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Isä meidän.
(Tähän tuma,)

Elokuu oli loppumaisillaan ja päiwä päiwältä
lyheni kesälupa. Aino oli ensi kerran lcihetettäwä pois
kotoa ja sykkiwin sydämmin kuwitteli hän mielessään
miten hauskaa koulussa tulisi olemaan noitten monien
tomerien joukossa. Ia miten paljon uutta saisikaan
hän sen lisäksi nähdä pääkaupungissa, jossa hän ei
koskaan sitä ennen ollut käynyt! Kyllä hän koettaisi
olla ahkera, ettei aika hukkaan menisi.

Kaksi päiwän ennen lähtöä kotoa läksi koko lapsi-
lauma sieneen. Soudettiin yli jcirwen eräälle kauniille
saarelle, ja myöhä ilta oli, ennenkuin kukaan muisti
ajatella paluumatkaa.

„Olen aiwan hiessä wielä, kun juoksin niin kii-
waasti alas wnorelta", sanoi Aino hypätessään »ve-
neeseen.

„Kohta lähdetään taas saareen, siellä olisi wielä
waitta miten paljou sieniä! Eikös mennä?" puheli
pikku Maija liiltäwin silmin.

„ Mutta minä en saa enää olla teidän kanssa.
Woi toki!" huokaili Aino ja tarttui airoihin.

„Äino ei saa sontaa tällä kertaa. Käykää te, suu-
ret pojat, airoille ja olkaa kobtcliaat", neuwoi Eliina
serkku »veljiään, ja niin lykättiin wene wesille. Kylmä
wäre käwi läpi Ainon ruumiin, kun joutuiwat ulom-
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maksi selälle, mutta hän lauleli innokkaasti muiden
kanssa eikä siitä sen enemmin wälittänyt.

Seuraamana aamuna olisi pitänyt aikaiseen nousta,
mutta Ainon Pää oli niin omituisen raskas ja iho
polttaman kuuma. „Kunhan wielä wähäsen nukun,
niin kyllä sitten taas tulen terwceksi", sanoi hän äi-
dilleen ja koetti näyttää reippaalta.

Mntta termeeksi ei Aino tullutkaan. Kului se päi-
wä, kului wiikko. Koulu oli aikoja, sitten alkanut ja
yhä mielä makasi Aino tunnottomana wuoteessaan. Äiti
istui yöt päiwät hänen rinnallaan moimatta mitään
auttaa. Lääkäri oli määrännyt rohtoja jos jonkinlai-
sia, mutta kaikesta huolimatta oli kuume niin suuresti
lapsen moimill wienyt, ettei häu enää itse jaksanut pää-
tään kohottaa. Wcmhemmat nätimät haikealla mielellä,
miten heidän ennen niin reipas tyttärensä hetki het-
keltä käwi yhä huonommaksi.

„Woi, Jumala, armahda meitä, sinä, jota woit
auttaa!" huokasi äiti. Hän nojasi wäsynyttä päätään
sängyn laidalle ja itki.

„Pitää tyytyä Herran tahtoon, hän tietää mikä
paras on lapsellemme", koetti isä lohduttaa, mutta
hänkin itki.

Samassa heräsi Aino lewuttomasta unestaan. Hän
katsoi kysywäisesti wanhempiinsa: „Miksi itkette, isä ja
äiti?" »Siksikö että minä kuolen?" jatkoi hän het-
kisen kuluttua, kun ei mitään wnstausta saanut. „Kuul-
kaa, isä sn äiti, ei teidän pidä itkemän. Jumala on
niin hywä. En minä pelkää kuolemaa. lesushan
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«n maksanut syntiwelkani ja siksi pääsen taiwaasen."
Ainon posket hehkuiwat ja silmät tiilsiwät. Mutta
äiti nyyhkytti sitä kiiwaammin, ja isä, tno muuten niin
tyyni mies, wapisi.

Tytär ojensi heille laihan kätensä, ja silitellen äidin
pehmoista tukkaa, puheli hän heikolla, mutta iloisella
äänellä: „Ei ole ollenkaan hirwittäwää kuolla, kuu tie-
tää, että joutuu lesuksen luo. Ia minä tiedän sen
ihan warmaan. Kuulkaa, isä ja äiti, nytpä selitänsen teille." Hän ei jaksanut pitkään aikaan jatkaa,
mutta sitten lausui hän katkonaisesti: „Näin olen aina
ajatellut itsekseni: kun lesus kerran on opettanut meitä
sanomaan „Isä meidän", niin tahtoo hän kait myös-
kin, että uskoisimme noita sanoja. „Isä", sehän
tarkoittaa, että Jumala on äärettömän hyw ä , ja
„meidän", merkitseehän se, että hän on kaikkien isä
eikö niin, isä ja äiti? Ia „joka olet taiwaissa!"
Woi rakkaat omat »vanhempani, nno sanathan ilmoit-
tamat, etlä hän woi tehdä kaikki, mitä mc pyydämme

kaikki hywät asiat. Ia enhän silloin rukoile mi-
tään pahaa, kun pyydän, että lesus auttaisi meidät
kaikki taiwaasen. Täytyyhän hänen kuulla se rukous:
eihän hän muuten ole „isä meidän, joka on taiwaissa."

Aino hymyili niin iloisesti ja näytti niin onnelli-
selta, että ehdottomasti wanhempainkin kasinot tirkas-
-tuiwat.

„ Tapahtukoon Sinun tahtosi!" lausui isä ja jätti
sairashuoneen.
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Tuli ilta ja yö. Aino oli taas horroksissa. Äi-
din silmä ei hetkeksikään jättänyt hänen kalpeita käs-
inojaan. Kuolon enkeli nähtäwästi läheni lähenemis-
tään. Ihtecn aikaan näytti jo siltä, kuin hän tnon
heikon elonlipinän olisi sammuttanut, sillä tyttö lakkasi
hengittämästä ja makasi siinä tunnotonna ja jäykkänä..

Tuo hetki opetti äitiä rukoilemaan. Ei hän sa-
noihin ennättänyt pukea tunteitaan, mutta hänen sy-
dämmestään kohosi hätähuuto sen „isän" luo, joka on
taiiuaissa. Ia Isä wastasi hänen rukoukseensa joh-
dattamalla hänen mieleensä nuo ihmeelliset sanat: „Ei
Jumala omankaan poikaansa armahtanut, wnan antoi
hänen kaikkein meidän edestämme; eikö hän myös lah-
joita meille kaikkia hänen kanssansa?"

Tuo kowa kohtaus meni ohitse. Taas hengitti
Aino tasaisesti ja näytti lewollisemmin nukkuman,
seuraamana aamuna selitti lääkäri, että kuume oli
lakannut ja lupasi, että sisaretkin muutaman päiwän
perästä saisimat tnlla häntä terwchtimään.

„Äiti ja isä", sanoi aamusilla, „minä olin jo
taiivaassa. , lesus otti minut syliinsä ja sanoi, että
saisin olla hänen luonaan aina, hän kun kerran oli
ottanut minut lapsekseen kasteessa. Ei kukaan cnäci
saa repiä minua hauen kädestään. Oi, oma äitini,
kuinka olen onnellinen!"

Siitä päiwästä asti parani Aino paranemistaan
ja manhcmpain sydämmet kiittiwät Jumalaa, jota tois-

tamiseen oli heille lahjoittanut tuon rakkaan lapsen.
Koulunkäynnistä ei tosin tullut mitään koko pitkään
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wuotecn, sillä Ainon runnellut woimat ciwät hewillä
nmtta ci tuo aika siltä hukkaan mennyt.

Lapsen sairaswuotcen ääressä oli näet koko perhe oppi-
nut sen, että Herran on waltatunta, woima ja lunnia.
Hän woi tehdä mitä hän tahtoo, ja hän tahtoo aina,
parastamme, silloinkin kun hän meitä kurittaa.



Sanaton Kirja.

Kirja ilman sanoitta! Se mahtaa olla itämä kirja,
ajattelette ehkä. Siitä woitte nyt itse päättää, kun ter-
Lon teille. Tuon sanattoman kirjan näin ensimmäisen
kerran eräänä iltana, jolloin pyhätoululapsille oli tehty
joulukuusi, siellä, missä asun. Myöhempänä illalla,
jolloin joulukynttilät jo oliwat sammutetnt, seisomat
lapset odottaen jotakin. Mitä luulette heidän odotta-
neen? He odottiwat kertomusta. Iloisiksi he tuliwat,
kun pappi nousi seisoalle, ja he ajattelilvat, että nyt he
«armaankin saisiwat kuulla sen.

„Lapsct, nyt tahdon kertoa teille kertomuksen", sa-
noikin pappi, „ja se on kaikkein kauniin kertomus, nii-
tä on kuultu maan päällä." Lapset knuntcliwat tar-
kasti. „Kuunnelkaat maan", sanoi pappi, „mntta pyy-
dän teitä etenkin awanmann silmänne, te saatte näh-
dä kertomuksen." Ia hän pisti kätensä taskuun ja
otti sieltä pienen kirjan. Se oli „sanaton kirja."
Hlln nosti sen ylös ja näytti sen lapsille- siinä oli
neljä lehteä, kaikki criwäriset, mutta ilman sanoja.
Lapset näyttiwät wähän pettyneiltä. Mitähän se mer-
kitsee? ajatteliwat he.

Pappi näytti heille ensimmäisen lehden ja kysyi:
„minkä »värinen se on?" „Ee on unista! huusi-

N>at lapset kuorossa.
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„Mutta tiedättekö mitä musta wari kuwailee?"
kysyi hän. „Tiedän," kuiskasi pieni tyttö, „äiti sa-
noo, että syntinen on musta." „Siinä on äitisi
oikeassa", pieni tyttö, „spntinen on musta. Mutta,
lapset, oletteko joskus nähneet syntisen?" „Kaikki
olemme syntiä tehneet Jumalan edessä, ei ole yksikään
wanhurskas!" huusiwat he kaikki. .' „".

Eitte pappi käänsi lehtiä ja näytti heille kolman-
nen lehden: „minkä »värinen se on?" „3c on ihan
walkea!" „Mitä luulette tämän walkean »värin
merkitsemän?" Sen he hywin tiesiwät, mutta he ei-
wät osanneet sitä sanoa. „Minci tahdon auttaa teitä,"

sanoi Pappi. „Mimmoiset -teidän täytyy olla päästäk-
senne ylös lesuksen tytö?" „Meidän täytyy olla py-
hät, sillä niin sanoo äiti", kuiskasi jälleen tuo pieni
tyttö, ja hänen poskensa tuliwat aiwan punaisiksi.
„Sinä olet kiltti'tyttö, ja sinulla on kelpo äiti", sanoi
pappi ja silitti häntä poskelle, „mutta sitä ei sano ai-
noastaan sinun äitisi, unian sinun äitisi Wapahtaja
sanoo sen saman. Hän antaa apostolinsa sanoa: „il-
man pyhyyttä" „ei kukaan woi nähdä Jumalaa!"
huusiwat kaikki yhdessä.

„Mutta kuinka syntinen tnlce pyhäksi, kuinka mus-
muuttuu »valkeaksi?" 2itll he eiwät tietäneet sanoa.
Mntta silloin pappi näytti, että hän oli jättänyt

yhden lehden wäliin kirjassa. „Minkä wärinen se leht
on?" „3c un punainen." „Mitä se merkitsee?"
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- „3c merkitsee Icsutscn wcrta, sillä lesutsen Kris-
tuksen Imnalan pojan weri puhdistaa meitä kai-
kesta synnistä!" „3e oli oikein," maskisi MM;
„kuinka syntinen siis tulee pyhäksi?" „lesuksen

Kristuksen, Jumalan Pojan meri puhdistaa meitä kai-
kesta synnistä!" wastasimat he kaikki niinkuin yhdellä
suulla.

„Nyt minulla on Maan yksi lehti jäljellä", ja sitte
näytti hän miimciscn ja kysyi: „ miltä se näyttää?"

„Se on kullattu." „Mitä se kumailee?" „Se
on warmaaukin knwa taiwaasta," sanoi tuo pieni tyttö,
sillä äiti sanoo, että tciimaassn kaikki kadut owcit kul-
lasta!" „ Uskotteko te toisetkin sen?" kysyi opettaja.
Sen he kaikki ustoiwat.

„ Semmoinen oli se kertomus, lapset, ja onhan se
kaikkein kauniin kertomus, tuo kertomus siitä, kuinka
inc syntiset woimme päästä ylös lesuksen tykö; älkäät
koskaan unhottako mitä tuossa ..sanattomassa kirjassa"
seisoi! Mutta että paremmin woisitte muistaa sen,
mcnkäätte kotiin ja tatsokaat tuohon sanoilla »varustet-
tuun kirjaan, tuohon wanhaan raamattuun, siinä saatte
lukea Johanneksen ilmestyskirjan seitsemännessä luwussa
ueljänncssätoista ja »viidennessätoista wärsyssä kaikista
neljästä »väristä."

Titte lapset meniwät kotiin ja kertoiwat isällensä ja
äidillensä tuosta hauskasta illasta, ja muutamat kcrtoi-
wat myöskin sen kauniin kertomuksen.
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„Niimä owat ne, jotk» suuresta wailvasta tu-
liwat, ja he owat heidän »vaatteensa pesneet ja
owat heidän »vaatteensa Karitsan »veressä »ualais-
neet. «entähden owat he Jumalan ietnime» edes-
sä." (Ilm. l5).



Heinäniityllä.

Kesäauriuku paahtoi täydeltä terältään: oli heinän-
teon aita. Hiki otsassa hyöri niittowäki ladon luona;
loiset harawoiwat kokoon noita tuimia, tuoksuwia api-
lalta, toiset pitkillä sapilailla kanteliwat rukoja latoon.
Tuotos wasta oli hauskaa lasten mielestä! Ne juos-
ta pyöriwät kuni kirjawat perhoset nurmikolla, ja toinen
raikas ilonhuuto kajahteli toisensa perästä. Pikku Aino
astua tipsutteli Erkin luo, joka oli lyykkysillään ison
kiwen luona. Poikanen oli siellä huomannut punaisia
mansikoita ja ne hänen piti poimia, muka mummolle
»viedäkseen. Tosin ei niitä ollut aiwan monta ja näis-
täkin wielä usea poimiessa, Erkin itse sitä huomaa-
matta, joutui hänen omaan suuhunsa: mutta hywä
tahto se kuitenkin oli pienokaisella ja tuohan aina on
mummosta pääasiana. Ilosta kiiltäwin silmin kohotti
hän pikku kouraansa Ainoa kohti huudahtaen: „Erk-
kiftäs on löytänyt niin paljon mansikoita ja nyt mum-
mo tulee iloiseksi! - Saafti Ainokin syödä wähän
niistä, jos tahtoo." Hän jakeli saaliinsa ja eipä sil-
loin monta marjcia enää jäänytkään mummon osaksi.
„Ainokin tahtoo wiedä mummolle mansikoita" tuumaili

pikku sisar, ja uudelleen alettiin hakea niitä suurella
innolla.

Lempeästi hymyillen istui harmaapää-mummo iso-
jen koiwujen alla wähän matkan Päässä, Wikkelään
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liikkumat hänen ahkerat sormensa sukkaa kutoessaan,
sillä aikaa kuin hän katseillaan mielihywällä seurasi
lasten wllpaita, reippaita leikkejä niityllä. Sillä lail-
lahan hän itsekin aikoinaan oli nauttinut päiwänpais-
teisesia wapaudesta, ja nuo muistot oliwat mitä hert-
taisimpia koko hänen elämässään. Monta, monta muot-
ia oli siitä ennättänyt kulua, monta kertaa oli aurinko
senjälkeen peittynyt pilwiin, monta kyyneltäkin oli wier-
ryt hänen silmästään, mutta olihan aurinko aina
taas hajoittanut sumun.

Kas, tuossllfta pikku Aino kompastuu mättääseen!
Hän itkasee niin surkeasti. Mutta Erkki ojentaa hä-
nelle kättään, suru haihtuu ja täyttä wauhtia jatkamat
lapsukaiset taas matkaansa mummoa kohti. Tämä hy-
myilee niin lempeästi nähdessään lasten intoa. „ Noin-
han minunkin usein on käynyt elämässä; olen kompas-
tunut, itkenyt ja taas iloinnut. Minäkin olen Pyrki-
nyt rakasta päämäärää kohti, aiwan niinkuin nuo lap-
set. Olen nähnyt taiwaallisen Isäni rakkautta itseäni
kohtaan ja siitä olen oppinut häntä takaisin rakasta-
maan. Ia sykkiwin sydämin kiiruhdan nyt Päiwä Päi-
wältä hänen helmaansa kohti."

Samassa heittäytyi Erkki mummon syliin ja awais-
ten pikku kätensä, sanoi hän: „ Erkkipä tuopi mcmsikoi-
ta omalle mummolleen. Ne owat niin makeita! Ol-
laan Poimittu ne Ainon kanssa." Kourassa nuo me-
hukkaat, Pehmeät marjat oliwat musertuneet sangen ru-
miksi, mutta mitäpä siitä? Nehän oliwat yhtäkaikki
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todistuksena lasten rakkaudesta, ja semmoisina ne mais-
tumat paremmilta tuin mitkään muut.

„Woi toki, wiitsiitö mumnw todellakin syödä noita
rumia mansikoita?" ihmetteli katsitoistawuotias Elli
sisko, joka samassa tuli metsästä.

„Lapsi kulta", wastasi isoäiti, „nämät owat make-
ammat kuin ne kauniit marjat, mitkä eilen söimme päi-
wälliseksi. Ne oliwat ostomarjoja, nämät toiwat
omalle mummolleen hänen rakkaat pienokaisensa. Eikö
siinä ole eroitusta? Aiwan samoin arwostelee tai-
vaallinen Isämme kerran kaikki hywät tekomme: joll'-
«iwät ne ole rakkaudesta lähteneet, eiwät ne ole min-
käänarwoisia. Mutta puutteellisinkin työ, jonka teem-
me rakkaudesta lesukseen, ilahuttaa Isän Jumalan sy-
däntä; sillä siitähän hän näkee, että wähäsen olemme
käsittäneet noitten sanojen sywän merkityksen: Me ra-
kastamme häntä, sillä hän rakasti meitä ensin.
Immärrätkö minua, Elli?"





Hinta IN penniä.


