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Pappien velvollisuus on kirjoittaa Autta-
jaan uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pi-
täkää huoli, että kirjoitus saapuu painoon ai-
kanaan. ■
Wilen, W. W helmik. 11* p.
Wiskari, M helmik. 18 p.
Aho, G. A helmik. 25 p.
Aho, R. J. L maalisk. 4 p.
Anttonen, M maalisk. 11 p.
Heikkinen, R. W maalisk. 18 p.
Heimonen, J. H maalisk. 25 p.

Kirjoitusten pitää olla täällä merkittynä
päivänä. Muuten ne eivät ehdi seuraavaanleh-
teen. Lehden lukijat odottavat kirjoituksia
kirkkokunnan papeilta.

TULEVA MUUTOS SUOMEN KIRKOSSA
Suomessa nykyään muodostetaan hallitus-

ta, joka on Venäjälle kelvollinen. Mutta tähän
ei sisälly ainoastaan muutamien miesten vaih-
taminen Helsinkiin. Suomessa tapahtuu nyky-
ään perusteellinen ja aivan mullistava “puhdis-
tus”. Itse koulun lukukirjatkin on uudestaan
kirjoitettava.

Suomen valtion kirkko, eli lieventävästi
sanottuna kansankirkko, tulee kokemaan myös
perusteellisia muutoksia. Niistä emme ote vielä
mitään tarkemmin kuulleet, mutta onhan se
tunnettu asia, etteivät niinkutsutut vasemmis-
tolaiset, nimittäin kommunistit ja sosialistit,
hyväksy sellaista suhdetta, mikä Suomen kir-
kolla on nykyään valtioon. Venäjä tulee luul-
tavasti vaatimaan, että kirkko eroitetaan valti-
osta yhtä tarkoin kuin se on eroitettu esimer-
kiksi Amerikassa. Nykyään vielä Suomessa val-
tio kantaa kirkon maksut veroina ja presidentti
nimittää kirkon arkkipiispan. Sitten vuoden
1922 ei ole kenenkään dliut pakko kuulua val-
tionkirkkoon, mutta kirkosta eronneet ovat
olleet merkittyjä henkilöitä, varsinkin jos ovat
perustaneet oman kirkollisen ryhmänsä.

Valtiosta eroittaminen ei ilmeisesti tule o-
lemaan mikään vahinko Suomen kirkolle! It-
senäinen kirkko, ioka ei voi nojata valtioon, on
elinvoimaisempi Kuin valtion siipien suojissa
oleva kirkko. Valtionkirkot ovat tavallisesti
täynnä eri suuntia, jotka riitelevät keskenään.
Eikä Raamattu tunne suuntakirkkoa. Raamatun
mukaan tulee kirkon puhua yhdellä äänellä,
siis yksimielisesti opin asioissa. Väärää oppia
ei tule seurakunnassa sallia. Suomen kirkossa
on ainakin kolme eri suuntaa, jotka eivät ole
yksimielisiä opissa vanhurskauttamisesta, kas-
teesta, ehtoollisesta, perisynnistä, Raamatun
inspiratiosta, kääntymyksestä, eipä juuri yh-
destäkään kristinuskon perusopista.

Miten tiukkoja rajoituksia Moskovan puna-
herrat säätävät Suomen kirkolle; sitä ei vielä
tiedetä. On kuitenkin syytä uskoa, ettei kirkon
tarvitse kommunisteiltä mitään profeetta Naa-
tanin synninpäästöä odottaa. Suomen kirkko

.on puhunut julkisesti kommunismiä vastaan,
ja on tehnyt siinä aivan oikein. Nyt vain on seis-
tävä kommunistisen asevallan ja vainon edes-
sä. Jos Suomen kirkkokansa kestää tämän tuli-
kasteen, on se taaskin voittanut. Mutta kovim-
mat koettelemuksen ajat ovat nyt Suomen kir-
kollisen kansan jakirkon johtajien koettavana.
Kirkott Jäsenet on opetettava uhraamaan va-
roistansa, mikä ei suinkaan ole pieni tehtävä,
sillä t|hän saakka ei ole uhrauksia tarvittu.
MonetJhallituksen rajoitukset ovat aina edessä,
ja kommunistit tietysti muistavat vainota ja
pilkata niin okaisesti kuin he yksin taitavat

vainoapa pilkkaa harjoitta.
Mutta kaiken tämän keskellä Suomen usko-

vainen kansa varmaankin luottaa tähän, että
tällä kaikella on tarkoituksensa ja siis kärsii ja
toimii kaikessa hiljaisuudessa. Tällä kertaa ei
näytä olevan valinnan varaa.

Auttaja torstaina, helmikuun Bp. 1945
AIKA RYHTYÄ TOIMINTAAN

Tarkdltamme kirkkokunnan rahaston ke-
räyksessä. On vain neljä kuukautta enää kirk-
kokunnan tilivuoden päättymiseen, mutta tä-
hän mennessä on vasta aivan muutamilta seu-
rakunnilta tullut tilityksiä. Varsinainen kirk-
kokunnan keräys on viipynyt sentähden, että
viime syksynä toimitettiin ylimääräinen ke-
räys kirkkokunnan rakennusrahastoon.

Se keräys onnistui hyvin. Nyt on aika koota
varat krkkokunnan varsinaisia menoja varten.
Seurakuntien papeille tai esimiehille on lähe-
tetty kirjeellinen selostus, miten paljon olisi
tarpeellista saada kultakin seurakunnalta.
Kirkkokunnan menot on koetettu jakaa mah-
dollisimman tasapuolisesti seurakuntien kes-
ken. Ja sanomattakin on selvää, että kustan-
nukset pidetään mahdollisimman alhaalla kui-
tenkaan vahingoittamatta työtämme.

Edessämme on aina tuo sama, ikivanha
kysymys: miten paljon minun pitäisi antaa? Ja
jos jokin määrä asetetaan, niin se tuntuu aina
liian suurelta. Me tarvitsemme kirkkokunnan
menoihin tänä vuonna pyöreissä numeroissa
$6000.00. Anna siihen sen verran, että voit hy-
vällä omallatunnolla sanoa: Olen osani tehnyt!

Kirkkokunnan rahastoa on viime vuosina
muistettu siksi hyvin, että kehoitukset antami-
seen eivät oikeastaan ole tarpeellisia. Mutta
ettei asia pääse unohtumaan, on tarpeellista
mainita siitä muutaman kerran vuodessa.

Tänäkään vuonna ei meidän tarvitse epäil-
lä, ettemmekö onnistu kirkkokunnan keräyk-
sessä aivan yhtä hyvin kuin on jo onnistuttu
monta vuotta. Lämmintä, uhrautuvaa mieltä
kirkkokunnan työtä kohtaan löytyy kaikissa
seurakunnissa. Sellainen mieli antaa meille
kaikille rohkeutta työhön ja toimintaan.

Krkkomme työn menestystä voimme mita-
ta vain sillä, miten monta voitamme Kristuksen
uskon kuuliaisuuteen ja miten tarkasti voimme
pitää sanan ja sakramenttien yhteydessä ne,
jotka jo kuuluvat seurakuntaan. Mutta rakkaus
Jumalaa ja Hänen valtakuntansa työtä koh-
taan ilmaisee itsensä teoissa. Se ilmaisee itsen-
sä juuri aineellisissa uhreissamme.

Kirkkomme työn menestys vaatii varoja.
Näinä vuosina on meillä kaikilla mahdollisuus
tehdä tavallista runsaampi uhri. Antakaamme
siis Jumalalle, mikä Jumalan on.

V
AVIOERON SAANTIA YRITETÄÄN
TIUKENTAA

Lakiehdotuksia tiukentaa avioeron saantia
on esitetty useitten valtioitten lainlaatijoille
Amerikassa. Useat näistä lakiehdotuksista kiel-
täisivät avioliiton, jota ei ole laillisesti solmittu,
vaan missä mies ja nainen ovat ruvenneet yh-
dessä elämään. Määrättyjen vuosien kuluttua
ovat sellaiset “avioliitot” sitovia monissa valti-
oissa. Lakiehdotuksissa myös esitetään, että o-
lisi vaadittava lääkärintarkastus avioliittoon
aikovilta.

Illinoisin valtion lainlaatijoille esitetään,
että yksin haureus sallittaisiin laillisena syynä
avioeroon. Toinen ehdotus sallisi avioeron myös
mielenvikaisuuden tähden. Montanan valtion
lainlaatijoille kuitenkin ehdotetaan avioeron
myöntämistä 30 päivän oleskelun jälkeen valti-
ossa. Tämä olisi lyhin vaatimus koko Yhdys-
valloissa.

On selvää, että Amerikan avioliittolait o-
vat korjausten tarpeessa. Jokseenkin joka val-
tiolla on erilaiset avioliittolait, joten tiukempia
asetuksia ei voida panna täytäntöön, sillä sel-
laiset avioliittoon aikovat, jotka eivät kykene
täyttämään yhden valtion asetuksia, muutta-
vat asumaan sellaiseen valtioon, missä voivat
saada avioliittonsa lailliseksi tai puretuksi.

On selvää, että kestävä avioliitto on maan
siveyden mitä perusteellisimpia kohtia. Mikään
maa ei voi kauan menestyä, ellei sen asukkaat
ole uskollisia aviolupauksilleen.

Kristillisen kirkon on tässä asiassa kuljet-
tava edellä ja valvottava maan kansan uskolli-
suutta aviolupauksille. Jos ei kirkko ole tässä
asiassa edelläkävijänä, niin tuskinpa mikään
tonen ryhmä saattaisi ääntänsä kuuluville vaa-
tien uskollisuutta aviolupauksille.

V
KENRAALI PATTON RUKOILEE

Muutamia päiviä sitten kerrottiin uutisissa
Europan rintamalta, miten kiroileva Amerikan
kolmannen armeijan kenraali Patton kirjoitti
rukouksen, kun Saksan armeijat työnsivät it-
seänsä aina syvemmälle Belgiaan tammikuun
alussa. Raskäat sateet ja sankka sumu estivät
amerikkalaisten vastahyökkäykset. Patton kir-
joitti tällaisen rukouksen:

“Kaikkivaltias ja laupias Jumala, me nöy-
rästi pyydämme Sinua lopettamaan nämä koh-
tuuttomat sateet. Anna meille hyvä sää taiste-
lua varten. Armossasi kuule meitä sotamiehinä,
jotka huudamme puoleesi, että Sinun voimasi
aseenamme voisimme kulkea voitosta voittoon
•ja laskea perustukset Sinun oikeudellesi ihmis-
ten ja kansojen keskuudessa. Amen.”

Jumala kuuli tämän rukouksen, sillä tai-
vaat selkenivät ja “kohtuuttomat” sateet päät-
tyivät, että “Ninth Air Force” pääsi nousemaan
ilmaan ja tankit liikkumaan, ja niin vihollinen
pysäytettiin.

Varmaankin Pattbn on jo lapsena kotona
tai pyhäkoulussa oppinut Raamatun kohdan:
“Huuda minua avuksesi hädän päivänä, niin
minä autan sinua ja sinä olet kiittävä minua!”

Matt. 13: 24-35 ja 36-43.

“Toisen vertauksen hän puhui
heille sanoen: ‘Taivasten valta-
kunta on verrattava mieheen,
joka kylvi siemenen peltoonsa.
Mutta ihmisten nukkuessa hä-
nen vihamiehensä tuli ja kylvi
lustetta nisun sekaan ja meni
pois’.” Juuri edellisissä värs-
syissä Jeesus on esittänyt ver-
tauksen neljänlaisesta maasta.
Tämäkin vertaus perustuu sie-
menen kylvämiseen. Mies kylvi
hyvän siemenen maahan, mut-
ta yöllä tuli hänen vihamiehen-
sä ja kylvi peltoon rikkaruohon
siementä, jota sanotaan van-
hemmissa Raamatun käännök-
sissä valhevehnäksi, mutta uu-
dessa tarkemmin lusteeksi. Vi-
hamies oli katkera, mutta myös-
kin raukkamainen pelkuri, joka
teki tihutyönsä yön pimeydessä.
Lusteet kasvoivat paljon nope-
ammin kuin hyvä siemen, eikä
pellosta tullut viljaa kuin pieni
osa siitä, mitä se olisi tuottanut,
jos ei vihamies kylvänyt sekaan
lusteita.

Tämän vertauksen on selittä-
nyt itse Hän, joka sen puhuikin.
Mutta vielä selitystäkin on pal-
jon tulkittu väärin, sillä on ole-
massa kirkkoja ja opettajia, jot-
ka etsivät puolustusta Raama-
tusta omille mielipiteillensä.
Mutta kun luemme selityksen
sanat sellaisina kuin Kristus ne
lausui, niin emme voi mennä
harhaan.

Ensimmäisestä kohdasta ei
liene mitään erimielisyttä. Jee-
sus sanoo: “Hyvän siemenen
kylväjä on Ihmisen Poika”. Täs-
sä Jeesus käyttää itsestänsä ni-
meä Ihmisen Poika. Vain yhden
kerran joku toinen antaa Hä-
nelle tämän nimen, nim. Stefa-
nus kuolemansa hetkellä: “Kat-
so, minä näen taivaat auenneina
ja Ihmisen Pojan seisovan Ju-
malan oikealla puolella”. Juu-
talaisille oli tämä nimi tunte-
maton, että he kysyivät: kuka
on tämä Ihmisen Poika? Nimi
on kyllä Danielin kirjassa sen
seitsemännessä luvussa, mutta
eivät juutalaiset siitä ottaneet
vaaria. Jeesus sanoi itsensä Ih-
misen Pojaksi todistaakseen, et-
tä Hän on osallistunut ihmisen
luonnosta, nim. lihasta ja luus-
ta.

Jeesus itse on hyvän siemenen
kylväjä, sillä Hänen on sana ja
sakramentit. Hän omistaa vai-
niot ja kerran kokoaa viljan
aittoihinsa. Me olemme vain
Hänen palvelijoitansa.

Vertauksessa neljänlaisesta
maasta siemen on Jumalan sana,
mutta tässä vertauksessa Jeesus
sanoo hyvän siemenen olevan
valtakunnan lapset. Mitään ris-
tiriitaa ei ole, sillä Jumalan sa-
na on välikappale, jonka kautta
ihmiset uudestisynnytetään ju-
malan valtakunnan lapsiksi.
Kun ihminen ottaa sanan us-
kolla vastaan ja kätkee sen sy-
dämeensä, on Jumalan sana mi-
tä lähimmässä yhteydessä hä-
nen kanssansa.

Tällä selityksellä on erikoi-
semmin velvoittava merkitys
meille kristityille. Me valtakun-
nan lapsina olemme hyvä sie-
men. Meidän kauttamme Juma-
la tekee sanankylvötyötä maail-
massa. Hän käyttää suutamme
puhumaan sanaa ja aikaamme
ja varojamme auttamaan sanan
kylvötyössä. Jumala onkin en-
nustanut jo Jeremian kautta:
“Katso, päivät tulevat, jolloin
minä kylvän Israelin maahan
ihmisen siementä”. Ja profeetta
Sakarjan kautta: “Kun minä
sirotan heidät kansojen sekaan,
muistavat he minua kaukaisissa
maissa.” Kyllä mielellämme
ajattelisimme yksin kirjoitettua
sanaa siemenenä, mutta totuus
kuitenkin on, että jokainen val-
takunnan lapsi on Jumalan sie-
mentä, koska hänet on kutsuttu
Jumalan evankeliumin todista-
jaksi.

Seuraavan kohdan johdosta
on paljon kiistelty. Jeesus sa-

Kristuksen vertaukset
Kokoillut J.E.N.

noo: “Pelto on maailma”. Sellai-
set kirkot, jotka suosivat epä-
uskoisia ja jumalattomia ihmi-
siä jäseninään, ovat aina yrit-
täneet todistaa, että pelto on
seurakunta. Sitten jatketaan,
että niinkuin Jeesus kielsi ope-
tuslapsensa nyhkimästä valhe-
vehnän ennen elonleikkuuta,
samoin on se luvatonta estää
jumalattomia olemasta näkyvän
seurakunnan jäseninä. Kyllä Ju-
mala eroittaa vehnät lusteista
viimeisenä päivänä.

Onhan ilmeistä, että tällaisel-
la selityksellä tehdään väkival-
taa Raamatun sanalla halussa
puolustaa laitoskirkkoa. Ver-
tauksessa puhutaan seka tai-
vasten valtakunnasta että maa-
ilmasta, ja ne selvästi eroitetaan
toisistaan. Ne ovat aivan eri
asiaa. Tässä Jeesus puhuu valta-
kunnan lasten kylvämisestä
maailman kansojen laajoille
vainioille.

Vihamies, joka kylvi lusteet
peltoon, on perkele. Krysostom
sanoi erään kerran: “Profeetto-
jen jälkeen tulevat väärät pro-
feetat; apostolien jälkeen valhe-
apostolit; Kristuksen jälkeen
anttikristus”. Tällaisten kautta
perkele tekee maailmassa työ-
tänsä. Hän kylvää väärää oppia,
valheita ja anttikristuksen hen-
keä maailmaan. Ja hän tekee
työtänsä vasta sitten, kun sana
on kylvetty, sillä ennen sanan
kylvöä hän saa levätä rauhas-
sa. Miten monella paikka-
kunnalla olemmekaan saaneet
todeta, että kun Jumalan sana
rupeaa saamaan sijaa ihmisten
sydämissä, niin sitten saatana
lähettää sinne kaikenlaiset lah-
kolaiset, väärät opit ja erimie-
lisyydet. Sellaista on perkeleen
kylvötyö.

Ja hän kylvää yöllä. Hän on
pimeyden valtakunnan ruhti-
nas, joka ei tee työtänsä valon
aikana, sillä silloin hänet tun-
nettaisiin. Mutta kun ihmiset
nukkuvat eikä ole ketään peltoa
vartioimassa, niin silloin perke-
le tulee siemensäkkinsä kanssa.
Eikä hän tule raivattuja teitä
hevosella ja kolisevilla kärryil-
lä, vaan hän tulee kaukaisim-
masta nurkasta pellolle ja kun
on lusteen siemenen kylvänyt,
menee hän hiipien pois eikä il-
moittele kenellekään, mitä hän
on tehnyt.

Tämän lusteen eli valheveh-
nän turmiollinen puoli oli juuri
siinä, että sitä ei voinut eroittaa
oikeasta vehnästä ennenkuin
sitten, kun molemmat alkoivat
olla jyvällä. Jeesus sanookin:
“Ja kun laiho kasvoi ja teki he-
delmää, silloin lustekin tuli nä-
kyviin”. Monia viikkoja, jopa
kuukausia kului, ettei kylväjä
lainkaan tuntenut valhevehnää
oikean vehnän joukossa. Ja kun
hän viimein sen tunsi, oli se ai-
van liian myöhäistä, sillä pel-
lossa oli vain muutamia oikean
nisun tähkäpäitä, mutta enem-
mistö valhevehnää.

Saatana kylvää maailmaan,
vieläpä moniin seurakuntiinkin;
väärän opin siementä, joka saa
kasvaa kaikessa rauhassa sen-
tähden, että uskonasioissa pime-
ät ihmiset eivät tiedä eroa oike-
alla ja väärällä jumalisuudella.
Kaikki mikä Jumalan nimeä
mainitsee, on hyvää ja puolus-
tettavaa.

Tulee kuitenkin hetki, jolloin
lusteet eroitetaan nisusta. Se
tapahtuu elonaikana. Niinkuin
lusteet tulessa poltetaan, “o,
on tapahtuva maailman lo-
pussa, sillä Ihmisen Poika lähet-
tää pyhät enkelinsä ja he kokoa-
vat kaikki, jotka ovat pahennuk-
seksi ja jotka - tekevät laitto-
muutta, ja heittävät heidät tu-
liseen pätsiin; siellä on oleva
itku ja hammasten kiristys.
Kaikki, jotka ovat olleet toisille
pahennukseksi ja tehneet lait-
tomuutta, olivatpa sellaiset seij-

rakunnan jäseniä tai ei, kohtaa-
vat ankaran tuomion viimeisenä
päivänä. Jotka eivät usko tule-

vaan vaivaan jumalattomille,
muistakoot, että itse Ihmisen
Poika kärsi sanomattomat sielun
ja ruumiin tuskat juuri sentäh-
den, että me pelastuisimme tu-
levista helvetin vaivoista.

Vanhurskasten kohtalo on ai-
van toinen kuin laittomuuden
harjoittajien. Jälkim mäi s e t
joutuvat pimeyteen mutta edel-
liset “loistavat Isänsä valtakun-
nassa niinkuin aurinko”. Van-
hurskasten loisto ei näy täällä
maailmassa, sillä syntinen liha
estää heidän kirkkautensa nä-
kymästä. Mutta kun ihmisen
Poika tulee ja antaa meille syn-
nittömän ruumiin, niin sitten
meidän kirkkautemme ilmestyy.
Ei tarvitse mitään uutta kirk-
kautta luoda, vaan ainoastaan
tuoda ilmi Jumalan pyhissä
oleva kirkkaus. Sehän on mei-
dän suuri lohdutuksemme tie-
tää, että vaikka Jumalan lapsi-
na makaamme täällä synnin
tahraamina, kunniaa vailla ih-
misten silmissä, vieläpä kaiken
pilkan ja häväistyksen kohtei-
na, tulee kuitenkin aika, jolloin
kirkkautemme ilmestyy aivan
kun aurinko pilven takaa eikä
sen kirkkautta enää koskaan
mikään pilvi eikä sumu peitä.

Meidän valtakunnan lasten on
elettävä maailmassa, joka on
täynnä pahennusta ja laitto-
muuden harjoittajia. Sellaisessa
maailmassa on yhtä tukala kas-
vaa uskossa ja vanhurskaudessa
kuin oli oikean vehnän lusteitten
seassa. Lohdutuksemme kuiten-
kin on, että kerran tulee elon-
aika, jolloin Herra antaa valta-
kunnan lapsille iankaikkisesti
kestävän kunnian. Ja joskaan
ei valtakunnan lapsia ole niin
paljon kuin soisimme olevan,
niin saamme kuitenkin tietää,
että niitä löytyy lukematon
joukko maailman lustepellosta.
Eikä Jumala koskaan erehdy,
vaan aina tietää vehnän ja val-
hevehnän eron. N.

Kaustisen Köyhältä-
joelta Floridaan

Kirj. Kristiina Niemistö
(Jatkoa)

Oli kuiva ja kuuma lokakuun
alku. Metsävalkeat raivosivat
seudun metsissä ja uhkasivat
kaikkien uranuurtajien mökke-
jä. Eräänä päivänä tuli saksalai-
nen maanviljelijä kotiimme ja
kehoitti meitä lähtemään pois
taikka palamme. Hän kutsui
kaikki viisi perhettä tulemaan
hänen kotiinsa ja tuomaan elu-
katkin hänen aukealleen. Rupe-
simme heti kantamaan astioita
ja vaatteita kuivaan kaivoon,
jonka peittelimme huolellisesti.
Niin lähdimme turvallisempaan
paikkaan. Miehet kuitenkin jäi-
vät varustamaan valkeaa.

Niinä päivinä hätähuudot
nousivat jokaisen huulilta.
Mutta samoin nousi taivaalle
sankka savu, kun tuli nuoleskeli
kuivaa maan kamaraa ja poltti
kaiken, mitä sen päällä oli.
Pelkäsimme myös miesten hen-
kiä. Nousimme korkealle mäelle
ja sieltä tähystelimme kiikaril-
la, josko talot vielä seisovat ja
näkyisikö mistään miesten lii-
kettä.

Kolmantena päivänä tuli
Heikkilä sanoman kanssa, että
miehet ovat hengissä eivätkä ta-
lot ole palaneet. Viidentenä
päivänä saimme palata takaisin
kotia. Siellä oli ihmeellinen näh-
tävyys, sillä tulipalo oli kiertä-
tänyt talot aivan seiniä myöten,
mutta ei polttanut niitä. Ja
vielä suurempi hämmästys oli
nähdä, että kaikki heinäsuovat
seistä töröttivät nokisella kas-
kella. Monet ihmiset kävivät
vartavasten ihmetellen katso-
massa, että miten oli mahdollis-
ta, etteivät heinäsuovat ja ra-
kennukset palaneet. Ihmeelliset
ovat Jumalan työt.

Iloisella mielellä jokainen al-
koi taaskin kotitöihinsä. Vaati-
mattomat majat tuntuivat rak-
kailta ja tyytyväisyyden hymy
oli jokaisen kasvoilla. Olen
monta kertaa ajatellut, että j
joilla ei ole vastuksia, ei hän
ilostakaan mitään tiedä.

Seuraava talvi oli kylmä ja

myrskyinen. Ei lasten kanssa
kuitenkaan ollut mitään hätää,
kun puki heidät lujasti illalla
ja pani kaikki viisi sänkyyn
poikittain ja sitten peitteli hei-
dät huolellisesti. Muistan erään-
kin yön, kun seisoin lasten sän-
gyn vieressä ja kiitin Jumalaa,
että Hän on uskonut minut näin
korkeaan tehtävään, että saan
olla Jumalan luomien ja lunas-
tamien lasten holhooja ja kas-
vattaja, sillä eihän taivaan au-
ringon alla voi olla kalliimpaa
tehtävää kuin ihmislasten kas-
vattaminen.

Talvi kului nopeasti ja lep-
poinen kevätaurinko sulatti
roudan maasta ja kylmän talven
muistot mielestä. Miehetkin tu-
livat kotiin talven töistä alot-
tamaan kesätöitään. Jo kesällä
kuitenkin oli mielessä syksyn
huolet, sillä lapsia oli lähetettä-
vä kouluun, mutta ei voinut

t

ymmärtää, mistä lapsille saa
vaatteita.

Eräänä päivänä kun “hars
Heikkilä tuli meille, esitin hä-
nelle, että menemme poimi-
maan mustia vaaraimia ja
myymme ne kaupungissa, sillä
niillä on kysyntää. Seuraavana
päivänä lähdimme marjaan ja
saimmekin suuret sangot täy-
teen marjoja. Sitten seuraavana
aamuna lähdimme kaupunkiin
marjasanko toisessa kädessä ja
voiruuku toisessa. Matkalla oli
mentävä joen poikki, jossa ei
ollut siltaa. Minä jo epäilin etu-
käteen, että miten käy sen joen
poikki mennessä, sillä en ole
koskaan kunnollisesti voinut
kävellä yhtä puuta myöten ve-
den päällä. Mrs Heikkilä ja mrs
Lehto menivät edellä ja kantoi-
vat vielä marjanikin. Voiruuku
kuitehkin jäi omaan käteen. Kun
pääsin vähän matkaa puuta pit-
kin, alkoi metsä silmissäni kul-
kea vastavirtaan. Silloin otin
vaateeseen käärityn voiruukun
hampaisiini ja rupsesin kont-
taamaan hirren selkää. Kaverit
toisella rannalla jokea nauroi-
vat aivan hytkyen, ja kyllä mi-
nuakin nauratti, mutta ei sopi-
nut nauraa, sillä olisi
mennyt joen pohjaan, j|s olisin
suuni avannut.

Kaupunkiin pääs ty|mme
saimmekin marjat myytyä mel-
kein heti 10 senttiä valtti. Sa-
moin voi teki kauppania. Nyt
meillä olikin taas rahaa,
ja niin menimme vaatekaup-
paan. Silloin sai karttuunaa vii-
dellä sentillä jaardin ja pumpu-
likangasta kuudella sentillä.
Kukin ostimme marjarahoilla
24 jaardiakangasta ja voirahoil-
la ruokaa ja niin lähdimme ta-
kaisin kotia. Näitä marjamatko-
ja teimme kaupunkiin niin
kauan kuin marjailuaikaa kesti.
Sen loputtua olikin meillä jo
runsaasti kangasta monesta eri
lajista.

KJun kangasta oli saatu, niin
sitten oli ruvettava neulomaan
lapsille vaatteita: housuja, pai-
toja, tanttuja ja kaikkia, mitä
tarvitsevat. Ja kun koulu alkoi,
oli lapsilla kunnolliset vaatteet,
vaikka kesällä oli näyttänyt sil-
tä, että lapset eivät voi mennä
kouluun vaatteiden puutteessa.

Sinä syksynä j oli taas tyyty-
väisyys matalissa majoissamme,
sillä mitään sellaista ei puuttu-
nut, mikä olisi tehnyt elämän
kurjaksi. Jumala itse panee
meidät koettelemuksen ahjoon,
mutta ajallaan pelastaa meidät,
että tuntisimme Hänen apunsa
ja kiitäisimme häntä. Vaikka
elämä korvessa oli vaatimaton-
ta, eikä muuta ollut kuin aivan
tärkeimmät eläipän tarvikkeet,
oli elämä kuitein nautintori-
kasta, sillä eihän elämän ilo ole
tavaran paljoudessa, vaan oike-
assa mielessä. (Jatk.)
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