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Ainoastansa tämän kenan.

Lammi ja mylly-oja oliwat jääty-
neet. Wähä järwi ja siihen laskewa joki
oliwat myös jää-peitteesfä. Laakson
lähde ei enää lirissyt ja kosken kyljet
oliwat kangistuneet talwen kowisfa kou«

rissa. Räystäät oliwat feppeloittynä jää»
puikoilla, ja puut härmähelmillä koris-
tetut. Jäässä oli kaupunki, jäätä oli
maalla, jäätä kaikkialla.

Oli siis luistelioille luonnikas aika.
Nuurukaifet ja pojat pikkaraiset uliwatkin
kolo wiikon sitä huwitusta harjoitelleet;
mutta tulipa pyhä, jona kirkonkellot kau»
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niisti kutsuiwat kaikki» juhlalliseen ju°
malanpalweluksecn.

Piltin Paawo, sepän oppipoika, wal-
misti itsiänsä mennäksensä tawallisnuden
jälkeen pyhäkouluun. Hän oli jo kaksi
wuotta uskollisesti käynyt siinä, ja hä«
neu opettajansa päätteli, että Jumalan
sana oli wähän waikuttanut hänen sy-
dämmeensä, sillä opettajan wakaat ja sy°
dämmelliset neuwot nähtiin usein puser-
tawan kyyneleitä Paawon silmistä ja
näytti siltä, knin olisi hän todella tah-
tonut pitää murhetta sielunsa pelastuk-
festa.

Edellisenä päiwänä oliwat muuta-
mat yhden-iläiset kylän pojat kysyneet
Piltin Paawlllta, joS hän tulisi heidän
kanssansa luistelemaan pyhänä. Hän
wastasi kohta, ettei hän tule, sentähden
ettei tahtonut jäädä pois pyhäkoulusta.
Tätä wastausta nauroiwat toiset pojat
ja pilkkasiwat häntä siitä kauan, sanoen,
että hän muka aikoi yhtäkkiä oikeinpyhäksi
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mieheksi ja tahtoi pitää itsensä kaikkia
muita parempana.

Snnnuntai-aamu tuli, ja Paawo
käsitti, että hänen piti pysymän lujana
päätöksessänsä, mutta hänen kawala sy-
dämmensa wietteli häntä luopumaan siitä.
Hänessä syttyi sisällinen sota. Toisena
silmänräpäyksenä muisteli hän opetta-
jansa neuwoja ja waroituksia ja niitä
hauskoja hetkiä, joita oli wiettänyt kou-
lussa; toisena taas katseli hän iloista
poikaparwea, joka nuolen nopeudella kiiti
edes takaisin wirran liukkaalla pinnalla
ja kierteli ja kaarteli siinä wälkkywillä
luisteillään.

"Kumpaan paikkaan mä nyt- me-
nen", sanoi Paawo itsekseen, "kouluunko
rocri wirran jäälle?" Oli kun jaku ääni
olisi kuiskannut hänelle: "Etsi sielusi
pelastusta I Nyt on otollinen aika, nyt
on autuuden päiwä. Jumala tahtoo,
ettäs käännyt lesuksen puoleen. Hänen
kauttansa päästäksesi ijankaikkiseen elä»
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mään." Mutta paha, kawala halunsa
wastasi: "Kyllä mä kerkeen ajattele-
maan sitä asiaa sttte. Nyt tahdon mennä
jäälle ainoastansa tämän kerran."

Paawo seisoi yksinänsä takapurtil-
la ulkopulllella mestarinsa hnunenwiä.
Taiwas oli selkeä ja sininen, ja yltä
ymhärinsä hohti lumi siinä walkosenan-
sa ja säteili ikäänkuin timantti-pirstat
aamu-auringon paisteessa. Kyökin o-
wen raosta näki Paawo luistinsa roik-
kuraan seinässä, mutta pöydällä taas oli
raamattunsa ja wirsikirjans» odottamas»
sa häntä. Hänen fowei siitä, jossa sei-
soi, nähdä se huone, jossa pyhäkoulua
pidettiin, ja hän näki myös muutamia
lapsi» menewän sinne-kasin. "Paawo,
mene wiiwyttelemattä pyhäkouluun!"
huusi joku ääni häntä. Se oli Pyhä
Henki, joka puhutteli häntä hänen o-
mnntuntonsa kautta. Mutta samassa
kuului myös wirralle kiiruhtaman luis-
telin-parwm ilohuudot. Ne lähestyi»
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wät lähestymistänsä; ja kun joukon etu-
mies näki Paawon, huusi hän kohta.:
"Me näemme, että sinä odotat meitä;
tule, tule pian, meillä ei ole tänä aa«
muna aikaa hukkaan menettää. Me tah°
domme olla jäällä niin kauan kuin suin-
kin mahdollista on."

Paawo käänsi wilkkaasti takasin,
sieppasi luisiinsa kyökin seinästä jariensi
toisten nuorten sapatinrilkojain seuraan.
Hän koetti lepyttää omaa-tuntollnsa, sa»
noen: "Ainoastausll tämän kerran. Wii-
kon päästä on tämä hywä luisti-jää
luultawasti jo tipo-tiessään, ja tulewa-
na sunnuntaina olen minä taas ftaikal»
lani pyhäkoulussa."

Näin wiihdytti hän nuhtelewaa o-
maa-tuntollnsa wllikenemllan; ja kun
hän wlllln kerran oikein pääsi jäälle,
katosi hänen mielestänsä pian kukll py-
häkllulu, j» hän «li kaikkein iloisempi
kala juukllsta, ja reimakkaana kaikui ha-
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nen äänensä yli muitten. Hetket kului-
«at kulumistansa, ja Paawo mittaili
kaarteli wielä yhä waan aina laweam-
malta wirran liukasta ja kirkasta kal-
woa.

"Luistakaammefta kilpaa, luista-
kaamme kilpaa", huusiwat wiimein kail-
ti Pojat, koettaen seurata Paawoa, joka
riensi kaikkein etupäässä. Kukin pani
parastansa, mutta Piltin Paawo piti
puolensa ja pysyi yhtenänsä etupäässä.
Wihdoin tultiin joen polwekkeesen, jossa
jää oli niin heikkoa, että keinahteli jal-
kaiu alla. Paawo oli jo ennättänyt
niin kauaksi toisten eteen, ettei enää
felwästi eroittanut waruitushuutoja ta-
kllllnsa, waan, erhettyen niitten merki-
tyksestä, piti niitä waan iloisina kehoi-
tushuutoina, jotka yllyttiwät häntä wielä
rajummin jäseniänsä jänmttelemaän.

Mutta yhtäkkiä särkyi jää jalkains»
alta, leweä reikä repesi siihen remahti,
ja kanhiöwwalln hätähuudolla syöksähti
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hau sywääu kylmään meteen. Kaikki
hänen syntinsä. astuiwat tällä hetkellä
hänen silmäinsä eteen ja kuwasiwat kuu-
lonkanhun entistään kauheammaksi. Km-
tenkin onnistui hänen wiela kerran ko-
hottaa päätänsä weden pinnalle, sywästi
hnowutti hän henkeä ja koki pelastaa
itseänsä käämien ja koettain saada kä-
siinsä heikkoja, terawiä jäälohkareita YM-

Parillansa.

Muutaman hetken pysyi hän-silla
tawalla weden pinnalla ja nali siitä,
kuinka towerinfa siellä kaukana huutain
juaksiwat apua noutamaan. Ei kukaan
taytinut kuitenkaan mennä niin kauaksi
heikolle jäälle, että olisi ulettunut aut-
taa Paamo-parkaa. Pitikö hänen nyt
todella auttamattomasti hukkuman? Se
ajatus kamotti häntä kauheasti. Ta«
wan takaa helppasi hänen pidätkeensä,
sillä jää lohkesi alinomaa uudestansa,
jahka hän painollansa nojasi siihen. Huk<
kiimaisen liiwaudell» tarttui hän taas



10

toiseen jäankappaleesen, Maan sekin wuo°

rostansa wäistyi hänen altansa ja jätti
hänen turmatta taistelemaan Meteen.

Wihdoin kuuli häu raikkaan äänen
huutawan: "Pelastakaat häntä, pelas»
takaat, ei mielä ole liian myöhäistä!"
Samassa heitettiin hänelle rannasta pit-
tä köysi, jonka toista päätä nuori mies
piti kädessään. "Ota köyteen kiinni,
Paawo, ota kiinni molemmin käsin,
minä wedän sinun maalle", huusi hän-
tä kehoittawainen ääni rannalta. Paa»
molla oli tuskin niin paljo» woimia jä-
lellä, että jaksoi tarttua köyteen; me»
nestyi se kuitenkin wiimein, ja sitte
weti wahwa wakaa käsi hänen lujasti
ja tarkasti ylös rantaan.

Se oli hänen opettajansa käsi, jola
niin muodoin ftelasti hänen kuolemasta.
Pyhäkoulu oli siltä päiwältä päätetty;
ja kun opettaja, ihmetellen Paawon ftois-
öloa, oli saanut wastaukseksi kysymyk-



11

siiusä hänestä, että Paawo oli toisten
poikain kanssa lähtenyt jokijäälle, kii-
ruhti hän hakemaan häntä ja sattui
paikalle juuri sinä hetkenä, jona Paawo
oli woipumaisillansa pohjaan wiimeisen
kerran. Onneksi oliwat muutamat työ-
miehet edellisenä ftäiwänå unhottaneet
rannalle tuon köyden, jolla opettaja nyt
saattoi pelastaa hukkuman pojan hengen.

Paawon täytyi kuitenkin sitten fu
tua useat wiikot tautiwullteella, silla pe-
lästyminen ja kylmetys tuotttwat hä-
nelle pitkällisen taudin. Sillä aikaa käwi
tuo ystäwällinen opettaja useasti häntä
katsomassa, istui hänen wiereensä ja
kuulteli hänen wapa-ehtoista tunnus-
tustansa kiusauksestansa ja kuinka hän
wiimein uupui sen waltaan. Se oli
juuri se mieletön ajatus: "ainoastansa
tämän kerran", joka saattoi Paawon lan-
keemukseen.

Opettaja selitti sitte ja kuwasi ka-
tuwaisen pojan silmäin eteen hänen syn»
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tinsS koko laajuuden, mutta puhui 1)8*
nelle myöskin Jumalan laupeudesta,
jaka jo oli osottainnut siinß, että HBn
oli pelastanut hänen uhkaamasta waa«
rasta ja että Han Wielß tahtoi pelas-
taa hänen sielunsa ijankaikkisesta kuo-
lemusta. Hän muistutti häntä myös
warsin wakawasti lähestywästß ja kerran
tulewasta tilinteku-paiwästäja niitten
onnettomasta lopusta, jotka eiwät ajal-
lansa etsi turwaansa Herrassa lesuksessa
Kristuksessa. Hän sanoi HBnelle, että
ainoastansa lesuksen kautta ja Hänen
tähtensä kadotetut syntiset taitawat saada
syntinsä anteeksi. "Ainoastansa ne", li-
säsi HBn, "jotka owat pesneet waatteen-
sa ja puhdistaneet ne Karitsan Meressä,
owat walmiit kuolemaan." Sitte se«
litti HBn kuinka malttamattoman tar-
peellinen on rukoilla Pyhää Henkeä uu-
distamaan ja muodostamaan sydßmmi«
Bmme, niin että eläisimme Jumalan
meibßn Vapahtajamme kunniaksi koko
elin-aikamme.



13

"Rakas Paawoseni", jatkoi hän,
"mikäpä olisi sinunkin kohtalosi ollut,
jos olisit joutunut pois temmatuksi shn«
neiZsäsi? Useat, jotka owat ajatelleet
niinkuin sinäkin: "Ainoastansa tämän
kerran", owat auttamattomasti jääneet
mielettömyhtenfä maltaan eiwätkä ole
ikinä palanneet oikealle tielle. He owat
päiwä päiwältä jättäneet toistaseksi huo-
lenftidon sieluistansa, siksi että se Mii-
mein,ou ollut liian myöhäistä. He
sanoiwat kenties: "Ainoastansa tämän
kerran", kun he wapa-ehtoisesti lähti»
wät rikkomaan lepopäiwän pyhyyden.;
"ainoastansa tämän kerran", kun he lai-
minlöiwät pyhäkoulun taikka yhteisen ju«
mlllanpalwelukfen mutta katso, eiwät
he saaneet elää toista leftopäiwää maan
päällä! O, kuinka monta kuolematonta
sielua on tuon petollisen estelyksen t&>
den mennyt ijankaikkiseen kadotukseen!
He owat noudattaneet sydämmensä pa°
hoja himoja ja kuolleet synneissään."

Kun Paciwo wiimein parantui, fta-
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lasi hän jälleen paikallensa pyhäkouluun;
ja ilolla saatamme tähän lisätä, että hä<
nen sallittiin elää wiela useat wuodet
hyödyksi ja siunaukseksi monelle.

Mutta nyt sananen sinulle,, rakas,
nuori tukiamme! Jos sinä elämäsi tiellä
joskus tulisit kiusatuksi tekemään yhtä
tahi toista syntiä taikka laiminlyömään
yhtä tahi toista tilaisuutta, jota sinun
pitäisi käyttämän etsiäkses sielusi pelasi
tusta, ja sinä silloin tahtoisit puolustaa
itseäsi tällä kamalalla tekosyyllä: "Äi.°
noastansa tämän kerran", niin
muista silloin kertomusta Piltin Paa»
musta!

Nyt sua, Heira, sielun!
Riittää, kuin amun annoit
Z» täytit lupauksesi,
lonl' isillemme wannoit z
Vt kaswojast peittilnyt
Apua huutaiiftni,
Et l»ad°ll!«ta hhljclnnyt
Minua tuZlilsani,
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äSffiaan kuolosta
Sieluni tahdoit pelaltaa.

Siis sixua mä tunnustan
Maailmani ääriin asti,
Ia kunniaasi julistan
luur' kaikkein kuultawasti,
Niin että nimes korkea
Ailoihin ijäisthln
Myös vakanainkin joukoissa
Äin' ylistettäisshin,
Slll' ainoa
Gä olet Herra Jumala,
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