan, ennenkuin niitä moi käyttää silmien asemesta.

Kaksoisten mielestä oli Kaarlon kortti oikea mer-
killisyys. He eiwät olleet koskaan kuulleet puhuttaman
siitä, että sokeita opetetaan lukemaan käyttämällä koroitet-
tuja kirjaimia, ja sentähden se heitä suuresti huwitti.

„Anna minun koettaa", sanoi Hupvim seisahtuen
kadulla ja siwellen korttia karkeilla hyppysillään. „Minä
en koskaan oppisi lukemaan tällä tawoin", lisäsi hän
nauraen. „En tunne muuta kuin wähäisen epätasaisuutta
enkä minkään kirjaimen muotoa."

Muppim tietysti myöskin koetti, mutta yhtä ma-
halla menestyksellä.

„Kenties ette möisi sitä lukea, maikkapa katsoisitte-
kin", sanoi Kaarlo. „Minä en itse tiedä sen sisältöä.
Opettaja ei tahtonut sanoa sitä minulle. Hän toiwoo
että itse ottaisin siitä selwän. Koettakaa te pojat lukease ensin ja katsokaa sitten mitenkä minä sen luen".

Muppim koetti tawata muutamia riwejä, hiljaa eteen-
päin astuen, mutta koska hän oli lukenut Englannin kieltä ai-
noastaan kolme wiikkoa, ei lukemisestatahtonut tulla mitään.

„Minä pyydän äidin lukemaan tämän teille", sa-
noi Kaarlo, „ja sitten saatte nähdä kuinka minä päiwä
päiwältä edistyn".
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Rouwa Fay ihastui kuullessaan poikien niin iloi-
sesti puhuman portaita ylös astuessaan. Hän lupasi
mielellään ilmaista tuntemattomat sanat nuorille. Kaarlo
pysähtyi owen suuhun ja pisti sormet korwiin ettei hän
kuulisi mitä äitinsä kortista luki. Sanat kortilla oliwat
rouwa Fay'lle hywin tutut, hän ei tarwinnut muuta kuin
silmäillä niitä, niin hän jo luki ne selwästi. Muppim
ja Huppim kuunteliwat tarkasti, kun hän kerta kerralta
lausui samat sanat, että edes joku lause pystyisi heidän
päähänsä.

„Isä meidän, joka olet taiwaissa", alkoi hän ja
pitkitti kunnes hän oli lukenut koko Herran rukouksen.
Juutalaiset toistiwat sanasta sanaan mitä hän luki aa-
mistamatta, että he lukiwat lesuksen sanoja. Muppim'in
mielestä tämä rukous kuitenkin sisälsi jotakin ihmeellistä.
Huppim ei muistanut siitä muuta kuin alun. „Tämä,
sanoi hän, „riittää kyllä, kunnes Kaarlo osaa lukea ensim-
mäisen lauseen."

Kun Muppim'in tuli lukea ehtoorukouksmsa, tun-
keutuiwvt sanat: „Isä meidän, juka olet taiwaissa", hä-
nen mieleensä, hän luki ne ja pitkitti kunnes tuli sanoi-
hin: „Ia anna meille welkamme anteeksi, niinkuin mekin
anteeksi annamme welwollisillcmme". Ajatus ja sanat häm-
mensiwät häntä ja hän pysähtyi.

Muppim ei tyytynyt minkään asian puolittain op-
pimiseen. Hän ei rauhoittunut ennenkuin rouwa Fay
oli lukenut kortilla olemat sanat hänelle niin monta kertaa,
että hän oppi ne ihan ulkoa, Kaarlo menetti paljon ai-
kaa tunnustelussaan sormillaan kirjaimia, mutta wielä
turhaan, Aika ei kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä Mup-
pim kätki sanat sydämmeensä. Ei hän wielä rukoelles-
s<um käyttänyt niitä; mutta ne muistuiwat hänen mie-
leensä, kun hän Jumalan kanssa puheli,

lesus, joka katsellessaan Jerusalemin kaupunkia,
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itki sen kohtaloa, ei hylkää nytkään omaa kansaansa.
Hän iloitsee siitä, että Juutalainen pyrkii oikeaan lumat-
tuun maahan ja tahtoo tunnustaa Zionin Kuningasta.
Kun me rukoilemme Juutalaisten puolesta ja koetamme
saattaa heitä uskomaan Kristukseen, niin noudatamme
Hänen esimerkkiänsä, joka tuli heitäkin wapahtamaan,
mutta he eiwät tahtoneet; kuitenkin odottaa hän wieläkin
saada olla armollinen „weljilleen lihan jälkeen", samoin
luin pakanoillekin.

Yhdestoista <L«K«.

Juutalaisten Pääsiäisjuhla.

Eräänä aamuna sangen warhain tuli tzuppim äkki-
arwaamatta Kaarlo Fayn luokse. „Tuon sinullen lah-
jan", sanoi nuori Juutalainen iloisesti, „äitini lähettää
sinulle tämän leiman, terwehtien sydämmellisesti."

»Kiitoksia, tuhansia kiitoksia", mustasi Kaarlo pun-
niten leipää käsissään, „mutta emmekö me pojat j»'a
tätä keskenämme? Puolet tästä riittäisi kauaksi äidilleni
ja minulle".

„Ei, me emme saa tästä muruakaan ottaa, sillä
tämä on hapanta ja tänä iltana tarkastaa isä koko talon,
puhdistaakseen sen kaikesta hapatuksesta. Äiti soisi, ettei
hän silloin löytäisi mitään, jota hänen uskomme tähden
pitäisi heittää ulos", selitti tzuppim.

„Mitä, joko nyt on Pääsiäinen? Minun mielestäni
Purim juhlasta ei ole wielä kuukauttakaan kulunut", wastasi
Kaarlo, joka jo hywin tunsi Juutalaisten laitti juhla-ajat.

«Niinpä kuitenkin on", wastasi tzuppim, „huom-
merma on ensimäisen kuun neljästoista väiwä ja me
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wietämme siis Pääsiäistä. Kas, olinpa unhottaa tässä
on wielä olutpullo, jonka äiti lähetti sinulle ja rouwa
Fay'lle wiimeinen sitäkin lajia. Äiti sanoo sen ole-
man wahmistawaa, mutta meillä ei saa olla olutta Pää-
siäisllikana".

Kaarlo muisti Vapahtajan käskeneen meitä puh-
distamaan sydämmemme kaikesta pahuuden hapatuksesta
ja arweli milloinhan hänen juutalaisystäwänsä ymmär-
täisiwät hengellisen merkityksen niissä pyhissä menoissa,
joita he nyt niin tarkkaan noudattiwat. Hän rukoili
waan heidän puolestansa koettamattakaan wielä osoittaa
heille oikeaa tietä; hän tiesi näet, että asiain näin ol-
lessa, hänen nuoret ystäwänsä tulisiwat estetyiksi hänen
luonansa käymästä, jos hän julkisesti koettaisi sitä, ja
niinmuodoin ei hänelle jäisi mitään keinoa waikuttaa hei-
hin. Hänen täytyi walwoa, rukoilla ja odottaa. Kui-
tenkaan hlln ei epäillyt, että he Herralle otolliseen aikaan
tulisiwat tuntemaan lesusta.

Kaarlo Fay'lla oli aikomus omalla tawallaan miel-
tää Pääsiäistä ystäwiensä kanssa. Hän pyysi äitiänsä
lukemaan 2:n Moseksen kirjan 11, 12 ja 13 luwun,
joissa puhutaan minkä muistoksi tätä juhlaa wietetään.

Pääsiäistähän wietetään muistoksi siitä, että Her-
ran enkeli kulki Israelin lasten huoneiden ohitse, mutta
löi esikoiset Egyptiläisten huoneissa. Silloin antoi Herra
kansallensa käskyn pyhittää tämän päiwän juhlaksi Her-
ralle ijllnkaikkiseksi säädyksi ja tämä juhla oli wietettäwn
wuoden ensimäisenä kuukautena. Wielä nytkin on pää-
siaiskuu juutalaisten kirkkowuoden alku, maikka se on
kewäällä.

Sinä wuonna sattui Pääsiäinen olemaan Huhti-
kuussa. Se oli Juutalaisten Nisän eli Abib, mutta
kaikkien kristittyjen Huhtikuu. Kun Kaarlo kuuli puhut-
taman pääsiäislampaan uhraamisesta, oli se hänestä kum-
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maa, että hänen ystäwänsä teurastaisin!at karitsan; hän
ei myöskään muistanut koskaan nähneensä merta heidän
omiensa pihtipielissä Pääsiäisen aikana. Koko päimän
mietti Kaarlo Pääsiäisjuhlaa, niinkuin siitä Pyhässä
Raamatussa kerrotaan. Hänen äitinsä luki hänelle, kuinka
lesus mietti juhlaa opetuslastensa seurassa ja kuinka
Hän todellisena uhrilampaana uhrattiin meidän synti-
emme tähden.

Sillä Oälin edistyiwät »valmistukset juhlaillan imet-
tämiseen Jaakko Meyer'in luona.

Ei kukaan perheen jäsenistä ollut syönyt suupalaa-
kaan, paitsi pieni Aro, joka tässä toimessa oli ollut yhtä
ahkera kuin ennenkin. Muut perheen jäsenet ottiwat
osaa rukoukseen synagogassa, Jaakko ja Huppim ainoas-
taan suulla, mutta NaBmi ja Muvpim sekä sydammellä
että suulla.

Illan tullen pantiin kolme matin pöydälle, yh-
dessä oli kolme pllllsiäisleipaä, jotka oliwat suurten tui-
mien laiwaleipien näköiset. Nämä leimat oliwat joutui-
sasti leiwotut, hiiwatta tai minkäänlaisetta hapatuksetta
ja huolellisesti käärityt ruokaliinaan. Toisessa mädissä
oli karwaita yrttejä; kolmannessa pieni lampaan käpälä
ja paistettu muna. Näiden kolmen mädin wieressä oli

kaksi kuppia, toinen täynnä etikkaa ja suolaa, toinen lii-
mamaista sekoitusta. Wiinimalja asetettiin jokaisen per-
heen jäsenen eteen. Ensiksi weisattiin useita hebrealaisia
kiitoswirsill ja sitten juotiin ensimäinen malja wiiniä.

Sen jälkeen kastoi Jaakko muutamia karwaita yrt-
tejä etikassa ja antoi niistä waimolleen ja jokaiselle po-
jalleen, taittoi sitten yhden noista kolmesta leiwästä ja
säästi puolet aterian loppuun.

Lopuksi laski jokainen perheen jäsen kätensä mu-
dille, jossa pääsiäisleiwät ja karwaat yrtit oliwat ja sa-
noi: „Tämä on murheen leipää, jota esi-isämme söiwät
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Egyptin maalla, kaikki isoowaiset tulkoot tätä syömään
ja kaikki tarwitsewaiset tulkoot mieltämään Pääsiäistämme.
Nyt olemme täällä; tulemana wuonna toiwomme ole-
mamme Israelin maassa; nyt olemme orjia, tulemana
wuonna toiwomme olemamme wapaita,"

Muppim ja tzuppim kysyiwät: „Miksi on tämä
ilta muita iltoja merkillisempi?"

Tähän wastasiwat wanhemmat: »Siksi, että me
olimme Egyptissä Pharaon orjia, mutta Herra meidän
Jumalamme wapautti meidät sieltä, auttaen meitä wah-
wlllla kädellään."

Sen jälkeen luki Jaakko kertomuksen niistä ihmeistä,
jotka Jumala oli tehnyt kansallensa Israelille ja äiti
sekä lapset wastailiwat hänen siinä aineessa tehtyihin
kysymyksiinsä.

Jokainen sai sen jälkeen palaisen happamatonta lei-
pää ja söi muutamia karwaita yrttejä, joita oli kastettu
tuossa liimaisessa nesteessä.

Wihdoin tuotiin pöydälle kaikenlaisia herkkuja,
Ard asetettiin korkeaan tuoliinsa istumaan. Hänen oli
täytynyt äskeisen Jumalan palweluksen aikana olla hywin
hiljaa, siitäpä syystä hän totikin nyt korwata wahintoa
sitä suuremmalla iloisuudella.

Pieni, mutta onnellinen oli se perhe, joka täten
mietti ilojuhlaansa. Natzmi katseli poikiaan arwellen oli-
kohan kenelläkään kolmea niin toiworikasta poikaa kuin
hänellä.

Tämän perhe aterian loputtua, täytti Jaakko kaksi
maljaa »viinillä ja otettuaan toisen niistä käteensä, sanoi
hän juhlallisesti: „Laupias Jumala! Salli meidän kerran
mieltää Sllbbattia, joka on kestäwä ikuisesti, salli meidän
saawuttaa ijankaikkinen elämä. Laupias Jumala! salli
meidän nähdä Messiaan väiwä ja tulewaisuuden maail-
man elämä". Useampia samaa merkitsemiä sanoja tul-
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maili hänen huuliltansa. Sitten antoi Jaakko jokaiselle
perheen jäsenelle maljan ja palan happamatonta leipää,
joka sitä warten oli säästetty *).

Toinen wiinimalja, jota Juutalaiset kutsuiwat
„Elian maljaksi", tuotiin senjälkeen hänelle. Pojat awa-
siwat owen; hetkisen wallitsi juhlallinen hiljaisuus. Kaikki
katseliwat ulos toiwoen Eliaksen tuleman ilmoittamaan
heille, että oikea Messias oli tulema. Ei ainoakaan
wanha propheeta noussut haudastaan sanomaan, että
maailman Wavahtaja jo oli tullut ja oli ristiin naulittu;
juuritun juutalaisperhe juhlallisessa hiljaisuudessa odotti
Eliaan ilmestymistä, kuului ulkoa auki oleman owen kautta
laulun säweliä. Kaarlo Fay'n suloinen ääni kaikui juh-
lallisesti:

„lesuksesta laulakaamme,
Istäwästä armaimmasta,
lesuksesta laulakaamme
Taiwaan meille awaajasta."

Muppimista oli tämä taiwaallinen sanansaattaja. Eikö
tämä lesuZ, jota Kaarlo Fan niin palawasti rakasti,
ollut Messias?

Tämä kysymys painui sywälle nuoren Juutalaisen
sydämmeen.

Kaarlo Fay weisasi ehtoo mirtensä onnellisen pui-
man loputtua. Hän oli tänään enemmän kuin koskaan
ennen käsittänyt siunauksen siitä, että tunsi Hänen, joka
on ainoa sowintouhri, ainoa oikea pääsiäislammas.

Veisattuansa, laskeutui Kaarlo polwilleen lukemaan
iltarukoustaan; hän ei rukoillut ainoastaan itsensä, maan
myöskin rakkaiden nstämiensä, etenkin kaikkien Juutalais-
ten puolesta. Juutalaisten, jotka silloin wiettiwät pääsi-
äistään pimeydessä ja uskottomuudessa.

*) Lue tarkkaan Luuttaan 221 19, 20.
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Sillä wälin päätti Jaakko Meyerin perhe pyhän
juhlansa weisllnmalla erään manhan laulun, joka alkoi
sanoilla: „Herra, rakenna pian temppelisi",

Naiden säwelten soidessa Muppimin korwissa lau-
loi hän sydämmessänsä: „lesutsesta laulakaamme", ja
halusi tietää enemmän lesuksesta, jotaKaarlo Fan palweli.

Kaarlo Fan ei ollut usein keskustellut juutalais-
ystäwäinsä kanssa uskonnostaan, maan hän oli tehnyt
enemmän; sywasti oli hän waikuttanut heihin. Surunkin
aikana, oli hän näyttänyt iloiselta ja sitä Juutalaiset
eiwllt woineet kyllin ihmetellä, Ajattelewainen Muppim
alkoi miettiä, mikä woima se mahtoi olla, joka teki Kaar-
lon niin lempeäksi ja ystäwälliseksi jokapäimäisessä elä-
mässään koettelemuksenkin aikana.

Parempi on elää uskossa kuin puhua siitä. Lap-
set woiwat erehtyä neuwoa antaessaan; maan kristitty
lapsi, joka on lempeä, anteeksi antama, totuutta rakas-
tama ja tottelewainen, woipi hyödyttää lesuksen mal-
tnkuntaa. Sellainen lapsi on todellinen lähetyssaarnaaja

tomerilleen ja moni marinaankin haluaa seurata
hänen Herraansa.

Jos kaikki kristityt olisiwat todellisia lesuksen seu-
raajia, täytyisi Juutalaistenkin sanoa: »Messias on war-
maankin tullut, silla täällä on kansa, jota seuraa Her-
ran lakia ja pitää hänen käskyjänsä paremmin kuin me,
Dawidin Pojan on täytynyt heitä opettaa, heidän Her-ransa on warmaan Juutalaisten Kuningas".
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Kahdestoista <Fullu.

Alku.

Muppim ja tzuppim oliwat nyt täyttäneet kolme-
toista wuotta ja oliwat tawallisten pyhäin toimitusten
kestäessä saaneet paikkansa synagogassa, heidän piti myös
nyt, Juutalaisten uskonnon mukaan, itse wastata töistään.

tzuppim oli siinä tilaisuudessa hywin ylpeä. Hän
luuli nyt olemansa mies ja niinmuodoin paljon wiisaampi
kuin joku nainen. Oli oikein NKurettawaa nähdä kuinka
tuo nuori Juutalainen pöyhkeili ma«ta saadusta armos-
taan. Jos Huppim paremmin olisi tuntenut omaa sy-
däntänsä, olisi hän myöskin nähnyt nykyisessä tilassaan
oleman paljon enemmän syytä nöyryyteen kuin ylpeyteen.
Meidän tulee itsekunkin wastata synneistämme, se
on totuus, joka on hirmuinen ja samalla juhlallinen.

Muppim oli wakawampi kuin koskaan ennen.
Eräs kysymys oli sywasti juurtunut hänen mieleensä.
„Kenties kristinusko on oikea ja Messias onkin tullut?"

Kuinka hartaasti hän halusi puhella Kaarlolle
tästä asiasta, jota hänen alituisesti täytyi ajatella. Mutta
päiwä meni toisensa jälkeen ja Muppim tutki hiljaisuu-
dessa hebrealaista raamattuaan sulkien surun omaan sy-
dämmeensä.

„tzuppim'in tulee tänään katsoa Ard'ia ja olla
puodissa" lausui Naemi emänä aamuna. „Minulla on
nyt muuta työtä, ja sentähden saat sinä, Muppim, yksin
mennä Kaarlon kanssa koululle".

Huppim'ille se oli yhden tekemä.
Nlltzmi tiesi hymin kumpiko pojista oli kotona pi-

dätettäwä, sillä tzuppim oli aina walmis uhraamaan
oman tahtonsa ja huwinsa toisten hywäksi. Semmoinen
kieltäytyminen ei hänelle mitään taistelua tuottanut, koska
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hänellä oli iloinen, huoleton mieli ja hänelle turvallisesti
oli yhden tekemä, millä tumalla hän aikansa mietti.

Kun Muppim läksi tielle Kaarlon kanssa, juohtui
hänelle mieleen rumeta puhumaan siitä asiasta, jota hän
niin kauan oli miettinyt; mutta hän ei tietänyt, kuinka
alkaa.

Kaarlo oli erittäin iloinen. Sen mukaan kun hän
sokeuteensa tottui, sai hän myöskin entisen iloisuutensa
takaisin. Nojautuen Muvpm,'in tasiwarteen hyppeli hlln
ja puhui niin iloisesti kuin entisinä aikoina, jolloin lap-
sina yhdessä leikkimät.

»Muppim, kuuleppas, nyt minä jo tiedän, mitä
kortissa seisoo", lausui Kaarlo, nykäisten ystuwäänsu
tasiwarteen. Muppim oli hymän aikaa ollut hajamieli-
senä ja antanut Kaarlon yksinään puhua.

»Tiedätkö?" kysyi hän nyt wilkkaalla huomiolla.
»Tiedän". Ensin tunsin Ija sitten mja hetken

mietittyäni pääsin sen perille. »Isä meidän" muistui
mieleeni ja sitten tietysti oli helppoa tietää loppukin
selitti Kaarlo.

»Osaatko koko sen rukouksen?" kysyi Muppim.
»Osaan tietysti", mustasi Kaarlo ihmetellen. »Sitä

rukoilin jo ennenkuin wielä selwään puhuakaan osasin.
Silloin en tuota rukousta wielä oikein ymmärtänyt,
mutta nyt sitä innokkaasti rakastan".

»Minä pidän siitä myöskin", lausui Muppim
tyynesti.

Kaarlon sydän täyttyi ilolla, „Luetko sitä myöskin
joskus rukoiletko sitä todellakin?" kysyi tuo sokea
poika. Oi kuinka hän tällä hetkellä toiwoi woiwansa
nähdä Muppim'in kaswoja,

„Sen teen" oli Muvpim'in ainoa wastaus. .

„Sen rukouksen kallis Vapahtajamme opetti ope-
tuslapsilleen", lausui Kaarlo rohkeasti, samalla kun hän
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hiljaa rukoili Herraa siunaamaan sanansa woimaa hänen
nuoren towerinsa sydämmessä. Muppim oli sywästi
liikutettu.

Nyt Muppim ensi kerran kuuli, että se rukous,
jota hän jokapäiwä luki, oli lesuksen opettama.

Muppim'ille oli neuwottu, että Juutalaisten ku-
ningasta wielä odotettiin, ja että lesus wääryydellä
oli anastanut itselleen tuon kunnian. Nyt hän pelkäsi
syntiä tehneensä niitä sanoja lausuessaan, joita lesus
oli opettanut.

Muppim ei puhunut enään mitään koko matkalla
eikä Kaarlokaan tahtonut häiritä hänen mietteitään.
Kaarlo uskoi wakaasti näkymättömän seuraajan oleman
heidän luonaan, ja käwellessään katujen hälinässä rukoili
hän tätä seuraajaa Muppimin puolesta.

Kun Muppim oli jäänyt yksin, waipui hän tyt-
tönään omiin ajatuksiin.

Hän muisteli kaikkia, mitä äiti oli hänelle puhu-
nut sinä päiwänä, jolloin hän täytti kolmetoista wuotta,
kuinka hän juhlallisesti oli teroittanut heidän mieleensä
uusia welwollisuuksia, neuwonut heitä pitämään lakia
kokonaisuudessaan ja waeltamaan Herran käskyjen tiellä,
muistaen että he oliwat kutsutut palwelemaan pyhää ja
wanhurskasta Jumalaa, jolle heidän kerran oli tili
tehtäwä.

He eliwät kristityssä maassa, heillä oli tilaisuutta
tulla tuntemaan lesuksen oppia, mikäpä estäisi heitä
ottamasta selkoa siitä. Muppim'in ajatukset oliwat niin
kiintyneet tähän aineesen, ettei hän huomannut erästä
herraa, joka tahallaan näytti asettuneen hänen tielleen,
ennenkuin täyttäisi häntä wastaan.

„Kas, kas, Muppim, mikä nyt on?" kuului herra
Thayer'in ystäwällinen ääni: „Ei ole hywa käwellä
ladulla noin sywissä mietteissä. Wai luuletko kaikkien
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ottaman töyttäyksiä mustaan yhtä tarsiwällisesti luin minä
sen tein? maikka totta puhuen, marsin ajetuinkin tiellesi,
nähdäkseni menisitkö syrjään. Muppim, minä juuri aioin
tulla luoksesi."

»Minunko luokseni?" kysyi Muppim ihmetellen.
»Niin", wastasi herra Thayer hiukan empien.

»Koska parastaikaa opettelet englannin kieltä, on minulla
mukanani sinulle kirja parhain, mikä sillä tai muulla
kielellä on painettu. Olen jo jonkun aikaa pitänyt sitä
sinun warallasi, mutta eräästä syystä tahdoin sitä ensin
itse tarkastella. Muutamia paikkoja olen siinä merkinnyt;
ne luullakseni sinua erinomattain miellyttäwät".

»Kiitoksia, paljon kiitoksia, olettepa hywin ys-
tävällinen", lausui Muppim ottaen taäryn hänen kädes-
tään. Se oli sidottu kiinni nauhalla, jota Muppim ei
aukaisnut, ennenkuin herra Thayer oli hänestä eronnut.

Kuinka hun hämmästyi lukiessaan kirjan kannella
sanan »Raamattu". Oliko herra Thayer arwannut,
mikä niin kauan jo oli hänen mieltänsä painanut? Tu-
liko hänen lukea tätä kirjaa? »Tahdon kumminkin wer-
rata sen sisältöä meidän pyhän kirjamme sisältöön" ar-
weli Muppim itsekseen, ja tehtyään sen päätöksen, katseli
hän kahta tai kolmea psalmia ja pani sitten kirjan jäl-
leen käärepaperiin.

»Mitä sinulla siellä on?" kysyi Huppim, jonka
wilkkuwat silmät heti keksimät käärnn Muppim'in kaina-
lossa, niin pian kuin tämä puotiin tuli.

Muppim ei huolinut wastata, maan meni suoraa
päätä huoneesensa.

Huppim wihelsi ja Ard koetti sitä heti jäljitellä,
joka alkoi Huppimia niin naurattaa että hän unhoitti
harminsa.

Muppim ei tosin ollut kotona niin kohtelias, kuin
hänen olisi tullut olla. Ard tiesi hnwin milloin Muppim
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oli sillä tuulella, ettei ollut hywä mennä häntä häiritse-
mään, ja Naminkin antoi hänen silloin kernaammin olla
rauhassa.

tzuppim toiwoi usein koko sydämmestään, että wel-
jensä olisi enemmän Kaarlo Fay'n luontoinen, ja ihmet-
teli, mikä näitä oikeastaan teki niin erilaisiksi. Tänä
iltana näytti Muppim oleman erittäin huonolla tuulella.
Koko päiwänä ei hän ollut hetkeäkään saanut yksinään
olla, ja tuo kirja, jota hän halusi päästä tutkimaan, sai
yhä olla koskematta hänen laatikossaan. Milloin hänen
täytyi mennä kaupungille asioita toimittamaan, milloin
taas olla puodissa, ja tuota kaikkea kesti niin kauan,
että Muppim'in pikkuinen kärsiwäisyyoen warasto jo tyk-
känään loppui.

Ard istui perheen tumassa pöydän luona ja löi
riemuten kahta keppiä wastakkain.

„Lopeta tuo leikki, Ard! Päätäni rupee kiwistä-
mään", huudahti Muppim tylysti.

„tzyss, hyss", jokelti Ard painaen kumpaakin kep-
piä rintaansa wasten, ollen hyssyttäwinaän lasta uneen.

Zuppim nauroi, mutta Muppim lausui harmistu-
neena: „Aiti, toiwoisin että pitäisit poikia alallaan, tze
saamat pääni kipeäksi.

»Toinen pojista on niin pikkuinen, että sinun täy-
tynee suoda hänelle anteeksi", lausui Naemi lempeästi.
„Paiempi kun menet lewolle, lapseni, jos päätäsi paljon
kiwistää".

»Olen jo kolmetoista wuotiaana liian wanha lähet-
tää lewolle juuri kuin pieni lapsi", arweli Muppim.

„Et liian wanha äitiäsi kunnioittamaan", nuhteli
Naemi.

Muppim sytytti kynttilän ja meni huoneesensa.
Hän tiesi saamansa nyt muutaman hetken olla rauhassa,
sillä kun hän oli tällaisella tuulella, ei kukaan tulisi hänen
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jäljessään. Hän aukasi herra Thayer'in lahjan ja sil-
mänsä sattuiwat tähän lauseescn: „Olkaatte kaikki yksi-
mieliset, lempeät, »veljellisessä rakkaudessa toinen toisel-
lenne". Hän käänsi kiihkeästi lehteä, nähdäkseen oliwatko
nuo sanat Nauhassa Testamentissa, mutta huomattuaan
niiden olemankin uudessa, koetti hän tuuletella, etteiwät
ne häntä nuhdelleet.

Muppim rakasti todellisesti äitiään ja weljiään.
Hän ei itsekään ymmärtänyt, minkätähden hän oli niin
suwllitsemattomllsti heitä kohdellut. Hänen päätänsä
särki, turhaan koetti hän enempää lukea, kirjaimet pyöri-
wät hänen silmissään.

Hän tunsi itsensä komin kipeäksi ja olisi mielellään
pyytänyt jonkun noista kalliista ystäwistään tulemaan
auttamaan häntä »vaatteiden riisumisessa, mutta sitä ei
ylpeä luontonsa sallinut hänen tehdä. Sairaana ruu-
miin ja sielun puolesta heittäytyi Muppim raukka wuo-
teelle, mutta uni ei hänen »väsyneitä silmiään um-
mistanut.

Aolmastoista <FuKu.

Sairashuone.
Aamu tuli lämpimine päiwänpaisteineen, ja tuossasuuressa kaupungissa alkoi taaskin tumallinen milläs elämä

ja toiminta. Muppim'in huoneessa sitä mustaan oli
kaikki hiljaista ja pimeätä. Suuri, paksu waippa ripus-
tettiin ikkunaan estämään päiwänwaloa, sillä se wlliwasi
Muppimin silmiä. Waunujen ratina kiwitaduilla enensi
hänen tuskaansa, ja ilmakin tuntui enemmän polttaman
kuin jäähdyttämän hänen kolottamaa päätänsä.
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Naemi istui äänetönnä wuoteen wieressä. Hän
ei ollut koskaan tietänyt miltä tuntuu nähdä lapsensa
kärsimän. Oi, kuinka hän toiwoi Jaakon oleman saa-
pumilla sanomassa mitä oli tehtäwä. Hän tunsi itsensä
aiwan neuwottomaksi ja pelkääwäksi.

Hänen murhetta osoittama muotonsa ei tarjonnut
mitään lohdutusta Muppimin lewottomille silmille.

Muppim oli, niinkuin hän itse luuli, hywin kipeä;
tämmöiset waimat eiwät woineet olla tumallisia. Ajatus
että hän kenties kuolisi saattoi hänet wapisemaan.

Tohtori tuli, maan ainoastaan määräämään muu-
tamia lääkkeitä ja wakaalla katsannollaan wahwistamaan
sitä pelkoa, mikä Muppimilla oli tilastaan.

Sitten seurasi aika, jolloin hänellä ei ollut yön
lepoa eikä päiwän rauhaa. Naemin kaswot käwiwät
yhä kalpeammiksi ja lewottomiksi. Jaakko oli nyt aina
saapumilla nostamassa kipeätä poikaansa ja walwoi mo-
net yöt sairashuoneessa.

tzuppim koetteli toisinaan hillitä Ard'ia, mutta toi-
sinaan taas yhtyi hän hänen kanssaan wilkkaasen leikkiin,
mutta pysähtyi kumminkin yht'äkkiii tuntien ettei nyt ol-
lut aika iloita. Huppimista näytti koko maailma muut-
tuneen. Hän kaipasi weljeänsä joka hetki ja toimoi jos-
kus edes saada maan nähdä häntä ja tehdä jotakin hä-
nen edestään, sen sijaan kuin hänen nyt täytyi seisoa
toikkalaudan takana, tai koettaa wiihdyttää ja tyydyt-
tää Ard'ia.

Kun Naßmi oli aiwan uupumuksesta nääntymäi-
sillään, oli hän wihdoin suostunut rouwa Fay'n pyyn-
töön saada astua hänen sijaansa edes muutamiksi tun-
niksi. Tämän kautta sai äiti parka hetkisen lemahtaa, eikä
Uuppim tarwinnut kaiwata hellää kättä, joka kostutti
hänen polttamaa otsaansa ja tarjosi hänelle wirkistäwää
juomaa. Tuo ei ollut ensimmäinen rakkauden osoite,
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minkä Naemi murheen aikana wastaanotti kristityiltä
naapureiltaan. Omassa heimossaan oli Nasmilla aino-
astaan muutamia ystäwiä, eikä yksikään näistä ollut täy-
dellisesti woittanut hänen luottamustaan. Ei löytynyt
ketään, joka rakasti häntä kylliksi mennäkseen taloon, jossa
joku sairasti tarttuwaista tautia; ei kukaan huolinut
panna henkeänsä alttiiksi kipeän poika raukan ja hänen
roäsyneen äitinsä tähden.

Rouwa Fay'tä ei tarwinnut pakoitta» kiiruhtamaan
Natzmin luo. Muppim oli hänelle rakas ja hän halusi
olla hänen luonansa, Kaarlokaan ei tahtonut antaa hä-
nen jäädä kotiin. Hän oli makuutettu, ettei kukaan tai-
tanut hoitaa Muppim'ia niin hellästi, kuin hänen oma,
rakas äitinsä.

Ruuma Fay istui Muppimin wieressä, kun tämä
yht'aktiä llwasi silmänsä ja ensi kerran hourailematta
katseli ympärilleen.

„Ätti! missä äiti on?" sanoi sairas heikolla äänellä.
Naemi kutsuttiin ja hän kumartui hellästi lapsensa

yli, rouwa Fay'n poistuessa.
„Äiti, täytyykö minun kuolla?" kysyi Muppim

katsoen häntä silmiin.
Rasmi ei wirkkanut mitään, maan katseli poikaansa

kyynelsilmin.
«Täytyykö minun kuolla?" kysyi Muppim mielä

wakawammin.
„Toiwon, ettet tarwitse", oli kaikki mitä Naemi

mustasi, mutta hänen tukehdetut nyyhkytytsensä ilmoitti-
wat, kuinka paljon suurempi hänen pelkonsa oli, kuin hä-
nen toiwonsa.

„Etkö moi lohduttaa minua, äiti? Minä pelkään
kauheasti kuolemaa", sanoi Muppim walittaen.

Naemi oli ääneti. Mitä tiesi hän elämästä hau-
dan toisella puolen? Hän oli makuutettu Jumalan py-
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hyydestä ja wanhurskaudesta; hänen poikansa oli tehnyt
syntiä, oli rikkonut neljännen käskyn, ikään ennen sairas-
tumistaan. „lumala on wanhurskas, poikani", mustasi
äiti witkaan.

Muppim huokasi ja kääntyi pois. Hän näki nyt
itsensä aiwan toisessa matossa kuin ennen. „lumala
on wanhurskas", nämät sanat oliwat kauheat tottelemat-
tomalle, itseNiselle pojalle, joka tahallansa lukemattomia
kertoja oli syntiä tehnyt. „lumala on wanhurskas",
nämä sanat pystyiwät Muppimin mieleen, ikäänkuin wä-
kewällä kädellä lyöty naula. Muistoon nuoruudensa
synneistä liittyi toinenkin kauhistus. Ristiinnaulitun
kuwa ilmaantui hänen eteensä. Tämä lesus, joka ris-
tinpuulla kärsi kuoleman oli kenties oikea Messias,
mikä rangaistus silloin oli kohtaama juutalaisia, jotka
waan pilkkasiwat hänen nimeänsä.

Surulliset, haikeat ajatukset täyttiwät Muppimin
mielen, Wihdoin huudahti hän: „Äiti tahtoisin tawata
Kaarloa!"

Kaarloa ei tarwinnut kahdesti kutsua sairaan ys-
tnwänsll luo.

„Nakas Kaarlo", sanoi Muppim, joka wasta tälläsurun hetkellä tunsi, kuinka kallis sokea ystäwänsä oli
hänelle.

Kaarlo suuteli sairasta ja sanoi ystämällisesti:
olen niin iloinen, että wielä kerran saan olla luonasi
Muvpim".

„Kauan en enää wiiwy täällä", huokasi Muppim
haikeasti. „Minun täytyy kuolla. Kaarlo, minä pelkään
kauheasti, etkö woi minua lohduttaa?"

„Miksikä pelkäät, Muppim?" kysyi Kaarlo hellästi.
„lumala on wanhurskas", wastasi poika raukka

suuressa tuskassa.
„Niin, kaikki ansaitsemme rangaistusta, mutta koska
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Kristus on edestämme kärsinyt, antaa Jumala syntimme
anteeksi ja tekee meidät ijäti onnellisiksi, jos tunnustamme
syntimme ja uskomme lesukseen Kristukseen".

„Mutta minä en ole uskonut Häneen; Hänen ni-
meänsäkin olen wihannut", sanoi Muppim epätoiwossa.

„Hän antaa sinulle mielellään anteeksi. Hän ru-
koilee niidenkin edestä, jotka ristiinnaulitsiwat hänet:
„Isä, anna heille anteeksi, sillä eiwät he tiedä mitä te-
kemät! Et ole heitä pahempi, et tietänyt mitä teit".

„Mutta olisin woinut tietää sen", muistutti
Muppim.

„lesus tahtoo antaa sinulle anteeksi. Sallitko
minun nyt rukoilla Häntä sinun puolestasi".

„En tiedä, lieneekö se oikein", sanoi Muppim
raukka ja, tätä sanoessaan, alkoi hän hourailla, sanoi lin-
tujen lentelewän ympärillään ja tawoitteli niitä laihoilla
sormillaan.

Muppim'in lyhyt selkeä hetki oli ohitse; hän pu-
hui taas epäselwästi ikäänkuin unessa.

Kaarlo ei lakannut rukoilemasta lesusta ystä-
wänsä puolesta, maikka tämä ei woinut yhdistyä hänen
rukoukseensa. Häntä, joka armahti wanhan ajan juuta-
laisia, rukoili Kaarlo nyt armahtamaan tätä nuorta IZ-
raeliittaa, joka kuoleman tuskassa samoinkuin ryowäri
ristillä turmasi lesukseen, ainoaan auttajaansa. Saihan
tuo oppimaton, kuolema pahantekijäkin armon, eikä Kaarlo
nyt epäillyt Muppimin suhteen. Saattoihan Muppim
ruielä uudessa Jerusalemissa nähdä Wapahtajansa, jota
hän täällä ei tuntenut.
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Neljästoista AuKu.

Iloinen sanoma.
Ard istui arkihuoneen laattialla koetellen asettaa

teekuppia telalle,
Huppim tuli kiireesti portaita alas, tempasi lapsen

laattillltll ja kantoi hänet riemuten kauppapuotiin, huoli-
matta hänen »vastustuksistaan ja huudoistaan.

„Kas niin", sanoi tzuppim, asettaen pikku miehen
toikkallludalle. „Nyt Muppim paranee ja me tulemme
jälleen onnellisiksi. Etkö ole iloinen, Ard?"

Ard taputti käsiänsä ja osoitti iloansa käen kukku-
misella ja lehmän ammumisella niin taitawasti, kuin moi
odottaa lapselta, joka niin Harmoin oli nähnyt sellaisia
eläimiä.

„Aiti, ota Ard, muutoin hän putoaa", sanoi
Huppim NaBmi'lle, joka juuri astui sisään. „Ota hä-
net, minun täytyy mennä Kaarlolle kertomaan tämä
iloinen uutinen".

Muppim ei wielä ole waaratta", sanoi Nasmi
lewottomasti.

„Mutta hän on parempi, ja Kaarlon tulee tietää
se", mustasi Hupvim iloisesti kiirehtien pois.

Paha olisi todellakin ollut wiiwyttäa Kaarloltasanomaa, joka tuotti hänelle niin paljon iloa. Hän sai
leikkikumppaninsa takaisin, ja uskoi hänen tuleman toti-
seksi kristityksi.

Muppim'in maatessa sairaswuoteella, elämän ja
kuoleman waiheella, rukoili Kaarlo usein ja kauan hänen
puolestansa. Paitsi sitä oli sokea poika walmistaunut
saattamaan rakkaan ystäwänsä lesuksen tuntemiseen, jos
maan hänen henkensä säästettäisiin. Hän oli kuullut
äitinsä lukeman Vanhasta Testamentista ennustukset
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Vapahtajastamme, ja sitten Uudesta Testamentista ne
paikat, jotka osoittamat näiden ennustusten täyttämistä.
Kaarlo oli aina ollut taitama oppilas koulussa, ja nyt
kiinnitti hän kaikki ajatuksensa siihen työhön, jonka hän
oli päättänyt aikaan saada, ja oppi kummastuttaman
helposti ja sukkelasti. Hän tahtoi muistiinsa kerätä ma-
ruston raamatun lauseita, niitä sopimassa tilaisuudessa
Muppim'ille opettaakseen.

Ilmoitus Muppim'in paranemisesta lisäsi Kaarlon
lukemisen intoa, ja hän oppi pian luwun luwulta Uu-
desta Testamentista. Työ, johon hän oli ryhtynyt ys-
täwansä tähden, saa ajan kulumaan hauskasti, ja kalliita
oliwat hänen omalle sydämmelleen pyhän kirjan sanat,
joita hän täten teroitti mieleensä.

Wihooin tuli aika, jolloin Muppim tyynyjen Ma-
rassa taisi istua rouwa Fay'n suuressa nojatuolissa,
jonka Nlltzmi tätä roarten oli lainannut. Muppim
näytti pitkältä ja hoikalta, istuessaan siinä yötakkiin pu-
ettuna. Hänen muotonsa oli laiha ja tumma, ja hänen
mustat silmänsä osoittiwat sekä surumielisyyttä että le-
wottomuutta, jota oli waikea nähdä. Hänen murheelli-
nen ulkomuotonsa oli ainoastaan kuroa hänen murheelli-
sesta sydämmestään.

Muppim oli todellakin kiitollinen siitä, ettei Luoja
wielä ottanut häntä luoksensa, mutta kaikki uskonnolliset
asiat viimat selasin hänen mielessään. Hän halusi pu-
hella näistä asioista Kaarlon kanssa, maan hänen päänsä
tuntui liian epäselwältä, hänen äänensä liian heikolta
lausumaan niitä ajatuksia, jotka yöt päiwät waiwasiwat
häntä. Wäliin oli Muppim'kin rukoillut ristiinnaulittua.
„Oi, lesus", taisi hän sanoa sydämmessään, jos olet
Juutalaisten kuningas, anna minulle anteeksi kaikki rikok-
seni, ja jos et ole, niin o Jumala, anna minulle anteeksi
ja johdata minua totuudessasi".
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Päiwät kuluiwat ja Muppim woimistui wähitellen,
mutta kesä muuttui syksyksi, ennenkuin hän tuli entisiin
woimiinsll. Wähitellen lakkasi huone olemasta sairas-
huone ja muuttui sen sijaan perheen kokous paikaksi.
Toisinaan kuultiin Aro'in tuleman portaita ylös ja py-
sähtymän joka askeleella wähäisellä huudahtuksella osoit-
taakseen ylpeyttä urostyöstään. Uskalsipa hän Muppim'in
huoneessa wetää manhaa kenkää, jota hän käytti Mau-
nujen asemesta, ja jossa paperinuket eliwät yhtä tyyty-
wäisinä kuin kullatuissa Maunuissa.

NllBmi oleskeli tästälähin Harmoin huoneessaan
alakerrassa, joka ennen oli ollut hänen turmapaikkansa;
nyt istui hän matalan ikkunan ääressä Muppim'in huo-neessa ja täällä nähtiin hän aina, kun ei häntä alhaalla
tarmittu. Naemi oli laiha ja kalpea liiallisesta walwo-
misesta, mutta hänen kaswoissaan huomattiin hiljainen
ilo siitä, että hänen rakas lapsensa päiwä päimältä yhä
enemmän woimistui. Hän puhui ystämällisesti, lohdut-
tawasti pojalleen ja ihmetteli hänen lewotonta todista
katsettaan. Äiti olisi suonut, että Huppim useimmin
olisi käynyt täällä, ja jakanut hiukan iloisesta luontees-
taan weljellensä. Tähän aikaan hoiti Huppim yksin ta-
lon tauppllllsioita. Sillä Jaakko oleskeli alinomaa maalla,
woittaakseen takaisin sen ajan, jonka hän sairashuoneessa
oli kuluttanut, ja Huppim luuli, että koko perheen huo-
lenpito oli hänen hartioillensa laskettu, isän poissaolon
aikana. Hän osoittikin erinomaista taipumusta kauppaan,
ja taisi »aremmin kuin kukaan muu poika, kaupassa
muuttaa kymmenenpennin kappaleen markaksi.

Isä hawllitsi nämät taipumukset ja iloitsi, että
edes yksi pojistaan edistyi sillä alalla, jonka isä oli heille
määrännyt. Emme kuitenkaan saa luulla, ettei Huppim
koskaan olisi weljensä luona käynyt. Hän riensi sinne
usein, kertomaan jotakin hauskaa kaupastaan, ja saattoi
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joskus houkutella wienon hymynkin Muppim'in huulille;
mutta Huppim oli liian miltäs, woidakseen kauemman
aikaa wiipyä tässä ahtaassa huoneessa, ilman mitään
huwitusta.

Muppim halusi Kaarlo Fay'n seuraa. Kaarlo
oli kerran hänkin rakastanut leikkiä, yhtä paljon kuin
tzuppim'tin, mutta sitten oli hän oppinut jotakin muuta,
ja nyt oli hänen suurin ilonsa, istua ystäwänsä Mup-
pim'in »vieressä, puhua hänelle omalla ystäwällisellä ta-
ivaltaan, kunnes Muppim'in ääni muuttui wähemmim
surulliseksi ja iloinen nauru kajahti hänen huuliltaan.

Kaarlo tiesi kyllä, että Muppim wielä oli liian
heikko, woidakseen kuulla puhuttaman mieltä liikuttamista
asioista. Mutta hän odotti kärsiwallisesti sitä aikaa,
jolloin Muppim olisi kyllin woimistunut pulinaksensa siitä,
jonka hän tiesi hänen ajatuksissaan liikkuman. Kun

Kaarlo eräänä kauniina syyspäiwänä oli Muppim'in luona,
kysyi nuori Juutalainen äkkiä: „Mitä Pääsiäisaamuna
lauloit, Kaarlo?"

„En tiedä; lauloin ehkä tämän laulun", sanoi
Kaarlo, ja hän lauloi nyt koko tuon kauniin laulun,
joka alkaa näin:

„lohda mua Jumalani
Kautta tämän kuolon maan,
Olen heikko, woimallasi
Tue mua ainiaan!"

Muppim kuunteli tarkasti ja sanoi sitten: „Ei, sitä et
laulanut; mutta tämäkin laulu on hnwin kaunis".

„Niin, se on eräs lempilauluistani. Waan, nyt
muistan! Ajattelin silloin lesusta, todellista pääsiäis-
lammasta, joka werensä wuodatti synteimme tähden.Tarkoitat tätä laulua:

„lesuksesta laulakaamme,
IZtäwästä parhaimmasta.
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lesuksesta laulakaame,
Taiwaan meille awaajasta!"

„Sitä, juuri M", sanoi Muppim hywin totisena.
„Se pani minut ajattelemaan niin paljon, paljon. Mi-
nulla ei ole samoja tunteita lesusta kohtaan, kuin en-
nen, Kaarlo, minä epäilen. En ymmärrä —." Muppim
painoi otsansa käteensä. „Sinä olet heikko", wastasi
Kaarlo lempeästi. „lesus ei waaoikaan, että nyt niin
paljon mietit; tahdon lausua sinulle muutaman kalliin
sanan, jonka Hän itse on puhunut: „Älköön sydämmenne
murheellinen olko: Jos uskotte Jumalan päälle, niin
uskokaa minunkin päälleni. Joka minua rakastaa, hän
pitää sanani, ja isäni rakastaa häntä; ja me tulemme
hänen tykönsä ja asumme hänen tykönänsä. Näitä «len
teille puhunut, koska wielä olin teidän kanssanne. Mutta
Lohduttaja, se Pyhä Henki, jonka Isä on lähettämä mi-
nun nimeeni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille
kaikki, kuin minä teille sanonut olen. Rauhan minä jä-
tän teille, minun rauhani minä annan teille; en minä
anna, niinkuin maailma antaa. Ulköön sydämmenne mur-
heellinen olko, älkäät myös peljätkö".

„Älköön sydämmenne murheellinen olko, älkäät
myös peljätkö!" Nämä sanat oliwat Muppim'ille kalliit;
se oli rauhan sanoma hänen murheelliselle sydämmellensä.
Hän tahtoi antaa johdattaa itsensä totuuden tuntoon,
milloin maan Jumala sen parhaaksi näkisi, ja hänen
heikko päänsä jaksaisi ajatella ja tutkia. Muppim rupesi
hiukan ymmärtämään Jumalan hywyyttä ja armoa Kris-
tuksessa lesuksessa.
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Widestoisia <Lusn.

Nuori opetuslapsi.

Naömi oli äiti, tämän sanan kauneimmassa merki-
tyksessä, ja hän walwoi lapsensa onnea sillä huolella ja
hellyydellä, jota ainoastaan äiti woi osoittaa. Hän näki,
että Muppim wielä oli miettiwainen ja alakuloinen, mutta
tuo lewoton katse katosi wähitellen hänen silmistään, ja
äiti iloitsi siitä. Natzmi ei aawistanut, kuinka usein hä-
nen lapsensa itsekseen toisti sanat: „Älköön sydämmenne
murheellinen olko, älkäät myös peljätkö; jos uskotte Ju-
malan päälle, niin uskokaat minunkin päälleni". Kaarlo
opetti Muppim'ille wähitellen useita kauniita lauseita,
joita Vapahtaja oli lausunut, muun muassa nämä sa-
nat: „Minun oppini ei ole minun, waan sen, joka mi-
nun lähetti. Joka tahtoo tehdä Hänen tahtonsa, hän
on huomaama, onko tämä oppi Jumalalta, wai puhunko
itsestäni".

Nämä lauseet osoittiwat Muppimille mitä armeli-
aisuus, ystäwällisyys, nöyryys, hiljaisuus ja anteeksianta-
waisuus on. Hän näki, kuinka ihana se pyhyys on,
joka lesuksessa ilmestyy, ja tunsi oman mitättömyytensä.
Hän oli tosin wielä liian heikko, keskustelluksensa siitä,
waan hän taisi kuitenkin koetella seurata lesuksen pyhiä
opetuksia ja totella tätä suloista kehoitusta: „Älköön
sydämmemme murheellinen olko".

Ard uskalsi jälleen wetää weljeänsä käsiwarresta
ja kertoa hänelle toimistaan, jonka hän pienistä puupali-
koista oli rakentanut, tai uskollisesta hewosestaan, keinu-
tuolista, joka oli alituisessa liikkeessä, kuitenkaan paikaltaan
pääsemättä. Huppim tohti jälleen lähestyä Muppim'ia ja
Naemi tunsi, että hänen rakas lapsensa, nyt enemmän kuin
loskaan ennen, oli sellainen, joksi hän hänet toiwoi.
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Herra Thayer, joka ei unhottanut pientä ystä-
wäansä, tämän sairaana ollessa, lähetti hänelle usein
kukkia ja wirkistäwia juomia, ja kauniina syyspäiwinä
seisahtuiwat usein waunut Jaakko Meyer'in puodin edus-
talle, niin että Muppim sai tehdä matkustuksia kauas
kaupungin ulkopuolelle. Kaarlo Fay oli aina Muppim'in
kumppanina tällaisilla retkillä. Wäliin yhtyi seurueesen
myöskin iloinen tzupvim, wäliin taas Nasmi, pieni pu-
helias Ard sylissään.

Huolellisen hoidon, iloisen seuran ja raittiin ilman
awulla woimistui nuori Juutalainen wähitellen. Kun
hän ei enään tuntenut päässänsä tuota kummallista epä-
selwyyttä, joka niin kauan oli häntä waiwannut, alkoi
hän kauan toiwottua työtänsä, tarkkaa tutkimusta Wan-
han ja Uuden Testamentin kirjoista. Herra Thayer'in
lahja otettiin esiin, ja tästä lähtien pysyi se Muppim'in
alituisena tomerina. Huomattiin; että tätä kirjaa en-
nenkin oli tarkkaan tutkittu, sillä lyijykynällä oli mer-
kitty ennustuksia Messiaasta ja wiitattu niihin lauseisin
Uudessa Testamentissa, jossa nämä ennustukset toteutumat.

Muppim luki luwatusta Vapahtajasta, joka oli
särkewä perkeleen työt ja hallitsema kansaansa, mutta jota
myöskin oli kärsimä kansansa syntein edestä. Hän luki
eräästä, joka nöyrästi oli kärsimä pilkkaa ja wainoa;
Juutalaisten Kuninkaasta, Dawidin pojasta, kaikkiwalti-
allsta Jumalasta, joka syntyisi Betlehemissä neitseestä
Dawidin sumusta. Hän luki Lunastajasta, joka oli tu-
lema, kärsimä ja kokooma kaikki pakanat luoksensa. Hän
oli kärsimä, niinkuin ei kukaan ihminen ole kärsinyt ja
hallitsema, niinkuin ei kukaan wielä ole hallinnut.

Näin puhuiwat ivanhan liiton kirjat Muppim'ille.
Uudessa Testamentissa luki hän, että Kristus jo oli tul-
lut, niinkuin hänestä oli ennustettu, että Hän oli »vael-
tanut täydellisessä pyhyydessä ja täyttänyt ennustukset,
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siihenkin määrään, että hänen »vaatteistaan heitettiin ar-
paa ja hän joi etikkaa ristin puulla. Hän, Jumalan
ainokainen poika, karsi meidän synteimme tähden, ja puh-
disti werellänsä niin hywin juutalaiset, kuin pakanatkin
loikista heidän synneistään. Hän on se uhrilammas,
jota kaikki muut uhrit kuwasiwat. Tämä lesus, Hän
on Israelin Messias.

Oli ennustettu, että uhrit lakkaisiwat, kun Messias
ilmestyisi (Dan. 9: 26, 27). Kristuksen kuoleman jälkeen
hajosiwllt Juutalaiset kaikkiin maihin, heidän temppelinsä
häwitettiin, eikä edes pääsiäislammastakaan enään teu-
rastettu. Kun Fesus oli kärsinyt maailman snntein
edestä, ei enään tarwittu eläintä tappaa merkiksi, että
synti waati sowinnokseen werenwuodatusta.

Nuori Juutalainen luki, rukoili ja tutki piiiwä
päiwältä. Oi, jospa monet Juutalaiset tekisiwät niin!
lesuksen ihmeellinen rakkaus ja armo ilmoittihe Muppim'ille
täydessä walossaan. Rukoillen heittäysi hän polwilleen
ja huudahti niinkuin Thomas: „Minun Herrani ja mi-
nun Jumalani!"

Muppim'ista oli tullut kristitty Juutalainen. Juu-
talaisena täytyi hänen aina pysyä, eikä hän millään lailla
olisi tahtonutkaan tästä etuoikeudesta luopua. Hän kuu-
lui samaan kansaan, kuin Moses ja profetat, neitsyt Ma-
ria ja apostolit, samaan kansaan, johon kallis Wapah-
tajansakin ihmisenä kuului, lesus on luwannut, että
hän wielu kerran tahtoo tätä kansaa hallita ja että pa-
kanatkin sen autuudesta iloitsemat. Taiwastakin kutsu-
taan uudeksi Jerusalemiksi, ja Hän, joka itki wanhan
Jerusalemin tähden, on itse hallitsema tätä uutta kau-
punkia, Muppim oli nyt Juutalainen, enemmän kuin
koskaan ennen, ja kuitenkin harras kristitty. Hänen jär-
kensä käsitti, että kaikki ennustukset Kristuksessa toteutu-
mat. Hän uskoi lesukseen ja rakasti häntä täydellisenä
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Lunastajanaan. Se rauha, jonka lesus lupaa oikeille
opetuslapsilleen, maltasi Muppim'in sielun. Rauha ja
ilo tekiwät hänen kaswonsakin iloisiksi.

Suudestolsta <LuKu.

Toweri.

Muppim istui huoneessaan ja luki lempi kirjaansa.
„Tule Muppim! tule tänne," kuului weljen ääni

alhaalta portailta.
Hetkeksi ilmaantui Muppimin kaswoissa malttamat-

tomuutta, mutta kohta sen jälkeen näkyi hän häpeämän
sitä ja hiljaa rukoileman anteeksi. Eihän Herra lesus-
kaan koskaan omaa huwitustaan etsinyt, ja tahtoihan
Muppim seurata hänen esimerkkiään.

Hän wastasi kohta ystäwällisesti, „kyllä tulen,
tzuppim".

Tämän erinomaisen mielen maltin huomasi tark-
kaama tzuppim aiwan kohta ja hän mietti, mikähän ke-
hoittawa syy Muppimia kiihoittikaan woittamaan luonto-
ansa ja tekemään sitä mikä hänelle on wastenmielista.

„Tule", sanoi tzuppim tarttuen weljensä käsiwar-
teen, „tule katsomaan, mitä Kaarlo Fay on saanut herra
Thayerilta".

Kuultuansa Kaarloa mainittawan seurasi Muppim
wiipymätiä,

Kaarlo oli huoneessaanpulmillaan laattialla ja hywäili
suurta koiraa, joka ystäwällisesti laski päänsä pojan syliin,
ikäänkuin se olisi ymmärtänyt Kaarlosta isännän saamansa.

„Mitä", huudahti Muppim »oppilaitoksen koira!
Toweri! Onko se sinun, Kaarlo?"
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Herra Thayer osti sen minulle, ja tuo hywä eläin
näkyy jo ymmärtämän sen. Katso, miten se painaa
päänsä minua wasten ja nuolee kättäni! Se näkyy jo
pitämän minusta. Oi kuinka hauskaa! Tomerin kanssa
en pelkäisi mennä minne hnwänsä. Kas, kun pidän kiinni
sen kaularenkaasta, ei se anna minun loukkautua huoneka-
luihin, maikka asettaisitte ne miten tahansa".

Heti asettimat pojat kaikki huonekalut suurimpaan
epäjärjestykseen ja sitten lähti Kaarlo kulkemaan pitäen
kiinni Tomerin kaularenkaasta.' Wiisas koira kuljetti so-
keata poikaa ympäri huonetta, wältti wähimmätkin esteet
ja piti yhtä tarkan huolen hänestä, kuin hellä äiti hoi-
pertelemasta lapsestaan.

Tämä on koira, jota kelpaa omistaa", sanoi tzup-
pim iloisesti.

„Niin onkin", mastllsi Kaarlo wilkkaasti.
Muppim'lin ihaili koiraa, mutta paljon suuremman

armon antoi hän sille nöyrälle mielenlaadulle, jota ystä-
mänsä osoitti, kun hän nurkumatta näkönsä kadottamista
kiitollisena ja tnytnwäisenä antoi järjettömän eläimen kul-
jettaa itseänsä. Tämän oli Pnhä Henki warmaankin
waikuttanut, jonka Herra lesus antaa totisille palmeli-
joillensa.

„Kyllä kai Ard mielellään tahtoisi nähdä Tome-
rin", sanoi Huppim. „Minä menen kotiin kertomaan
hänelle koirasta".

Wilkas Huppim juoksi pois. Kaarlo kietoi käsi-
wartensa kärsiwällisen koiran kaulaan, joka istui hänen
wieressään. Mupvim'kin istuutui. Hänellä oli paljon
sanottamaa Kaarlolle, eikä hän kenties kohta tulisi tilai-
suuteen tawata häntä uksin.

»Kaarlo, rakas Kaarlo", alkoi Muppim, nyt olen
täydellisesti onnellinen. Olen löytänyt Hänet, josta Mo-
ses ja profeetat owat kirjoittaneet. Uskon että Hän on
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Wapahtajani. Oi, kiitän sinua kaikesta sydämmestäni.
Kärsiwällisyytesi wastoinkäymisessä saattoi minut usko-
maan kristinuskon totuuksia".

Kaarlo kätki päänsä käsiinsä, suuret kyyneleet wie-
riwät hänen sokeista silmistään. „Oi, Jumalani, kiitän
sinua", kuiskasi hän. „Tämä ilo woittaa kaiken murheen".

„Muuvim", jatkoi hän hetken maiti oltuaan, „olen
mielelläni sokea, jos sokeuteni on saattanut sinut tunte-
maan Vapahtajaasi."

„Niin, Kaarlo", sanoi nuori Juutalainen yhtä
liikutettuna, »Jumala on palkisewa sen sinulle. En moi
tehdä muuta edestäsi, tuin koettaa seurata esimerkkiäsi,
mutta tunnen olemani niin täynnä wirheitll. Äskenkin
suutuin, kun Hupvim lukiessani häiritsi minua".

„Meidan tulisi kyllä nöyrästi koetella tehdä sitä,
mikä oikea on lesuksen tähden, kun Hän on tehnyt niin
paljon edestämme", sanoi Kaarlo. „Äiti luki tänä aa-
muna mertauksen kylwäjästa ja minä huomasin, että ai-
noastaan ne owat hywän maan kalttaisin, jotka kantamat
hedelmän kärsiwällisyydessä. Luonnollista on, että jokai-
nen heti tahtoisi olla täydellinen, mutta Jumala wai-
luttaa usein meissä wahitellen sen, minkä hän parhaaksi
näkee. Pelkään olleeni hywin malttamatoin sinun suh-
teesi, Muppim? Tahdoin että kerrassaan näkisit totuu-
den, minä saatoin tuskin odottaa, että sinä wahitellen
oppisit sen, mikä minulle oli niin selmää".

„Io aikaa sitten tunsin sen todeksi", sanoi Mup-
pim, „mutta wasta aiwan äskettäin tulin makuutetuksi
ja warmaksi oikein marmaksi".

„Mitä äitisi sanoo, Muppim?" kysyi Kaarlo in-
nokkaasti.

Muvpimin kaswot synkistyiwät äkisti. „Niti, äiti
raukka, hänelle en ole wielä sanaakaan wirlkanut. Hai-
keaa on saattaa hänelle semmoista murhetta".
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„Kenties hän tahtoo seurata sinua sille tielle, jolle
olet astunut. Sinun tulisi sanoa hänelle kaikki suoraan
ja yht'aikaa, Muppim", oli Kaarlon wastaus.

„Niin, niin, luonnollisesti pitää hänen tietää se.
lok'ainoan Juutalaisen koko kaupungissa pitää tietää se,
ja kaikki tulemat wihaamaan ja ylenkatsomaan minua",
sanoi Muppim surumielin.

„Oppilas ei ole suurempi, kuin mestarinsa. Juu-
talaiset huusiwat: ristiinnaulitse Hänet!" jatkoi Kaarlo
lewollisesti.

»Tiedän sen, olen walmiß kärsimään kaikki Hänen
tähtensä", sanoi Muppim hywin wakaasti, mutta en
moi kärsiä ajatusta saattaa äitiäni murheelliseksi, ja Hup-
pimialin arwelen, ettei hän sitten tahdo puhuakaan kans-
sani entäs isääni, hän suuttuu aiwan silmittömäksi.
Oi, Kaarlo, et tiedä kuinka kiitollinen sinun tulee olla
siitä, että sinulla on kristitty äiti".

Kyllä tiedän että minun tulee hellästi rakastaa
häntä, ja ymmärrän myös että sinulla on koettelemuksia,
joista minä en mitään tiedä. Minä olen saanut on-
nellisen osan", sanoi Kaarlo.

Muppim katsoi kiitollisena ystäwänsä sokeihin sil-
miin ja tunsi itsensä sywästi nöyryytetyksi; eikö hänen-
kin tullut tyytywäisenä mustaan ottaa ne koettelemukset,
jotka hänen taimaallinen Isänsä näki hywäksi lähettää
hänelle. Hän tahtoi pelkäämättä tunnustaa uskonsa Her-
raan lesukseen ja nöyränä odottaa seurauksia. Muppim
kertoi päätöksenä ja sitten lankesiwat ystäwät polioilleen
ja rukoiliwat lesuksen nimessä semmoisen rukouksen, jonka
Jumala mielellään kuulee.
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Seitsemästoista <ju!iu.

Selitys.

Nasmi istui töineen perähuoneessa, kun Muppim
rohkaistuneena rukouksesta astui sisään Kaarlo Fay'n kanssa.

Huppim, joka oli kaupanteossa, näki weljensa kul-
keman kauppapuodin läpi ja kummeksi, minkiitähden hän
oli niin kalpean ja makaan näköinen.

„Niti, tahtoisin kahden kesken puhella kanssasi",
sanoi Muppim juhlallisesti.

»Mitä se on, poikani? Onko sinulla ikäwiä sa-
nomia kerrottllwanll? Isäni, onko hänelle mitään
tapahtunut?" kysyi Natzmi rukoilewasti laskien kätensä
Muppim'in olkapäälle.

„Minulla on sanomia, joista enkelit iloitsemat",
kertoi Muppim wieden hänet yläkerrokseen.

„Ei nyt, lemmittyni", sanoi Muppim ystäwälli-
sesti, mutta wakaasti, kun Ard mieli seurata äitiänsä.
„Mene tzuppimin luo, mene", ja Muppim pani lakkinsa
lapsen päähän, joka näin koristettuna meni kauppapuotiin
näyttämään itseänsä.

Nasmi istuutui matalan wuoteen reunalla ja kat-
soi kummesien Muppim'iin, tämän owea sulkiessa.

„Äiti", alkoi Muppim wakaasti, „muistatko mitä
minulle sanoit tässä huoneessa, sinä päiwänä jolloin
täytin kolmetoista wuotta? Muistatko että sanoit minun
oleman wastuunalllisen suurelle Jumalalle niistä syn-
neistä, joita tekisin ja että minun nyt tuli pitää laki,
niinkuin tosi Juutalainen?"

„Muistan", wastasi Naemi alakuloisena; „mitä
pahaa olet tehnyt, poikani?"

Symästi tunsin, mitä sanoit äiti ja olen kaikesta
sydämmestäni koetellut oppia, mikä welwollisuuteni on,
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olen koetellut täyttää sm ja uskon Jumalan pitäneen
huolta minusta ja saattaneen minut oikeaa tietä.

Naemi suuteli poikaansa kiitollisena, maan kohta
ilmaisi hänen muotonsa jälleen lewottomuutta ja hän ky-
syi: „Mitäs sinulla on sanottamaa? Sano se suoraan
Muppim".

„Minun tulee puhua itsestäni, äiti", jatkoi Mup-
pim. „Äiti, olen tutkinut hebrealaisia kirjoituksiamme;
paljon olen rukoillut isiemme Jumalaa; olen lukenut
kaikki, mitä Messiasta on ennustettu, ja olen löytänyt
Hänet, ja Hän tuntee minut!"

Kummallinen ajatus heräsi silmänräpäykseksi Nai-
min mielessä: kenties hänen rakas poikansa oli katsottu
mahdolliseksi olemaan profeetta (Elias), joka oli tulema
ennen Kristusta ja puhuma Hänestä. Tämä oli hui-
mauksen ja ilon hetki, mutta sitä seurasi katkera alaku-
loisuus, kun hänen poikansa huudahti: „lesus on Va-
pahtajani! Hän, äiti on Kristus! Häneen uskallan.
Minä olen kristitty!"

Naemi menetti tumallisen lempeytensä; wihan wim-
massa sysäsi hän poikansa luotaan huutaen. „Minä
halweksin sinua! Minä hylkään sinut!"

Muppim sulki silmänsä ja rukoili hiljaa. Seuraa-
mana hetkenä syleili äiti poikaansa ja wuodattaen katke-
ria kyyneleitä huudahti hän: „Oi poika poloistani!"

Turhaan koetti Muppim puhua hänelle siitä uu-
desta ilosta ja rauhasta, jonka hän lesuksessa Kristuk-sessa oli löytänyt. Äiti laski kätensä Muppimin huu-
lille, eikä sallinut hänen puhua senkaltaisia sanoja hänen
läsnäollessaan, tzuojentaakseen murhettaan nuhteli hän
Muppim'ia, joka Mailaa rukoili, että äitinsä, jota hän
enin rakasti, kerran oppisi tuntemaan Kristuksen, jonka
edestä hän ilolla tahtoi kärsiä pilkkaa ja ylenkatsetta.

Puhuessaan ihmetteli Nasmi miten Muppim, joka
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ennen oli närkästynyt wähimmästäkin nuhteesta, nyt sil-
min nähtäwästi osoitti rakkautta jakärsiwällisyyttä. Kun
Naemi oli koetellut sekä nuhteita että houkuttelimistä,
sanoi hän:

„Muppim, en moi sallia sinun olla toisten lasten
seurassa, ettet wietteleisi heitä samaan kauheaan harha-
ukseen. Sinun täytyy olla täällä, siksi kuin isäsi palajaa;
hän ymmärtää parhaiten miten sinun kanssasi on mene-
teltäwä. Lapsi raukkani! Tämä on masentama isäsi;
hän toiwoi niin paljon sinusta". Murhe maltasi jälleen
Naemin, hänen täytyi istautua itkemään.

„Äiti, äiti armas, olen hywin murheissani saatta-
essani sinulle surua", sanoi Muppim hellästi.

Nlltzmi nojasi päänsä poikansa olkapäähän ja itki
hetkisen ääneti.

„Kenties kerran tunnet totuuden, niinkuin minä ja
silloin iloitsemme yhdessä. Äiti kulta, tutki kirjoituksia,
opi tuntemaan lesusta", uskalsi Muppim mielii sanoa.

Nllßmin kyyneleet lakkasiwat muotamasta; yht'äkkiä
nousi hän, meni ulos ja lukitsi owen jälkeensä.

Muppim suljettiin yksinäisyyten, maan hän ei tun-
tenut olemansa yksin. Waikka murheissaan siitä, että oli
saattanut surua äidilleen, iloitsi hän että hänet oli kat-
sottu mahdolliseksi kärsimään Herransa tähden. Hän
tunsi että Herra, joka lohduttaa paremmin kuin mikään
maallinen ystäwä, oli hänen kanssansa.

Muppim oli maipunut hartaasen rukoukseen rak-
kaiden omaistensa puolesta, kun Ardin epäwakaifet aske-
leet kuuluiwat portailta. Hänen sydämmensä ikäwöi
lasta, hän tahtoi mielellään puhella hänelle Wapahta-
jasta, joka sanoi: „Sallikaat lasten tulla minun tyköni".
Mutta Muppim raukan kanssapuhe talon lemmikin kanssa
tuli aiwan toisenlaiseksi. Ard jyskytti kiiwaasti owelle
tiedustaakseen, oliko Muppim huoneessa. Muppim en-
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nätti tuskin sanoa: „Nyt, lemmittyni, en woi päästää
sinua sisään", ennenkuin Ard huusi: „Paha poika, paha
poika! Ard lyö pahaa poikaa!"

Pieni nyrkki löi taas kiiwaasti owelle ja wielä
kowempia ja halweksiwimpia sanoja kuului lapsen huu-
lilta, hänen koetellesslllln kaikella ulkonaisella tawalla
näyttää tyytymättömyyttään weljeensä.

Muppim ei ylipäänsä näyttänyt ystäwälliseltä,
maan oli kumminkin hywin hellätuntoinen. Hän tuskin
tiesi kuinka rakas Ard oli hänelle, ennenkuin tunsi miten
katkeraa oli kuulla pienen weljensä soimaus sanoja. Kyy-
neleet nousiwat Muppim'in silmiin, mutta hän muisti
Herraansa, muisti miten hänen opetuslapsensa hyltasiwät
hänet ja päätti kestää pienet wastoinkäymiset ilolla.

»Pikku weilkoseni", sanoi Muppim, „Muppim ra-
kastaa sinua hellästi ja tahtoisi mielellään suudella sinua
jumi nyt".

„Etkö ole suutuksissa siellä? Etkö ole wihainen?"
kysyi Ard kummastuneena tirkistäen awaimen reiästä.

„En ole wihainen sinulle, lemmityni. Muppim
weli ei enää koskaan tahdo suuttua".

„Minä näen sinut, näytät oikein kiltiltä", sanoi
pienokainen. „Tahtoisin mielelläni päästä sisään".

„Ard, Ard", kuului äidin ääni alhaalta ja jälleen
kaikuiwat nuo epäwakaiset askeleet portailta, ala omi sul-
jettiin ja Muppim jätettiin omien ajatuksiensa maltaan.
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Aay>eKsast«lsta «luku.

Wanki.

Kaksi päiwää oli Muppim wiettänyt yksinäisyy-
dessä; wäliin waan tuli NaBmi houkuttelemaan häntä
luopumaan harhauksestaan ja jälleen olemaan hänen oma
rakas poikansa. Hän lupasi pitää hänen tunnustuksensa
salassa, jos hän waan sydämmestään jälleen kääntyisi
Juutalaisuuteen ja unhottaisi nykyiset houreensa. Joka

kerralta käwi äidin muoto yhä murheellisemmaksi ja wa-
kllllmmaksi. Muppimin ruoka osuus wähennettiin pieneksi
leipäpalllksi, jonka lisäksi hänelle annettiin mahan mettä,
ja tämän Nasmi selitti oleman liiankin hywää semmoi-
selle kuin hän.

Muppimilla ei ollut ainoatakaan inhimillistä olen-
toa, jonka kanssa olisi woinut puhella, maan kumminkin
lohdutti häntä ajatus, että kristityt ystäwänsä sääliwät
häntä. Hän kuuli Kaarlo Fay'n laulaman lempilaulu-
jaan wiereisessä talossa, ja silloin tällöin kaikui suloisia,
murheellisia säweleitä Kaarlon huilusta. Sokealla po-
jalla oli erinomainen taipumus soitantoon, jonka wuoksi
herra Thayer hankki hänelle opettajan. Iloiset äänet
Kaarlon huoneesta oliwat alituisena muistutuksena Mup-
pim'ille ja hän päätti, wangitun linnun tawoin, weisata
kiitoslauluja wankeudessaan.

Kolmantena wuorokautena tunnustuksensa jälkeen
heräsi hän sydänyöllä siitä, että käsi laskettiin hänen ol-
kapäälleen. Hän säpsähti ja näki tzuppimin seisoman
wuoteen wieressä warjoten kynttilän liekkiä kädellään.
„tzuppim miten tänne tulit?" kysyi Muppim kawahtaen
wuoteeltaan.

„Wniti", waroitti tzupvim pannen soimen huulil-
leen, „wmti, otin awaimen äidin taskusta, hänen maates-
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saan. Tahdoin tulla luoksesi. Minulla on mähän tui-
maa ruokaa ja palanen nisua sinulle. Sinulla lienee
kauhea nälkä".

Muppim katseli halukkaasti ruokaa, mutta sanoi
wakaasti: „En tahdo ottaa sitä, tzuppim. Olet hywin
hywä, mutta äiti on sanonut etten saa syödä muuta
kuin leipää ja mettä. Olen pahoillani että saatan hä-
nelle niin paljon murhetta, mutta tässä woin kumminkin
totella häntä."

„Kuinka kummallinen poika olet", mirkkoi Huppim
hieman suutuksissa. „Suurta waiwaa olen nähnyt pääs-
täkseni luoksesi".

„Ia minä olen iloinen nähdessäni sinut", sanoi
Muppim hellemmästi kuin tapansa oli. „En koskaan ole
rakastanut ketään teistä puoleksikaan niin paljon kuin nyt".

„Et ole entisen lainen, Muppim. Olet lempeä
ja hiljainen. Jos minut olisimat sulkeneet tänne, olisin
oikein julmistunut, enkä hetkeäkään nmpynyt täällä. Hyp-
päisin ulos ikkunasta ja juoksisin tieheni. En ymmärrä
mistä kysymys un. En käsitä miten Juutalainen woipi
olla muuta kuin Juutalainen. Jos Kaarlo Fay'n kal-
taiseksi muuttuu kun kristityksi tulee, niin tahtoisin minä-
kin kristityksi kääntyä, mutta en tiedä miten se tapahtuisi;
emme ole samaa kansaa."

„Olen yhtä paljon Juutalainen nyt kuin konsa-
naan", makuutti Muppim, „ja iloitsen olla samaa kan-
saa kuin Messias. Mutta Huppim, minä rakastan le-
susta Kristuksena, rakastan Häntä kaikesta sydammestani
ja toinwn että sinäkin tekisit samoin".

„Mina olen enemmän isämme kaltainen, enkä ym-
märrä näitä asioita niinkuin sinä", mastosi tzuppim
miettiwasti.

„Mutta weikko hywä, sinun täytyy kerran kuolla
niinkuin minunkin ja kun lesus silloin istuu waltaistui-
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mellaan ja tuomitsee maailmaa tulee sinun tehdä tili siitä,
ettet koskaan ole koetellut oppia tuntemaan Häntä. Etkö
tahdo ajatella tätä Huppim? Juutalaiset odottamat
Messiasta, eiwätkä tahdo uskoa Hänen jo tulleen".

„En koskaan ole juuri paljon ajatellut Häntä",
sanoi Huppim. „Mutta mitä teet istuessasi täällä wan-
gittuna? Kun isä palajaa kotiin pieksää hän sinut pa-
hanpäiwäiseksi. Minä juoksisin pois jos sinun sijassasi
olisin. En tiedä mikä minusta tulee, sillä äiti ei anna
minun puhella Kaarlo Fay'n kanssa, joka ei tiedä mi-
tään koko asiasta. Olen warma että hän pitää minua
hywin tylynä. Jos hänellä ei olisi Tomeria ei hän
nyt kouluunkaan pääsisi. Se on pulska koira m osa»
kantaa tawnroita melkein yhtä hywästi kuin minä".

„Siita lienee Kaarlolle todellinen hyöty. Olin
oikein iloinen että hän sai sen", sanoi Muppim iloisesti.

„Kylläpä olet kummallinen, Muppim. Olet yhtä
iloinen kuin ennenkin. Oikein tuntuu hywältä nähdä
sinua, mutta minun täytyy lähteä, muuten woipi äiti
saada tiedon tästä. En mistään hinnasta soisi hänen
tietämän minun täällä olleen".

„Rakas Huppim, on ollut todellinen ilo nähdä
sinua, mutta elä wasta tule salassa. Ei ole oikein tehdä
sitä äidin suostumuksetta. Siinä on kylliksi kun tiedän
ettet ole suutuksissa minulle".

„En, en wähintäkiiän", sanoi Huppim hartaasti.
„En koskaan ole pitänyt puoleksikaan niin paljon sinusta
kuin nyt. Kaikessa tapauksessa on tämä sairaus tehnyt
sinulle paljon hywää. Olet aiwan kuin toinen poika".

Jos minussa on jotain hywää, Huppim, on se
sentahden että Herra lesus, johon turmaan, auttaa ja
tukee minua. Jos sinä tuntisit Hänet samoin kuin minä,
olisin hywin, hywin onnellinen".

„Sinä puolustat todellakin hywästi uusia mielipi-
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teitäsi", wirkkui tzuppim. »Tahtoisinpa itsekin tulla wä
hän paremmaksi. Nyt täytyy minun sanoa sinulle hy
mää yötä. En lupaa etten takaisin tule. Se leikki mi
nua miellyttää. Niinkuin asian laita nyt on woin minä
jolla on awaimet tehdä mitä tahdon. Olipa aika, jol
loin sinun oli tapa sulkea minut ulos", jatkoi Huppim
weitilkamaisesti.

„Tiedän usein olleeni itsekäs. Näen sen nyt sel-
wään ja toiwon sinun antaman minulle anteeksi; tah-
dotko antaa?" kysyi Muvpim wakaasti.

„Mitä, Muvpim! Sinä, joka et koskaan ole tah-
tonut tunnusta wirheitäsi, sinu sanot sen.

„Minulla ei ole mitään sinua mustaan, Muvpim,
nyt meillä owat melat wastakkmn". Ensi kerran suu-
remmaksi tultuaan suuteliwat weljekset hellästi toisiaan,
ia siten he erosiwat.

yhdeksästoista FuKu.

Koettelemus.

Kun Jaakko Meyer palasi kotiin, wihastui hän
loivasti kuullessaan mitä hänen poissa ollessaan oli ta-
pahtunut. Jaakko ei pitänyt syntinä kiinnittää ajatuksi-
ansll ja mieltänsä maallisiin asioihin. Hän ei pitänyt
syntinä puhella kauppa asioistaan synagogassa rukousten
wälillä, eikä edes sitäkään että pyhien sanojen ollessa
hänen huulillaan, mielessään laskea markkojaan ja pen-
niään. Samoin kuin moni nimikristitty tyytyi hän us-
konnon kuoreen omasta ja lastensa puolesta, mutta kiin-
tyi maalliseen hywään ikäänkuin se olisi ollut ainoa tar-
peellinen. Ikuisena häwäistyksenä piti hän sen että yk-
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sikään hänen lapsistaan olisi Kristuksen seuraaja ja päätti
pitää koko asian salassa ja saattaa poikansa peräytymään
entisiin mielipiteisiinsä.

Jaakko ei ollut juuri hywin oppinut eikä woinut
todistuksilla kumota toisten mielipiteitä. Hän ei koetel-
lutkaan näyttää toteen että Muppim oli hairahtunut,
maan wlllitsi aiwan toisen menettelytawan.

Jaakko taisi käyttää niin komia sanoja kuin joku
toinenkin, ja Muppim sai wastaanottaa ankarimmat nuh-
teet, joita inhimilliset huulet koskaan omat lausuneet
puhumattakaan niistä ulkonaisista halweksimisen osotteista,
jotka juutalaisille omat niin omituiset ja joita Wapah-
tajammekin sai kärsiä. Paitsi sitä oli Jaakolla roahwa
nahkapiiska, jota hän kutsui „perheensä järjestäjäksi" ja
joka nyt otettiin esiin täyttämään welwollisuuttansa.

Kun Nlltzmi kuuli raskaat tiheät piiskan siwalluk-
set, mutta ei wähintäkään mastarintaa Muppim'in puo-
lelta, ei edes huudahdustakaan silloin heltyi äidin
sydän.

Jaakko koetteli kerta kerralta lyömisen ja nuhtele-
misen woimaa, mutta kohtasi Muppim'in puolelta aino-
astaan makaan kiellon luopua lesuksen opista, ja nöy-
rän tyytymyksen rangaistukseen.

Jaakon päätös oli wihdoin tehty. Hän ei tahto-
nut pitää luonansa mustaa lammasta, joka kohta saas-
tuttaisi koko lauman. Hän ei sallinut tulla ilmi että
joku hänen pojistaan oli luopunut isänsä uskosta ja saat-
tanut itsensä oman kansansa ylenkatseen ja pilkan esi-
neeksi. Muppim oli lähetettämä pois kodista, eikä enää
asuma siellä perheen häpeänä.

Naemi rukoili poikansa puolesta ja tunsi nyt yhä
enemmän rakastamansa Muppim'ia, tämän nöyrästi kär-
siessä nuhteita ja rangaistusta.

Jaakko pysyi kumminkin järkähtämättä päätöksessään.
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Omin käsin lateli hän Muppim'in wähät waatteet mat-
kalaukkuun ja sanoi sen tehtyä hämmästyneelle pojalle,
että hänen oli jättäminen kotinsa ainiaaksi ja matkusta-
minen kaukaiseen kaupunkiin, missä saisi hankkia leipänsä
niin hywin kuin woi. „En tahdo olla ankara sinulle",
sanoi Jaakko, „tässä on wähän rahaa altaaksesi, Muppim.
Moni rikas on alkanut wähemmälläkin, elä maan kos-
kaan tule silmieni eteen".

Jaakko ei sallinut hywästijättöä. Nasmi ei saanutsanoa sanaakaan lapselleen. Hän kuuli maan tuon pois-
tuman askeleet, jota isä saattoi pois. Owi suljettiin,
ja hän tiesi Muppim'in menneen luotansa ei koskaan
enää palatakseen. Silloin maltasi hänet suru, lohdutuk-
sella ei ollut sijaa hänen sydämmessään, ja lohduttajaa
hänellä todella ei ollutkaan.

Ard oli jo useampia painua ollut kapinatilassa
Muppim'in tähden. Hän wäitteli meljensä oleman sii-
man pojan, joka kohteli kaikkia ystäwällisesti ja sentähden
oli wapllllksi laskettawll. Huppim puolestaan oli ääret-
tömän wihainen. „En tahdo olla Juutalainen", sanoi
hän, jos nämä woiwat lyödä ja nuhdella Muppim'in
kaltaista poikaa syystä semmoisesta, että hänellä on omi-
akin ajatuksia, eikä hän Huppim, muka nyt wälittäisi,
maikka hänetkin kohta hyljättäisiin ja lähetettäisiin pois.

Koti, johon Jaakko Meyer sinä päiwänä palasi ei
ollut onnellinen eikä iloisa. Suotta oli puolinen pöy-
dällä, silla siihen ei kajonnut kukaan muu kuin Ard,
joka söi ja riiteli, riiteli ja söi pahimmalla tuulella.

Kun kaikki oli ohitse häpesi Jaakko, omaa itseään
hän häpesi; mutta ei kowuuttansa, maan sitä, että sy-
dämmensä wielä sääli poissa olemaa Muppim'ia.
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SaydesKymmenes <LuKu.

Muppim.

Jaakko oli wienyt Muppim'in rautatieni aunuihin,
maksanut matka kulungit kaukaiseen kaupunkiin ja erittäin
welwoittanut häntä ei pysähtymään mihinkään likeisem-
pään paikkaan. Jaakko tiesi woiwansa luottaa Mup-
pim'in ehdottomaan kuuliaisuuteen. Uudet mielipiteensä
sitoiwat hänet yhä uskollisemmin seuraamaan simeyslakia,
tämän tiesi isä hywin.

Muppim taisi tuskin käsittää olemansa yksin maa-
ilmassa, kun kiitäwä juna nopeasti wei hänet kauas
syntymäkllupungistaan. Pitkässä, kapeassa Maunussa oli

rosolta matkustajia. Muppim tarkasteli heidän kaswo-
jansa. Jokaiseen niistä oliwat huolet ja synti jättäneet
jälkiä. Ani Harmoissa kuwastui rakkautta lai myötä-
tuntoisuutta. Olipa tuossa wähäinen näyte tämän maa-
ilman ihmisistä, joiden edestä Kristus on kärsinyt. Näi-
den tähden tuli hän tänne alas kärsimään katkeraa ristin
kuolemaa.

Entistä ihmeellisempänä esiytyi nyt Vapahtajan
lunastama rakkaus Muppim'ille; hän tiesi tämän Wa-
pahtajan oleman tykönänsä eikä koskaan hylkäämän häntä.

Muppim turwautui ralkaasen raamattuunsa ja pian
haihtuiwat kaikki ullo olot mielestään. Peninkulman
toisensa perästä kiiti juna eteenpäin eikä nuori Juutalai-
nen wieläkään kohottanut päätänsä. Wihdoin herättiwät
toisten matkustama»» ihmetyshuudot hänen huomionsa.
Kirja pantiin pois. Sinä päiwäna hän ei lukenut
enempää.

Muppim ei ollut koskaan ennen poistunut koti-
kaupungistaan kahta peninkulmaakaan. Auringon säteissä
kimaltelewat joet jakohti piimiä kohoamat wuoret oliwat siis
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hänelle uusia näkyjä, uusia todistuksia Luojan woimasta ja
rakkaudesta. Moni hänen matkatuwereistaan kiitteli waih-
telewien maisemien kauneutta, mutta Harmat oliwat, jotka
katseliwat ohitse wilahtawien seutujen ihanuutta, ylis-
tääkseen Herraa hänen ihmeellisistä töistään, niinkuin
nuori Juutalainen teki ensimmäisellä matkallaan.

Tuli wihdoin yö ja ympärillä olemista kylistä
pilkkui sieltä täältä tulia rauhallisista kodeista. Nuo
tulet sammuiwat toinen toisensa perästä, ja ainoastaan
ijllti tuitkawat tähdet häiritsiwät pimeyttä, joka peitti tui-
maan ja maan.

Muppim jättihe taas Vapahtajansa haltuun ja
kun hän sitten kallisti päänsä käsiwarrelleen, nukkui hän
sikeästi ja nautti unta yhtä suloista, kuin Ard'kin kau-
kaisessa kodissaan.

MlltkustllwaiZten kiireys ja lewottomuus warhain
aamulla ilmoitti heidän nyt joutuneen johonkin merkilli-
sempaän pysäyspaikkaan niin Muppim'in maanpako-
paikka oli saawutettu. Muutamia silmänräpäyksiä maan
ja hänen täytyi etsiä toinen leposia ja rautatiemaunussll
oli kumminkin ollut niin rauhaisaa.

Pysäyspaikalla seisoi maltiton wäkijoukko. Ilo-
mielin kiiruhtiwat ystäwät heti junan seisahdettua ter-
wehtimään odotettujaan; täällä syleili äiti kaiwattua,
toteutumaa poikaansa, tuolla seisoi asioitsia uutterasti
hywäkseen käyttäen muutamien minuuttien pysähdysaikaa
tärkeään keskusteluun nnrkatowerinsa kanssa; kaikilla näytti
oleman kiire, kaikki näyttiwät tietämän minne oli mentä-
wä ja mitä tehtäwä.

Tässä hyörinässä ja pyörinässa tunsi Muppim
olemansa niin outo ja yksin maailmassa. Hän rohkai-
sihe kumminkin ajatuksella, että Uksi löytyi, jolle hän ei
ollut outo lisi, joka oli häntä läsnä ja saattoi opas-
taa häntä tässä suuressa kaupungissakin.
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Muppim einehti pysäyspaikalla, ja seurasi sitten,
laukkunen kädessä lukuisata kansajoukkoa, joka tulwaeli
eteenpäin kaupungin pääkadulle. Siellä päätti Muppim
tietustella kauppapalwelijan sijaa. Vähäpätöinen kaupus-
teleminen, jota hän lapsuudessa oli harjoitellut, ei häntä
ollenkaan miellyttänyt. Rahojen kokoamiseen ei hänellä
ollut halua. Hän tahtoi maan rehellisesti ansaita ela-
tuksensa ja saada suojaa jossakin kristillisessä perheessä.
Emme huoli mainita kaikkia tämän wäsyttäwän päiwän
maiheita. Emme tarwitse kertoa, miten monella tumalla
Muppim'in tarjoomukset hyljättiin. Pojalle, jolla oli
juutalaismuoto eikä suosiokirjettä näytettäwänä, näytti si-
japaikan saanti hywinkin hämärältä.

Muppim ei kumminkaan käynyt alakuloiseksi, ei
hän myös illalla halpaan rawintolaan mennessään an-
tautunut surullisten ajatusten maltaan. Gi, mallan toi-
set tuumat oli hänellä. Isänsä oli kimen kowaan kiel-
tänyt häntä kirjoittamasta kotiin ja sanonut, että jos
hän tätä koettaisi tehdä, heitettäisiinkirjeensä aukaisematta
tuleen. pitäkööt sinusta huolta, heidän sinä
nyt oletkin", oli Jaakko nuhansa wimmassa sanonut.

Sentähden päätti Muppim kirjoittaa eräälle nuo-
relle kristitylle, joka oli hänelle hymin rakas. Kaarlo
Fay saattoi kertoa Muppim'in kodista ja siten moi hän
maikka kauas eroitettuna, saada alituisia tietoja omistaan
puhumattakaan hauskuudesta, minkä kirjewaihto Kaarlon
kanssa oli hänelle tuottama. Muppim tiesi rouwa
Fay'n mielellään rupeaman sokean poikansa kirjuriksi,
ja mielikuwituksessaan hän jo iloitsi Kaarlon rakkaista
kirjeistä.

Ei Muppim hiiskunut sanaakaan koetuksista, joita
oli kärsinyt ennen kun hänet kodistaan tarkoitettiin. Hän
kertoi maan yksinkertaisesti isänsä lähettäneen hänet pois
kotoa omin neuwoinsa elatustaan hankkimaan sekä kieltä-
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neen häntä pitämästä yhteyttä kenenkään koti perheensä
jäsenen kanssa; tämän wuoksi ottaisi hän ilolla wastaan
kaikki tiedot Kaarlon naapureista.

Muppim'in kertomus tästä wastuksien päiwästa
ei ollut surullinen. Hän kertoi siitä sydämmellisestä ja
symästä ilosta, jonka oli tuntenut matkalla luonnon ih-
meitä nähdessään, ja rauhasta, jonka makaa luottamus
siihen, ettei lesus häntä koskaan hylkäisi, hänelle tuotti.
Kirjettään sulkiessaan Muppim tuskin uskoi olemansa
mentomierasten joukossa. Kaarlo Fay tuntui oleman
häntä niin lähellä ja hän tiesi Wapahtajan, joka oli
heille kummallekin niin kallis, yhä edelleen johtaman ja
warjelewan heitä heidän eri teillänsä.

Kolme, neljä päiwää kului Muppim'ilta turhissa
ja mieltä masentamissa lakeissa saada paikkaa. Wähätwaransa hupeniwat tietysti, ja hän alkoi arwella, että
hän kenties joutuisi todelliseen hätään. Hän ei ollut
koskaan kokenut, miltä elon ehdon puute tuntuu, ja wiime
aikoina, isän murojen enettyä, oli hän usein nauttinut
yltäkylläisyyttäkin,

Muppim luotti Jumalan kaitselemukseen, samalla
tietäen welwollisuutensa oleman toimia wiisaudella ja
wakawuudella. Siksipä hän, ennenkuin wiidentenä päiwänii
alotti kokeitaan, waihtoi asuntonsa syrjäisempään ja huoke-
ampaan, jossa seura tosin ei ollut hänen mielensä mukainen.

Taas käun Muppim toisissa konttooreissa, ja koh-
tasi yhä useampia tuntemattomia uudistaessaan paikan-
pyyntöänsä. Hän oli niin usein saanut kieltämän mus-
tauksen, että jo esittikin asiansa ikäänkuin epäystä odot-
taen ja olossaan puuttui tyttönään tuo waimuus ja it-
seensä luottamus, joka tuottaa menestystä. Kauppahuo-
neiden johtajien suhteen ei hänellä ollut moittimista. He
wllstasiwat lyhyesti; mutta turhaa kowuutta he eiwät
osoittaneet. Toisin menetteliwät palwelijat.
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„Me olemme kunniallisia ihmisiä, emmekä Juuta-
laisia", sanoi poyhkeilewä poika toikkalaudan takana Mup-
pim'in kysäistyä olisiko amonaista paikkaa. „Kyllä me
tarkoin pidämme silmällä wieraita, joita ei kukaan tunne",
sanoi toinen pilkallisesti. Nämät ja toiset samankaltaiset
sukkeluudet oliwat erittäin kiusallisia Muppim'in luontoi-
selle nuorukaiselle, mutta hän koetti kuunnella niitä kär-
siwällisesti, muistaen Häntä, „joka nöyryytti itsensä ja
otti orjan muodon päällensä meidän lähdemme". Päiwä
kului samoin kuin toisetkin. Muppim'in tulewaisuus
oli tietämätöin, mutta hän ei epäillyt. lokapäiwäisen
leiman hän marinaan tiesi saamansa, mutta miten: se oli
hänelle mielä tietämättömissä.

Muppim oli jo muutamina päiwinä käynyt tieduste-
lemassa kirjettä Kaarlo Fay'ltä.. Tämänkin toiwon suhteen
oli hän useampia kertoja pettynyt. Päiwänä, jona oli enin
mastuksia kokenut tuli wihdoinkin kirje Muppim Meyer'ille.

Nouwa Fay ollessaan Kaarlon apulaisena taisi
tuskin kirjoittaa kulli» joutuisaan, kertoakseen kristillisen
rakkauden sanoja, jotka tulwailiwat Kaarlon huulilta.
Kaarlo ymmärsi antaa armon Muvpim'in waitiololle ko-
tona kärsittyjen »vaikeuksien suhteen; mutta arwasi ne kum-
minkin helposti. Jos Kaarlo olisi sanoilla maan tahto-
nut ilmoittaa osanottawaisuutta, niin pian se olisi ollut
tehty, mutta tähän hän ei tyytynyt.

Kaarlo tiesi hywin, ettei Jaakko Meyer olisi lä-
hettänyt poikaansa kotoa kaukaiseen kaupunkiin joutilaana
elämään. Mutta miten Muppim, outo kun oli, saisi
siapaikan. Tuota mietti Kaarlo kauan mielessänsä. Mup-
pim'in äänettömyys asiassa makuutti häntä siitä, ett'eiwät
ensimäisten puiwäin kokeet olleet onnistuneet. Seuraus Kaar-
lon miettimisestä oli se, että hän tarttui Tomerin kaulahih-
naan ja saapui tämän opastumana herra Thayer'in iloisaan
asuntoon.
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Eipä Kaarlo erehtynyt ivanhan, lämpösydämmisen
miehen suhteen. Hänen osanottonsa Muppim'in kohta-
loon heräsi heti. Nuorukaista, jota näin pelkäämättä oli
pannut kaikki alttiiksi Kristuksen tähden, pitäisi hänen kristit-
tyjen ystäwäinsä malttamattomasti auttaa.

Herra Thayer tiesi kyllä että hänen nimensä oli
tunnettu suuressa kaupungissa, ja että hän asioitsijain
piirissä oli niin armossa pidetty, kuin minkä suuren kaup-
pahuoneen päämies tahansa. Oikein asiamiehen tawoin
kyhäsi hän kirjeitä useoille sen seudun mahtawimmille
kauppioille. Nämat kirjeet puhuiwat hywää erään kris-
tityn Juutalaisen, Muppim Meyer'in puolesta, joka kyllin
ansaitsi luottamusta, ja ollen työtä mailla, ilolla ottaisi
mastlllln pienemmänkin paikan, jossa maan kunniallisesti
möisi ansaita elatuksensa.

Muppim hämmästyi, kun mainitut kirjeet putosi-
wat kirjekuoresta, joka sisälsi Kaarlon sydämmellisen was-
tauksen hänen kyselmiinsä. Naapureistaan ei Kaarlo
tietänyt kertoa muuta, kun että oliwat terweet, mutta ei
kukaan koko talossa näyttänyt iloisalta. Min Ardikin
sanottiin oleman erinomaisen tylyn eikä tzuppim'in huu-
lilla nähty ainoatakaan hymyn wärettä.

Luonnollista on, ettei Kaarlo saanut pitää yhte-
yttä Meyer'in perheen kanssa, mutta hän sekä äitinsä
tahtoimat kertoa Muppim'ille, mitä suinkin tiesiwät hä-
nen omaistensa jokapäiwäisestä elämästä, yksin wähäpä-
töisimmistä tapahtumistakin,

Kaarlolla oli paljon kertomista rakkaudestaan kau-
kana olemaan ystäwäänsä, mutta ei sanaakaan waiwasta,
jota oli nähnyt hänen tähtensä. Herra Thayer'in suo-
siokirjeitä seurasi eräs häneltä itseltään, jossa hän kaski
Muppim'in olemaan hywällä mielellä, parhaimpia paik-
koja ei näet ole helppo saada, ja hän makuutti, ettei
Kristus eiwätkä kristityt ystäwänsä hylkäisi häntä.
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Tyynellä mielellä oli Muppim kestänyt yksinäisyy-
tensä ja kaikki wastoinkäymisensä, mutta tällaiset rakkau-
den ja osanottawllisuuden osoitteet maltasiwat hänen tun-
teensa tykkönään. Solakka wartaloinen nuorukainen, joka
asunpaikassaan jo oli alkanut herättää huomiota, itki kuin
lapsi. Muppim ei kumminkaan ainoastaan kyyneleellä
osoittanut kiitollisuutta ja iloa. Ei, tänä iltana rukoili
hän täydestä sydämmestä ja makaalla luottamuksella
Vapahtajaansa, palawasti ylistäen Häntä kaikista armo-
lahjoista.

Yhdeskolmatta FuKu.

Päätös.
Waikkll Muppim jo oli saanut jyrkän kiellon,

Delmont A Poikain luona pyynnölleen päästä kauppa-
palwelijaksi, huomasi hän kumminkin herra Thayer'in
suosiokirjeen saattaneen asian tykkänään toiselle tolalle.

Hänen suotiin nyt tawata kauppahuoneiden pää-
miehiä, joiden luo pääsy häneltä ennen oli kielletty,
mutta nytkin seuiasiwcit häntä kauppavalwelijain epäluu-
loiset katseet. Lyhyt keskustelu kauppahuoneuston toi-
sessa päässä olemassa sisimmässä suojassa, asetti Mup-
pim'in kerrassaan toiseen maloon sikäläisten valwelijain
silmissä. Hän ei enää ollut mieron tiellä kuljeskelema
Juutalainen, ansioton saamaan paikkaa, jota etsi. Hän
oli henkilö, jonka puolesta hywin tunnettu John Thayer
oli puhunut ja sai heti toimen suuren kauppahuoneuston
pitsin myymäsuojassa, ja siellä perehtyi hän kohta. Olipa
tuo jotain aiwan uutta Muppim'ille työskennellä mää-
rä-ajoilla ja olla liikkeellä päiwäkaudet.
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Natzmi oli tyydyttänyt poikansa mieltä, ja Mup-
pim oli saanut wiettää monta hetkeä lukemisella omassa
huoneessaan, jolla wälin äiti piti huolta kaupasta. Nyt
ei ollut äitiä, joka olisi rumennut Muppim'in ja hänen
määrättyjen töidensä wälittäjäksi. Täällä sai Muppim
uuden tilaisuuden harjoittaa kristillistä kärsiwallisyyttä
ja ystämällisyyttä. Lukupuuhat täytyi hänen jättää sik-seen. Senwerran waan jäi hänelle loma aikaa, että sai
lukea muutamia lukuja raamatustaan joka päiwa. Hän
ei enää saanut tutkia sitä tunnittani, werraten Kristusta
Josefiin, jonka hänen weljet pettiwät; Moosekseen, tä-
män johdattaessa Jumalan walittua kansaa; Aaroniin,
tämän astuessa kaikkein pyhimpään; tai Dawidiin, tuo-
hon Jumalan Juutalaisille walitsemaan kuninkaasen.

Nyt oli aita tullut Mnppim'ille totella käskyä,
„tee työtä käsilläsi ja tyydy siihen, mitä sinulla on".

Pitsinmyynti itsessään ei ollut mikään jalostuttuina
toimitus, waan hän saattoi tehdä senkin siksi, pitäen sitä
Jumalan antamana työnä. Uskollisuuden, tarkkuuden
ja rehellisyyden tiesi hän oleman Wapahtajansa mieleen
ja siten johti jokainen askel maallisessa kutsumuksessaan
hänet tlliwasta kohti. Hän tahtoi palwella Jumalaa
työllään, jos kohta hän ei enää woinut käyttää tunti-
kausia Hänen kalliin sanansa tutkimiseen,

Wallan oudolta tuntui Muppim'ista työnteko wii-
kon wiimeisenä yäiwänä Juutalaisten sabbattina.
Hänellä oli waikea poistaa mielestään ajatusta, että hän
teki syntiä, kun seisoi toikkalaudan takana sillä ajalla,
jonka ennen oli mieltänyt synagogassa.

Lauantai tuli hänelle todellisen kristillisen sabbatin
walmistuspäiwllksi. Kun entiset mielipiteet ja entiset olot
juohtuiwat hänelle mieleen, ajatteli hän noita Wapahta-
jan sanoja: »Ihmisen poika on myös sabbatin Herra".
Hän ajatteli suurta päiwää, jolloin lesus nousi hau-
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dllsta, ja kuinka ensimäinen päiwä wiikossa sentähden
on kaikille kristityille paras päiwä Herran päiwä.

Sangen mieleinen oli Muppim'ille lepohetki, sun-
nuntaiaamuna. Silloin sai hän wapaasti ajatella Wa-
pahtajaansll ja häiritsemättä, esteettä lemussa ja rau-
hassa tutkia Hänen kallista sanaansa.

lumalanpalwelus kristittyjen seurassa oli kallis
etuoikeus Muppim'ille, Kirkossa tunsi hän olemansa ys-
täwäin parissa, maikkapa mentomieraita maan oli ympä-
rillään. Hän oli Kristuksen opetuslapsi, ja Kristus on
erityisesti luwannut olla niiden keskellä, jotka omat ko-
koontuneet Hänen nimeensä.

Mupvim alkoi huomata olemansa welkapää julki-
sesti liittymään lesuksen tunnustajoihin ja erityinen ta-
paus makuutti häntä tämän asian wälttämättömyydestä.
Eräänä sunnuntaina kuuli hän suureksi ihmeekseen papin
kutsuman esiin muutamia henkilöitä kastettawaksi. Nuori
mies ja kaksi wanhempaa naista astuiwat kummineen
alttarin eteen ja kastettiin seurakunnan läsnä ollessa
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämä juhla-
meno ja wielä enemmän sitä seuraama saarna kiinnitti-
wät Muppim'in huomion. Lempeällä wakawuudella ke-
hoitti uskollinen opettaja kaikkia, jotka toiwoiwnt, että
Wapahtllja kerran suurena päiwänään ottaisi heitä omainsa
joukkoon jo täällä ajassa nöyrästi Häntä tunnustamaan.
Hän on kutsunut kastettawaksi sen joka uskoo. Hän on
suonut kansallensa etu-oikeuden nauttia Herran ehtoollista
Hänen muistokseen. Eipä siis helposti moi myöntää
niitä kristityiksi, jotka yhä estelewät kastamistaan eiwätkä
huoli käydä pyhällä ehtoollisella.

Tätä kuunnellessaan oli Muppim tehnyt päätöksensä.
Eihän toki Krirtuksen palwelija hyljänne outoa, joka toiwoo
tulla kastetuksi Herran nimeen, arweli hän. Sanankuulijain
kirkosta mentyä seisoi nuori Juutalainenulkopuolella odottaen.
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Ken kristitty opettaja ei tuntisi myötätuntoisnutta
Juutalaista kohtaan tämän lähestyessä Israelin oikeaa
Kuningasta? Ken ei ilolla johdattaisi Jumalan wanhaa
liittokansaa Jumalan waltakuntaan? Muppim saattoi
olla makuutettu että hän tätä anoessa awosylin wastaan
otettaisiin. Oltuansa kuusi wiikkua muukalaisena ystä-
mittä, tuttawitta, oli hän rwt kerrassaan löytänyt tosi
ystäwän. Kuuden wiikon kuluessa ei hän ollut turvan-
nut ainoatakaan, jonka kanssa olisi woinut keskustella
asiasta, joka oli sydammellensä kallein; mutta nyt rie-
muitsi iällinen opettaja hänen kanssaan, kun hän oli tul-
lut tuntemaan ristinnaulittua Vapahtajaksi.

Mainittuna sunnuntaina ei Muppim niinkuin ta-
wallisesti syönyt päiruällistä haimassa rawintolassa, maan
istui papin pöydässä hänen perheensä kanssa, joka suu-
resti iloitsi hänen tähtensä. Lempeällä osanottawaisuu-
della katseliruat wähät lapsukaiset häntä tosi Juutalaisena,
niinkuin Paawali, Pietari, Moses ja Elias oliwat olleet.
Kristityn äidin sydän lausui helliä rakkauden sanoja tälle
Isänsä tykö palanneelle Israelin pojalle.

Muppim'in kastamispäiwä määrättiin. Wanha
pappi ei luullut oleman estettä tai syytä wiiroytellä sen
kastamista, joka näin »kaikesta sydämmestään uskoi".

»Teillä on kummallinen nimi nuori ystäwäni.
Nyt woitte muuttaa sen, jos tahdotte", sanoi opettaja
keskustelun lopulla.

»Toiwon saamani uuden nimen uudessa Jerusale-
missa", sanoi Muppim hieman punastuen. »Täällä
tahdon kumminkin pitää hebrealaista nimeä, jonka »van-
hempani mulle antoiwat. En häpeä olla Juutalainen.
Äitini tuntee minut sillä nimellä ja se yhdistää minut
myös rakkaan kaksoisweljeni kanssa. Oi, jospa woisimme
tulla yhdessä kastetuiksi, samoin kuin Juutalaisinakin
yht'mkaa olemme saaneet nimemme!" Oi, kuinka Mup-
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pim'in sydän tällä hetkellä itawöi puissa olemaa
weljeään.

„Tahdomme rukoilla tämän weljen puolesta, hän
woipi wielä tulla totuuden tuntemiseen", sanoi pappi.

Muppim yhtyi kaikella wakawuudella, kuin ainakin
se, joka hartaasti halajaa mitä anoo, sydämmensä poh-
jasta rukouksiin poissa oleman weljen ja koko Israelin
huoneen puolesta.

Oi, jospa hartaasti rukoiltaisiin walitun kansan
puolesta, rukoiltaisiin että he etsisiwät Messiasta ja op-
pisiwat tuntemaan häntä, josta Moses ja kaikki profee-
tat todistamat.

AaybesLolmatt»

Odottamaton kohtaus.
Muutamia päiwiä jälkeen yllämainitun keskustelun

manhan opettajan kanssa, lähti Muppim tawallisem ai-
kaan toimihinsa. Uht'äkkiä hypätä tawahti iso koira
häntä wastlllln, ja oli wähällä kaataa hänet ystäwyyden
osoituksillaan.

„Mitä, Toweri!" huudahti Muppim kummas-
tuneena.

Kuullessaan nimensä mainittawan teki Toweri taas-
kin ilo hyppäyksen toisensa perästä, jotka yhtä selwästi
kuin sanat osoittiwat miten mieleistä hänelle oli kohdata
juutalais ystäwaänsä. Tomerilla näytti oleman enemmän-
kin sanottamaa kuin maan „hywää päiwuu", sillä hän
alkoi wetää Muppimia mukaansa ja wieläpä niin päät-
tämällä tawulla, kuin olisi tahtonut sanoa: „tulla sinun
täytyy, josko tahdot tai et".
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Koira wei Muppim'in läheiseen rawintolaan ja
seisahtui siinä erään omen eteen, jota kynsi kaikin mal-
minsa. „Olet löytänyt hänet, sen ymmärrän liikkeistäsi",
sanoi Kaarlo Fay, owea awatessaan.

Muppim ei joutanut muuta, kuin luwata tulla ta-
kaisin iltapäiwällä ja sitten koetti hän mäen mäkisinkin
pitää ajatuksiaan koossa ja tehdä työnsä yhtä huolelli-
sesti, kuin ennenkin.

Ei sentähden ole kummaksi kutsuttama, että Mup-
pim tänään pari, kolme kertaa wähän erhettyi rahan
waihoossa tai että hän pani Valensienne-pitsit Vriissel-
pitsi laatikkoon; mielenliikutus teki semmoisen sekasorron
hänen ajatuksissaan, että hänellä oli waikea toimittaa
tllwllllisimpia askareitansa.

Pitkän pitkä keskustelu Kaarlon kanssa iltamalla
palkitsi hänelle ylenkylläisesti päiwälliset »väsymättömät
ponnistuksensa.

Kaarlo oli todellakin tawannut tzuppim'in ja pu-
hutellut häntä. Waikka Kaarlo usein oli kirjoittanut,
eiwät kirjeensä kumminkaan koskaan tietäneet sanoa enem-
pää, kuin että Jaakko perheinensä moi hywin. Nup-
pikin wanhemmat eiwät ollenkaan suostuneet pitämään
yhteyttä, tuon sokean pojan kanssa, joka niin paljon oli
maituttanut Muppimin uskon muutokseen.

Elmatpa Kaarlon uutiset kaikki olleetkaan hywiä
uutisia. Hän kertoi tulipalon raiwonneen yön aikana
siinä osassa kaupunkia, missä hän sekä Jaakko Meyer'in
perhe oliwat asuneet, ja tuhonneen useita taloja, eiwättä
asukkaat ehtineet pelastaa muuta, kuin henkensä. Hänen
täytyi kertoa, miten Jaakko Meyerin talo kulmassa oli
syttynyt kuin taula ja palanut poroksi aikaa ennen kuin
meressä seisomat kiwikartanot. Hän kuwaili Nasmin
iloa, kun tämä sai marman tiedon kaiken perheensä ole-
man tallella, ja wielä, miten Jaakko oli käynyt Heikko-
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päiseksi. Jankko ei woinut käsittää kaiken waiwaloisesti
hankitun tllwaransa häwinneen yhtenä ainoana yönä.
Helppohintaisten reunustimien sijaan otetut kalliit pitsit
oliwat nyt waan tuhkaläjänä. Jaakko oli taas köyhä
mies. Turhaan lohdutteli Huppim isäänsä sanoen itse-
änsä jo aikamiehetsi joka kykeneisi pitämään huolta per-
heestä. Jaakko itki kuin lapsi eikä antanut lohdutukselle
sijaa, maikka Ard pyyhkieli isän silmiä niin lujasti, että
olisi tuon pitänyt jotakin waikuttaa.

Tämän kaiken ja paljon muutakin oli Huppim
kertonut Kaarlolle jäljestäpäin. Meisessä sekasorrossa ei
Huppim unhottanut sokeaa ystäwäänsä, waan toimitti
hänet turmapaikkaan. Tämän kauhean yön perästä oli-
mat Kaarlo ja Huppim kauan aikaa keskustellut ja päät-
täneet, ett'eiwät kuuna päiwänä tyttönään eroaisi. Lem-
peä ja alakuloinen Natzmi oli sallinut Huppim'in taas
pitää Kaarloa ystäwänään, ja Jaakko parka ei mälittä-
nyt muista, kuin rakkaiden rahainsa kadottamisesta.

Kowasti koski Muppim'iin, kun hän tänä murheen
ja hädän aikana ei saanut olla omainsa tykönä; hän
halusi lohduttaa äitiänsä ja neuwotella Huppim'in kanssa,
miten parhaiden parantaisiwat heidän nykyistä tukalaa
tilaansa.

Erään asian päätti Muppim heti panna toimeen.
Hänellä oli palkkansa ensimmäiseltä kuukaudelta wielä
koskematta, sen aikoi hän lähettää Huppim'ille rouwa
Fay'n kautta ja samalla sanoa miten mielellään hän
isänsä ja perheen hywaksi tahtoi uhrata kaikki mitä ansaitsi.

Tämän päätöksen tehtyä käwi Muppim wähän
iloisemmaksi ja sanoi: ~Anteeksi, Kaarlo että mieleni
on niin kiintynyt omiini, jotta sinut melkein unhotin.
Kadotitko mitään tulipalossa? Nyt tahdon tietää mikä
sinut tänne toi ja ken on mukanasi; lupasithan kertoa
minulle sen tänä iltana".
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„Kyllä sen teenkin; me kadotimme kaikki. Kartano
oli äitini ainoa omaisuus. Rahat, jotka muutamien
suojien wuokraaminen tuotti meille, oliwat kuten tiedät,
ainoa wahäinen tulomme. Oi Muppim, en tuntenut
sokeuteni koko wiheliäisyyttä ennenkuin tiesin äitini tar-
witsewan leiman hankkijaa. Hän on komin heikko, sen
kyllä tiedät, elättämään itseään ja minua. Woi Mup-
pim, oli se minulle katkera hetki, kun tunsin kuumuuden
palamasta kartanosta, jota wastapäätä seisoimme, ja tie-
sin olemamme lopen löyhät. Huppim seisoirinnallani toiwoa
täynnä ja sanoi: „kas nyt on aika poikain ryhtyä työhön ja
näyttää mihinkä kelpaawat". Minä silloin näytin mihinkä
kelpasin. Häpeän tuota ajatellessani, minä itkin. Halusin
näet, niin hartaasti olla äitini suojelijana. Silloin kuiskasi
suloinen ääni rinnassani muistuttaen suurta taiwaallista ys-
täwää, joka on luwannut olla leskein ja orpojen holhojana.
Minä heittäysin tyttönään, hänen huostaansa ja rukoilin
häntä pitämään meistä huolta tahtonsa mukaan, ja nöyryyt-
tämään kopeaa sydäntäni joka tahtoi tehdä sitä, jota Ju-
mala ei ollut toimekseni määrännyt. Seisoessani äitini
wieressä kuulin herra Thayer'in äänen hän wei mei-
dät kotiinsa ja on ollut niin hywä oi! niin hywä".

„Hän on pitänyt huolta teistä sen armaan, tuo
on juuri hänen tapansa mukaista", sanoi Muppim sy-
dammellisesti.

„Wieläkin enemmän, wielätin enemmän, hän ko-
ettaa auttaa minua oman leipäni hankkijaksi" wirkki Kaarlo
kiiruusti. „Hän on sanomalehdissä nähnyt erään urkujen
soittajan paikan tässä kaupungissa oleman haettawana,
ja niinpä lähti hän heti kanssani tänne, jotta seurakunta
saisi kuulla minun soittaman ja sitten päättää olisinko
siihen kelwollinen. Hän on ollut liikkeellä koko päiwän
hommaamassa tätä asiaa, ja huomenna on minun soit-
toa koettaminen kirkossa".
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„Kyllä tiedän, että onnistut; sinua warmaan seu-
raa siunaus", huudahti Muppim hellästi.

„Sepä tosiaan olisi siunaus", sanoi Kaarlo „mutta
nyt pitää sinun mennä pois kun on jo myöhä. Minä
käyn komin heikko hermoiseksi ellen saa nukkua.

„Tänä iltana kirjoitan äidillesi, tottapa hän on
hywä ja toimittaa rahat sekä asiani Hupvim'ille?" sanoi
Muppim.

„Aiwan warmaan; eikä minua kummastuttaisi,
jos piakkoin saisit kuulla jotakin tzuppim'ilta itseltään.
Hän ei tietänyt olopaikkaasi ennenkuin sanoin sen hänelle
ikään matkaan hanlkiessamme. Hän rakastaa sinua,
Muppim, niinkuin silmäteräänsä".

„Sen uskon, sen uskon", mustasi Muppim ja
jätti ystäwänsä sydämmellisesti sanoen: Jumalan hal-
tuun".

Kolmaskolmatta «ku««.

Kastaminen.

Muppim oli luullut, ettei hänellä kastettaessa olisi
yhtäkään ystäwää todistajana, mutta toisin käwikin.
Kun nuori Juutalainen astui seurakunnan eteen kastetta-
waksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, seisoiwat
herra Thayer ja Kaarlo Fan hänen wieressään.

Ne, jotka oliwat koettaneet johdattaa häntä lesuk-sen tykö, oliwat nyt saapumilla, kun hän julkisesti tunnusti
Herransa ja Mestarinsa ja mustaan otti pyhän kasteen.
lumalanpalwelus sinä päiwänä oli erittäin mieltä ylen-
täwä. Puhuessaan lesuksen ristiinnaulitsemisesta muisti
pappi Juutalaisia rukoillen erityisesti heidän puolestansa.
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Täydestä sydämmestä yhtyi Muppim tähän ruko-
ukseen: „O laupias, armollinen Jumala, Sinä joka olet
luonut kaikki ihmiset etkä wihaa yhtäkään luoduistasi, et
myöskään tahdo syntisen kuolemaa, maan että hän it-
sensä kääntäisi ja eläisi, armahda kaikkia Juutalaisia,
Turkkilaisia, uskottomia ja pakanoita; poista heistä pi-
meys ja sanan ylenkatse; saada heidät kotia, armias
Herra, laumahasi pelastettawiksi jäljelle jääneitten tosi
Israeliittain kanssa, jotta tulisi yksi lammashuone ja
yksi paimen, lesus Kristus meidän Herramme, joka elää
ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa ijankaitkisesta

ijankaikiseen. Amen."
Muppim'in huomio kiintyi heti tekstiin: „Ia niin

kaikki Israel pitää autuaaksi tuleman; niinkuin kirjoitettu
on: se tulee Sionista, joka päästää ja jumalattoman
menon Jaakobista poistaa". Rom. 11: 26.

Wakawasti ja hartaasti puhui opettaja siitä kan-
sasta, jolle Jumala on antanut tuollaisia lupauksia.
Hän kehoitti kaikkia kristittyjä tekemään työtä saattaak-seen Juutalaisia kääntymään ja sitä uskossa; sillä war-
maan on koittama aita, jolloin Israel taas korotetaan
ja Kristus tulee heidän kuninkaaksensa.

Nämä sanat oliwat erittäin kallis armoista Mup-
pim'ille. Usko ja toiwo elpyiwät hänen sydämmessään
kun hän ajatteli rakkaiden omaistensa kääntymystä ja hän
riemuitsi, ikäänkuin olisi nähnyt heidän notkistaman pol-
wensa lesukselle ja terwehtimän Häntä Herranansa.
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AeliäsKolmatta Fullu.

Oikea Pääsiäinen.

Kun Muppim kastamispäimänsä jälkeisenä sunnun-
taina astui kirkkoon, maltasi hänet omituinen juhlallinen
tunne. Hän oli tänään ensikerran nauttima Kristuksen
ruumista ja merta ja wiettäwä Hänen kuolemansa muistoa.

Juutalaisten pääsiäisaika oli nyt käsissä, ja Mup-
pim oli paljon ajatellut omaa kansaansa. Hänen piti
nyt oppia ymmärtämään tätä lausetta: „2Lanhat owat
kadonneet ja kaikki owat uudeksi tulleet". Hänen tör-
missään kaikuiwat nuo juhlalliset sanat: „Meidän pääsi-
äislampaamme on meidän edestämme uhrattu, joka on
Kristus. Sentähden pitäkäämme juhlaa, ei wcmhassa
hapatuksesta, maan wakuuden ja totuuden happamatto-
massa taikinassa". 1 Cor. 5: ?, 8.

Nyt käsitti nuori Juutalainen kristittyjen pyhän
juhlan ihanuuden, edestämme uhratun karitsan, Kristuk-

sen muistojuhlan, jota pääsiäislammas jo muosisatoja
oli tuwannut. Samoin kuin meri Israelin lasten omien
pihtipielissä wapahti heidät murhan enkeliltä, niinikään
tunsi Muppim lesuksen meren tekemän hänen pelastuk-
sensa warmatsi.

Jospa maan kalliit wanhempansa ja siskonsa olisi-
wat hänen kanssaan yhtyneet Herran pöydän ympärille
mieltämään oikeaa pääsiäistä mutta tätä iloa sai Mup-
pim wielä odottaa. Ei häneltä kumminkaan puuttunut
inhimillistä osanottoa tällä juhlallisella hetkellä. Käsi kä-
dessä sokean ystäwansä kanssa astuiwat he sille paikalle,
jossa heidän tuli laskea polwillensa, Ricmuitsipa moni
Juutalaisen kääntymyksestä ja loimotti häntä terwetul-
leeksi kristilliseen seurakuntaan.
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Tosi kristittyjen kanssa mietti Muppim tämän Pää-
siäispäiwän ja sai osakseen Kristuksen siunauksen ja rau-
han, sen rauhan, joka kaiken ymmärryksen ylitse käy.

Mndesliolmatta Aullu.

Muutto.

Tuli, joka tuhosi Jaakko Meyer'in kodin, lakkautti
myös kiellon mainita poissa olewaa Muppim'ia. Jaakko
Meyer ei enää kauemmin ollut perheensä päänä. Juu-
talais parka, jonka sydän oli kiintynyt maailman aartei-
hin, ei kestänyt iskua, joka riisti häneltä mitä hän enin
rakasti. Hän oli uneksiman tai eksyneen lapsen kaltainen mat-
kamies wieraalla maalla. Käytöksensä ei ollut raiwoisa; päin-
wastoin hän oli hiljainen, liikuttamasi, hiljainen ja oleskeli
maan Natzmin läheisyydessä, ikäänkuin turmansa takana.

Huppim huomasi pian, ettei heidän kauan kannat-
tanut pitää nykyistä, ahdasta asuntoakaan. Jaakolla
ei ollut jäljellä waroja edes estää perhettänsä puutetta
kärsimästä. Huppim kaipasi poissa olemaa weljeään.
Heidän molempain oli nyt yhdessä pidettäwä huoli per-
heestä, Waikka uliwat nuoria, ei heiltä puuttunut «voi-
mia taistella »vastoinkäymisen myrskyjä wastaan.

Naemikin ajatteli usein Muppim'ia. Hän luuli
nykyistä koettelemusta rangaistukseksi heidän kowuudestaan
kärsiwällistä ja kuuliaista poikaansa kohtaan. Hän ha-
lusi nähdä tuota poikaansa ja pyytää häneltä entisiä
anteeksi. Suoranaiset tiedot Muppim'ilta oliwat sentäh-
den erittäin terwetulleita. Huppim'in iloisuus näytti pa-
laaman katsellessaan kirjettä rouwa Fay'lle, jota weljensä
niin nykyään oli käsitellyt.
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Nasmin sydän heltyi kokonaan, kun hän näin puut-
teen ja huolten aikana sai hyljätyn poikansa lähettämät
säästömarat. Tämä todisti luonnetta, Juutalaisille ai-
wan tuntematointa, samaa lempeiltä luonnetta, mitä
Muppim oli osoittanut lyötynä ja nuhdeltunakin.

Joka kuulaus lähetti Muppim osan palkastaan
isänsä perheelle, tzuppim murehti omaa työttömyyttään,
ja kun Muppim wihdoin kirjoitti että paikka oli saata-
wana samassa kauppahuoneessa, missä hän itse palweli,
sekä että hänelle oli annettu malta tarjota tätä »veljel-
leen, niin piti tzuppim heti parhaimpana wastaanottaa sen.

„En woi jäädä tänne yksin isäsi kanssa, me läh-
demme myös Muppim'in luo. Tiedän ettei hän koh-
tele meitä kowuudella", sanoi Natzmi matalalla, nöy-
rällä äänellä.

Ard huudahti ilosta kuullessaan tämän sanoman
ja juoksi heti ilmoittamaan sen isällensä. Hänen kerkäs
kielensä kertoi mitä Natzmi pelkäsi mainita.

„Muppim niin Muppim'in luo. tzän tietää
parhaiten, mitä meidän on tekeminen", sanoi Jaakko tyl-
sästi, ja siten oli asia päätetty.

AuudesKolmatt» <LnKu.

Kristitty perhe.

Samoin kuin Muppim, Huppim ja Kaarlo Fan
yksissä oliwat lapsina iloinneet, niin oli heillä nytkin yh-
teiset riennot ja huolet. Kaarlo oli urkujen soittaja suu-ressa kirkossa ja työskenteli ahkerasti yhä enemmän edis-
tyessäan taiteessaan. Hän piti kalliina etuoikeutena kun
sai ottaa osaa ylistykseen ja kiitokseen suuressa seurakun-
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nassa. Juhlallisten urkusäwelten kaikuessa kuului enke-
leille ehkä suotuisampi ääni kiitosuhri Herrallensa
sokean pojan sydämmestä. Kaarlon työ piti hänen mie-
lensä alati wireillä muistamaan olemisemme suurta tar-
koitusta, ja hän oli suureksi hyödyksi nuorille ystäwilleen
alinomaa muistuttaessaan heille, että elämän huolet yhtä
hywin kuin huwit ja komeus woimat tukehduttaa hywän
siemenen.

lokapäiwäinen yhdessä 010 sokean ystäwänsä kanssa
kehoitti tzuppim'ia alati kilwoittelemaan kelwatakseen Ju-
malalle, eikä antaumaan maailmalle ja kesken tärkeäin
tointensakin olemaan palamana hengessä.

Ei sanaakaan eron syistä mainittu, kun Naßmi ja
Muppim kohtasiwat toisiansa. Äidin hellä syleily to-
disti kyllin, kuinka hlln iloitsi ja Muppim oli jo ansain-
nut täydellisen ja wapaaehtoisen anteeksi antamisen.

Ard'in ilo oli rajaton, hän ilmoitti tuon tuosta-
kin tyytymyksensä weljensa käytöksestä selittämällä, ettei
kukaan ollut niin kiltti, kuin Muppim weikko.

Liikuttamaa oli nähdä Muppim'in hellää huolen-
pitoa isä poloisestaan. Ei hän koskaan työlästynyt mies
raukan lapsellisiin kysymyksiin ja lörpötyksiin. Parahin
paikka suotiin hänelle; häntä Muppim kunnioitti ja ru-
koili joka päiwä hänen puolestaan.

Sellainen rakkautta osoittama käytös, sellainen an-
teeksi anto waikuttiwllt paiwä päiwältä Naemiin. Hän
ei wainut enää epäillä sen uskonnon totuutta, joka osoit-
tihe niin silmin nähtäwästi.

Wihdoin koitti onnellinen aika, jolloin Juutalais-
ten Pääsiäistä ei enää wietetty Jaakko Meyer'in ko-
dissa. Kristittyinä notkisti äiti poikinensa polwensa kris-
tittyjen ehtoollispöydän ääressä, ja Ard kasmatettiin kiis-
tin uskossa.

Muppim'ista tuntuiwat nyt murhepäiwät, joita
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totuuden tähden oli saanut kokea, ikäänkuin waikea uni
menneestä ajasta, jonka muiston nykyinen kiitollinen ilo
oli kokonansa haihduttawa.

Jaakko parka oli mielii talossa muistona heidän
luutlllais-lljoistaan; maan hänkin lasitti Ard'in laulamat
kristilliset laulut ja näyttipä, ikäänkuin hänkin pimeydes-
sään olisi tawoitellut lesusta, ristiinnaulittua.

Seitsemäskolmatta <Fuliu.

Loppu.

Wuodet wieriwat. tzuppim'in taipumus kauppa-
toimiin ei jäänyt huomaamatta hänen kokeneilta efimie-
hiltään; hän pääsi »vähitellen luottamus toimiin, kunnes
hänellä wihdoin oli kauppahuoneen päämiehiä lähin wai-
kutus asiain juoksuun.

Nyt oli hänellä suuri palkka ja warma lupa ker-
ran päästä osakkaaksi kauppaliikkeesen, jossa ansionsa tä-
ten tunnustettiin. Ilolla näki Muppim weljensä edisty-
män uralla, jolle hän niin hymin soweltui. Itse puo-
lestaan oli hän säilyttänyt esimiestensä kunnioituksen,
mutta hänellä ei ollenkaan ollut taipumusta rahain koko-
amiseen sydämmensä oli toisaalla, toisessa työssä ja
tämän tiesi weljensä hywin.

Kuules, Muppim, sanoi tzuppim hellästi eräänä
iltana, tahtoisin tehdä jotakin oman kansamme hywäksi;
en saa lepoa, ennenkuin koettelemme saattaa heitäkin le-
susta tuntemaan.

Muppim sanoi weljensä käteen tarttuen: „juuri tuo
asia on yöt päiwät ollut minunkin mielessäni".
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Minulla on tuuma, jonka mukaan me kumpikin
woisimme tehdä jotakin tämän asian hywaksi", sanoi
tzuppim.

Muppim kuunteli tarkkuudella.
Tuuma on tällainen: minulla näyttää oleman onni

toimissani; perheemme elättäminen ei enää tunnu rasit-
tamalta; toimoisin, että sinä antautuisit kokonaan tieteiden
palwelutseen; tarkoituksesi pyrkii ylemmä, kuin ostami-
seen ja myymiseen. Tahtoisin, että saarnaisit emankeliu-
mia omalle kansallemme. Kukkaromme on olema yhtei-
neinen; minä pysyn kauppiaana, sinä olet opettaja, niin
moimme kumpikin toimia Jumalan waltakunnan hywäksi,
maikka eri tawoin.

Muppim joutui ihan ymmälle yhtäpaljon weljensä
uhraamasta uteliaisuudesta, tuin myös siitä, että wih-
doin oli päasewll toimeittensa perille. Tätä tilaisuutta
oli hän jo wuosia toiwonut, ollessaan karsimana, ahke-
rana ammatissa, joka niin wähän sopi hänen luonteelleen.

Hetkisen oli Muppim sanatonna, mutta wirkki sit-
ten: „minä otan tarjoomuksesi wastaan yhtä wapaasti,
kuin se on tehtykin. Tehköön Jumala minusta uskollisen
totuuden julistajan perintökansallensa".

Näin yhoistyiwät kaksoisweljekset julistamaan le-
suksen nimeä Israelin lapsille. Jospa kaikki kristityt
niinikään yhdistäisiwät rukouksensa, waransa ja harras-
tuksensa tämän suuren tarkoituksen saawuttamiseksi!

Heidän sydämmensä on enemmän pimitetty, kuin
heidän päänsä. He eiwät tahdo tutkia raamattua.
Heitä tarwitsee kehoittaa lukemaan Wanhaa Testament-
tia, jonka he todeksi tunnustamat ja siten walmistuwat
he käsittämään Uutta Testamenttia.

Herra lefus itse sanoi: „elleiwät he Mosesta
ja profeetaita usko, niin eiwät he myöskään usko,
jos joku kuolleista nousisi". Juutalaisia pitää opet-
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taa tutkimaan Manhan Testamenttia rukouksella, että he
löytäisimät oikean Messian.

Kun Israel tahtoo päästä Herran tuntoon, silloin
on Jakobin Jumala wuodattama siunauksensa heidän ylit-
sensä ja kääntämä heidät puoleensa, kuin yhden sydämmen
ja yhden sielun.

Emme moi seurata Muppim'ia tärkeällä matkal-
laan, emmekä kumuilla Natzmin iloa nähdessään rukouk-
sensa kaksoisten syntymähetkellä näin Jumalan sallimalla,
ihmeellisellä taivalla täytetyksi.

Emme kumminkaan saa jättää mainitsematta Ard'in
iloa jokaisesta totuuden tuntoon tulleesta Juutalaisesta,
emmekä Kaarlo Fay'n kiitollisuutta ystäwänsä menestyk-
sestä lähetystoimissaan - tuon ystäwän, jonka puolesta
hän niin ahkerasti oli rukoillut.

Uskolliselle työntekijälle on luwattu siunaus; mut-
tei sitä aina saawuteta tässä maailmassa.

Kun maan pääsiäis- ja ehtoollisjuhlat owat päät-
tyneet, silloin, Karitsan hääpöydässä, eiwät ne ole tun-
temattomia, jotka owat etsineet Israelin huoneen kado-
tettuja lampaita, ja johdattaneet heitä siihen kunnian
waltakuntaan, missä on olema „yksi lammashuone ja
yksi paimen". Uudessa Jerusalemissa omat ne, »jotka
monta owat neuwoneet wanhurskauteen, loista-
mat kuin tähdet ijankaikkisesti"; ja ne, jotka owat
työtä tehneet Juutalaisten hywäksi täällä maan päällä,
saamat runsaan armopalkan Juutalaisten kuninkaalta,
Isän ijankaikkiselta Pojalta.
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