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(Jatkoa)

Anja meni ikkunan luo ja
hengitti syvään kirkasta, läm-
mintä kesäilmaa. Kyynel nou-
si silmään. Oliko hänen ainoa
osa elämässä viskautua kuin
puustansa irtirevitty lehti
kaiken maailman tuulten vie-
täväksi paikasta toiseen löy-
tämättä mistään lepoa ja tyy-
dytystä sielunsa nälkään?

Alhaalta puutarhasta kuu-
lui naurua ja hälinää. Anja
vetäytyi syrjään. Voisivathan
luulla hänen seisovan tässä
vahtimassa heitä ikkunasta!
Miten olen käynyt näin arak-
si kysäisee hän äkkiä itsel-
tään aina vain yhtä pelkoa,
että he löytäisivät minusta
jotakin moitittavaa. Niinkuin
sittenkin löytävät, sen olen
selvästi huomannut. Täti Mar-
jattakin, joka ensin otti niin
ystävällisesti vastaan, miksi
on hänkin nyt muuttunut
niin luoksepääsemättömäksi?
Millä olen rikkonut heitä vas-
taan? Olenhan koettanut mu-
kautua, olla seurassa vaikka
mieli on ikävöinyt yksinäi-
syyttä, nauraa ja olla mielik-
si. Miksi olen oikeastaan näin
tehnyt? Kaiketi saadakseni
jonkun murusen ystävyyden-
nälkääni tyydytykseksi, olen
kerjännyt muruja rikkaiden
pöydältä, kuten kerjäläinen
kerjää leipäpalaa henkensä
pitimeksi.

Nuorten äänet tuolta puu-
tarhakäytävältä kaikuvat lä-
hempänä. He kuuluvat kiiste-
levän, mikä olisi hauskempaa
tehdä, iltapäivän huvimatka
hevosella tai laivalla.

Yhtäkkiä päättää Anja kiel-
täytyä lähtemäsä mukaan ja
sensijaan tehdä kävelymatkan
pitkin järvenrantaa aina
tuonne kaukaiseen metsään
saakka, jonne hänen niin
kauan on tehnyt mieli. Nyt
hän lähtee, toisten ollessa hu-
vimatkalla. Kesken kaikkea
huomaa hän salaisella tyydy-
tyksellä saaneensa uutta roh-
keutta. Mistä se on tullut?
Helvin kirjeenkö kautta? Niin
aivan. Sillä nyt tiesi Anja sit-
tenkin tehneensä oikein jät-
täessään Salokankaan. Nyt ei
hänen enään tarvinnut syyt-
tää itseään äkkipikaisesta läh-
döstään. Se asia oli nyt niin-
kuin olla pitikin. Ja illalla
kirjoittaisi hän Helville ja on-
nittelisi, niin onnittelisi vil-
pittömällä osanotolla ystävät-
tärensä ilosta, joka niin pit-
kän uskollisen odotuksen jäl-
keen viimein pii löytänyt kai-
vattunsa. Ja sitten, niin sitten

miten olikaan hän äsken
sanonut Elsille? Anja muis-
taa sen mielihyvällä. “Sinulle
ovat he vieraita, mutta minul-
le ovat molemmat ystäviä.”
Niin, molemmat. Ja sitten kä-
visi hän joskus Helvin ja Er-
kin kodissa ja auttaisi Helviä
kutomaan pieniä sukkia ja
paitoja ja sitten

Kello soi päivälliselle. Äk-

kiä laittaa Anja pukunsa ja

tukkansa kuntoon.
Ja kun hän asteli ruokasa-

lia kohden muisti hän, miten
sieltä kuuluva äänensorina ei-

len vielä oli vihlonut korvia.
Nyt sitävastoin kuunteli hän

sitä tyynellä mielellä. Helvin
kirjeen kautta oli hänelle o-

jennettu leipäpala, joka oli
puhdasta väärentämätön t ä
viljaa, eikä hän nyt niin kiih-
keästi halunnut muruja, joi-
den arvo oli hävinnyt mität-
tömäksi.

HuvimatkalaiSet olivat vii-

mein päättäneet lähteä hevo-
sillä matkaan.

Sinähän osaat ajaa, Anja,
sinä tulet meille kuskiksi
se oli Synnöven ehdotus hei-
dän noustessaan päivällispöy-
dästä.

Minä en tällä kertaa läh-
dekään mukaan sanoi An-
ja levollisesti.

Et lähde mukaan! kuu-
lui oikealta ja vasemmalta
mitä se merkitsee, onko si-
nulla taas päänsärkyä?

Ei ole. Aion vain tehdä
kävelyretken ja sitten kir-
joittaa kirjeen.

Oletko oikullinen, Anja?
Lauri heitti pikaisen syrjä-

silmäyksen Elsiin.
Taidanpa olla. hymäh-

ti Anja.
No, ei ainut pääskynen

kesää tuo Synnöven ääni
kaikui ratkaisevana me
lähdertime kuitenkin täysilu-
kuisina.

Pihalla hirnuivat jo hevo-
set. Kaikennäköisiä ajopelejä
vedettiin liiteristä. Siinä oli
melua ja hälinää, naurua ja
pikku toraa, valikoimista ja
asettelemista loppumattomiin.

Kesken kaiken pääsi Anja
toisten huomaamatta lähte-
mään järvenrantaan vievälle
tielle. Pian oli hän kääntynyt
mutkittelevalle polulle, joka
vuoroin nousten kukkuloille
vuoroin painuen viheriään
laaksoon, vei kohti honka-
metsää järven toisella rannal-
la. Tällä hetkellä nautti hän
kaikesta: yksinäisyydestään,
kukkien tuoksusta, sinitai-
vaan ihanuudesta ja lintujen
laulusta viheriän pensaiston
sylissä.

Ja ajatukset kääntyivät taa-
sen Helvin kirjeeseen. “Myrs-
ky-yön lahjaksi” oli Helvi sii-
nä nimittänyt rakkaansa. Mi-
ten ihmeellistä onkaan elä-
mä! Se antaa lahjansa silloin,
kun ihminen vähiten saattaa
sitä odottaa ja kätkee ne mo-
nesti, kun ihmisen mielestä
olisi mitä suotuisimmat olot
niiden esiintymiselle, kaikki
niin valmista ja otollista vas-
taanottamista varten. Mutta
lahja jää tulematta, ei sitä
anneta kulkijan mielestä sopi-
valla ajalla, ei meidän mää-
räämänä hetkenä.

Mitä mietitte, neiti Aar-
ra? Anja hätkähtää, huo-
maamattaan on hän ajatuk-
siinsa vaipuneena pysähtynyt
nojautumaan valkorunk öi-
seen koivuun järven lähellä,
näkemättä ollenkaan eversti
Kalpaa, joka asettaa kalan-
pyydyksiään kuivamaan ran-
nalle. Mitäkö mietin? Ehkä
elämän ongelmia Anja hy-
myilee surunvoittoisasti.

Se ei kannata, neiti. Ei
mikään asia parane miettimi-
sellä eversti Kalpa on saa-
nut verkkonsa kuivausteli-
neille ja istuutuu nurmikkoon.
Anja samoin. Ja eversti jat-
kaa:

Minäkin olen miettinyt
ja miettinyt, ja kauan kesti
ennenkuin pääsin tähän jär-
kevään lopputu loks e e n :

maamme pyörii kerran mää-
rättyä rataansa, samoin kaik-
ki asiat, mitkä tapahtuvat sen
kamaralla huolimatta ihmis-
ten touhuista siirtää ja muut-
taa sitä tai tätä. Yhtähyvin
voisivat he yrittää siirtää
maan radaltansa, kuin laatia
lakia sellaisessa kaaoksessa,
jossa kaikki tapahtuu vain
sallimuksen oikusta.

Anja kuuntelee kummastel-
len vanhuksen puhetta.

Te katsotte niin kysy-
västi minuun, neiti Aarra,
mutta eikö puheeni ole totta?
“Rehellisyys maan perii.” Sen
periaatteen mukaan on jokai-
sen täällä elettävä ja työsken-
neltävä. Mutta mietteet ja sen

semmoiset tuumailut, ne

saamme kerta kaikkiaan vis-

kata mereen, ne eivät auta
purjehtijaa hitustakaan eteen-
päin, hän päsee jos pääsee on-

nellisesti satamaan, hän huk-
kuu jos hukkuu syvyyksiin,
ei siinä mikään auta eikä
muuta asiaa.

Sipi-vaarin
kasvatti

Klrj. Hanna Rauta
(Jatkoa)

Saapuvia vieraita ihmetyt-
ti kovin se suurjuhlan asu, jo-
hon talo oli pukeutunut. Kaik-
kialla oli köynnöksiä ja kuk-
kia ja juhlahumua. Vieraita
saapui kauempaakin, muuan
pastori rouvansa kanssa Poh-
janmaalta asti. Jotkut tunsi-
vat heidät . ennestään, sillä
pastori oli aikaisemmin ollut
jonkin vuoden heidän kau-
pungissaan lyseon uskonnon-
nonopettajana. Siltalan tuo-
marin kera saapui useita hei-
dän sukulaisiaan. Kahvipöy-
dän runsaita herkkuja nautit-
taessa kuiskailtaan, ettei en-
nen ole Salmensuussa näin
juhlallisia kutsuja pidetty.

Talon tyttäret olivat kuin
kaksi ihanaa ruusua keväisim-
mässä heleydessään. Heidän
vaaleat, himmeäkuvioiset silk-
kipukunsa välkähtelivät kuin
perhosten siivet, sopivasti ke-
hystäen heidän piirteittensä
nuorteaa kukkeutta ja ilon
säteilyä heidän katseissaan:
Niin, kumpi heistä oikeas-

— Mutta Jumalahan se kui-
tenkin on Joka johtaa kaikki,
joka

Anja keskeyttää äkkiä it-
sensä. Eikö hänkin jo ollut
sanoutunut irti tuosta uskosta
Jumalan johdatukseen ja pi-
tänyt itsensä kuin lehtenä,
jonka tuuli viskasi mihin mil-
loinkin sattui

Ettäkö Jumala johtaisi
asiain kulkua niinkö neiti

mutta miten voisi hänen
huolenpitonsa ulottua jokai-
seen yksityiseen noista ihmis-
miljoonista täällä maan pääl-
lä?

Niin, tämähän on järkevää
puhetta, kuinka en siihen
myöntyisi. Mutta samassa,
kun Anja ajatteli näin, tuntui
hänestä kuin möisi hän itsen-
sä, kieltäisi sen, minkä hän
kuitenkin tiesi ikuiseksi to-
tuudeksi, jos ei hän koko sie-
lullansa nousisi vastarintaan,
nousisi hellittämättö m ä ä n
taisteluun kaikkea ja jokais-
ta vastaan, joka yrittäisi riis-
tää häneltä tuon kalliin aar-
teen: luottamuksen Jumalan
johtoon, uskon Herran muut-
tumattomaan armoon ja isäl-
liseen huolenpitoon.

Hän näki edessään aurin-
gonpaisteisen, kukkivan nii-
tyn. Se toi hänen mieleensä
jotakin, joka varmaankin tut-
tuna ja totuttuna kuvauksena
tuntuisi hyvinkin lapsellisel-
ta tälle viisaalle, harmaapar-
taiselle everstille. Mutta Anja
tarttui sittenkin siihen:

Kaikki kukkaismiljoonat
tuhansilla niityillä saavat e-
linvoimansa samasta aurin-
gosta, se riittää kaikille ja eh-
tii huolehtia pienimmästäkin
taimesta.

Ukko hymähti. Mutta ei y-
limielisesti ja halveksien,
niinkuin Anja oli pelännyt,
vaan surunsekaisella haikeu-
della.

Se on vanha kuvaus tuo,
jota neiti nyt käyttää.

Niin on. Mutta eikö siinä
sittenkin löydy syvää totuut-
ta ja lohduttavaa?

Mikset, epäilemättä.
- Niin jatkoi Anja kuin

puhuen itselleen eikö sit-
ten Jumala, niin auringon
kuin kukkaismaailmankin ja
kaiken Luoja, eikö hänellä o-

lisi voimaa huolehtia kätten-
sä töistä, lapsistaan, pienim-
mistäkin!

Ukkovqnhus kävi mietti-
väksi.

Neiti sanoi hän jos
todellakin uskotte Jumalan
johtavan kaikki elämämme
kohtalot, niin te olette on-
nellinen.

(Jatk.)

taan oli miellyttävämpi, tuo
tummatukkainen, kuvankau-
nis Kaarinako suurine sinisil-
mineen, vai tuo siro, vaalea
Kyllikki, joka oli niin vilkas
ja eloisa?

Martti Kiviojakin oli saa-
punut. Se oli yllätys sekin,
sillä hänhän oli ollut poissa
Salmensuusta jo toista vuot-
ta. Kovin on poika miehisty-
nyt jakaunistunut. Kelpaa to-
siaan Alman ylpeillä hänestä.

Tuoltahan Alma tuleekin.
Tohtorinrouva riensi häntä
tervehtimään ja alkoi heti
keskustella heidän yhteisestä
suosikistaan, hiljaa supisten:

Hän on jo toista viikkoa
ollut täällä, eikä olejvielä käy-
nyt edes meillä Hannu vain
on käynyt hänen luonaan
täällä Eikö olekin ihmeel-
listä, Alma, että hän saa asua
koko kesän talon parhaassa
yliskamarissa, kun muistaa
kaikkea, mitä vuosien varrel-
la on nähty Kuulehan, on-
ko hän saanut sinulta rahaa
uusiin pukuihinsa, sillä Han-
nu kertoi hänen olleen Yrjön
kanssa kaupungissa ostamas-
sa kaksi uutta pukua, kesäta-
kin ja kengät

Almaa itseään tuo kaikki
ihmetytti, mutta hän sanoi,
että Martin puvusto oli tosi-
aan kovin uusimisen tarpees-
sa. Mutta hän sanoi selityk-
seksi, ettei hän enää ohjaa
Martin rahojenkäyttöä, sillä
tämä on ottanut lainan hen-
kivakuutuskirjaansa vastaan.
Hän arveli, että poika on var-
maankin saanut palkkansa e-
tukäteen, sillä Yrjö on pyytä-
nyt häntä kesäapulaisekseen.
Alma sanoi olevansa suoras-
taan liikutettu salmensuulais-
ten Marttia kohtaan osoitta-
masta ystävällisyydestä.

Tohtorinrouva virkkoi:
Nyt on Martilla ja Han-

nulla hauskaa, kun he ovat
saaneet tänne pastori Aura-
sen, joka on heille kuin isä ja
veli.

Niinpä pojat olivatkin nyt
juuri pastorin kera Martin
sinikamarissa, jossa puhuttiin
entisistä ja nykyisistä asiois-
ta, todettiin evankeliumin i-
kuinen arvo ja keskusteltiin
työmuodoista sen levittämi-
seksi. Poikien into ja vakaa
Raamatun sanassa pysyminen
tuotti pastorille suurta iloa,
samoin kuin Hannun vihkiy-
tyminen sananjulistajan teh-
tävään.

Kaarina taas vei Elsan o-
malle puolelleen.

Emme voineet olla lähte-
mättä, sanoi Elsa heti,
sillä meistä tuntui kuin sinun
hartaiden pyyntöjesi takana
piilisi jotakin salaperäistä...
Aavistankohan oikein?

Kenties? Mutta älä
kysy nyt enempää, sillä se on
vielä hetken aikaa suuri sa-
laisuus

Anna minun kuitenkin
onnitella sinua, sanoi Elsa
kietoen kätensä rakkaasti ys-
tävänsä kaulaan, ilokyynelten
kohotessa kummankin silmiin.

Sitten myöhemmin ker-
ron sinulle tarkemmin kai-
kesta, vaikkapa illalla, kun
toiset vieraat ovat lähteneet.
Kaikki on ollut niin ihmeel-
listä, Elsa... .Äitikin on meil-
le nyt niin suopea, mutta isän
myötätunto on kerrassaan
suuremmoista ....Kaduttaa
oikein, että olen sinullekin
häntä moittinut ....Kunpa
voisit unohtaa kaiken, mitä
sanoin hänestä!

Yrjö Viikki ei malttanut e-
nää viivytellä.

Hän valitsi hetken, jolloin
kaikki vieraat olivat saapu-
villa ja saaneet tervetuliais-

kahvit, kun hän, kysymättä
keltään muodollisuussääntöjä,
astui saliin, asettui niin, että
hän saattoi hyvin tarkata se-
kä Alman että Villen ja Ethe-
lin kasvojen ilmeitä, rykäisi
kurkkunsa selväksi ja lausui:

Hyvät ystävät! Olen hy-
vin ilomen, kun olette näin
lukuisasti saapuneet meidän
perhejuhlaamme, jolla tällä
kertaa on tavallista suurempi
merkitys .... sillä, hm
minulla on ilo ilmoittaa teille,

hän katsoi suoraan Alman
silmiin, ylioppilas Martti
Kiviojan ja tyttäreni Kaari-
nan kihlaus sekä hovioi-
keuden auskultantti Lauri
Linnasuon ja tyttäreni Kylli-
kin kihlaus joten pyydän,
että otatte osaa meidän yhtei-
seen iloomme ja käytte onnit-
telemaan kihlautuneita
No, lapset, missä te olette?

Ja nuoret saapuivat eri ta-
hoilta, hymyilevinä, kainoina,
hämillään Liiiton merkit
kiilsivät heidän sormissaan.

Isäkin hymyili, sillä niin
täydellinen oli ällistys, jonka
hänen sanansa olivat saaneet
aikaan, että hän näki “kos-
tonsa” perinpohjin onnistu-
neen. Vieraat olivat hänen
puhuessaan nousseet seiso-
maan, mutta Alma-parka kal-
peni ja tarttui tuolin selkäno-
jaan tukea etsien. Ethplkin o-
li kuin puusta pudonnut, mut-
ta Ville hm, kyllähän tuo
vanha gentlemanni kykeni pi-
tämään kurissa kasvojensa il-
meet.

Kaikki riensivät onnittele-
maan. Alma aivan horjui, kun
hän tuli änkyttämään toivo-
tuksensa. Hannukaan ei tah-
tonut löytää sanoja hämmäs-
tyksensä ilmaisuksi, eikä Ola-
vi, joka nuoren rouvansa kera
myös oli mukana, heidän vast’
ikään palattuaan häämatkal-
taan ....niin, kaikki he oli-
vat yhtä hämmästyneitä.

Juhla oli muuttunut kihla-
jaisjuhlaksi.

Kauan kesti ihmettelyn ko-
hinaa. Kuiskittiin, huudeltiin,
kyseltiin ja katseltiin. Nuo-
ret ryhmittyivät kihlautunei-
den ympärille, osoittivat suo-
siotaan äänekkäästi meluten
ja veivät heidät puutarhaan,
jonka sireenimajassa jatket-
tiin ilonpitoa.

Kai te vietätte kaksois-
häätkin, sanoi Olavi Mar-
tille.

Emme, sanoi Martti,
sillä Laurihan on jo valmis

virkaan, mutta minulta me-
nee vielä vähintään kaksi
vuotta opettajaksi valmistu-
miseen—

— Jätä lukusi ja asetu Sal-
mensuuhun, neuvoi Olavi.

Mutta Martti sanoi, ettei
hän jätä opettaja-uraansa,
sillä täytyyhän hänen ansaita
edes sen verran, että saa vel-
kansa maksetuksi Vain
kesäksi he sitten aina tulevat
Salmensuuhun töihin

Paistiin päästyä nousi tuo-
mari Borg puhumaan kihlau-
tuneille kauniita sanoja nuo-
ruudesta, keväästä ja rakkau-
desta, mutta ylimalkaisuudes-
taan huolimatta puhe vaikut-
ti liikuttavalta,'sillä siinä tun-
tui isän sydämen värähtely.
Sen jälkeen puhui toinen isä,
mutta hän ei saanut sanoihin-
sa yhtä syvää tunnesävyä.
Vieraiden puolesta puhui pas-
tori Auranen, viitaten ihmis-
elämän iäisyysarvoon ja sii-
hen ainoaan pysyvän onnen
perustukseen, minkä Jumalan
sana meille ilmoittaa, syntien
anteeksiantamukseen Juma-
lan Pojan veressä, sillä vain
siinä on rauha ja lohdutus elä-
mämme kaikissa vaiheissa,
niin ilon kuin surunkin päi-
vinä. Sitten hän ehdotti, että
laulettaisiin nuorten lempi-
virsi: “Sanassas mua pidä,
Jeesus”.

Kaarina riensi säestämään.
Laulu seurasi laulua. Mo-

net olivat ihmeissään juhlan
muuttuneen sävyn vuoksi,
mutta usean silmissä kiilsi
kyynel. Viima-rouva näytti

PELASTETTU
Tositapaus

Syksyinen sade virtasi tul-
vanaan. Oli pimeää ja koleaa
eikä kukaan pakotta mielel-
lään ollut ulkona. Mutta soti-
laskodissa oli sitä valoisam-
paa ja hauskempaa. Juuri sil-
lä hetkellä kokoontui sinne a-
sevelvollisia. Siellä kirjoitet-
tiin, luettiin, keskusteltiin,
soitettiin ja laulettiin.

Joukossa oli kuitenkin yk-
si, jonka mieltä ei mikään a-
sia kiinnittänyt, eikä kukaan
näyttänyt hänestä huolivan.
Hän vetäytyikin syrjään pe-
rimmäiseen nurkkaan. Hän
oli Smalannista tullut renki
Anton Bergman. Hän näytti
hyvin alakuloiselta ja huo-
lestuneelta. Hiljaisesta, säy-
seästä nuorukaisesta tuntui
niin oudolta tulla äkisti tem-
matuksi rauhallisesta maa-
laiselämästä tuolla Smalannin
metsissä kunnon isäntäväken-
sä luota, jota hän oli tottunut
sydämestänsä rakastamaan,
kun ei enää ollut isää eikä äi-
tiä eikä muita omaisia elossa.
Kuinka levotonta ja vaikeaa
oli täällä teuhaavien, rähise-
vien ja kiroilevien kumppani-
en seurassa!

Mutta oli muutakin, joka
painoi vielä kovemmin. Juma-
la oli puhunut Antonin sielul-
le ensimmäisenä iltana, jonka
hän vietti täällä tasangolla.
Sotilaskodin esimies oli kut-
sunut sinne nuoret miehet.
Antonkin oli noudattanut kut-
sua ja saapunut. Heidän ystä-
vänsä oli puhunut hetken sii-
tä, kuinka tärkeää on olla
kiinni Jeesuksessa Kristuk-
sessa puettuna jo kasteessa
Hänen vanhurskauteensa.

“Sillä, jolla Kristus on, on
myöskin elämä, rauha ja ian-
kaikkinen autuus;” hän sanoi
muun muassa, “mutta ilman
Häntä ei ole mitään muuta,
kuin pimeyttä, kuolemaa ja
kadotusta. Joku on verrannut
elämää ilman Jumalaa ja Jee-
susta Kristusta nauruun, jon-
ka alla piilee tukahutettu it-
ku, sekä tanssiin kuoleman
kanssa, joka on puettu onnen
jumalattareksi. “Kun viimei-
nen valssi on tanssittu lop-
puun, riisutaan valepuku.”
Ilman Jumalaa eläminen kyl-
lä käy laatuun niin kauan
kuin päivä paistaa ja kaikki
käy tasaisesti tavallista kul-
kuansa. Mutta toista on kuol-
la ilman Häntä. Minä kään-
nyn sentähden teidän puo-
leenne, te nuoret! Älkää hal-
veksiko Jumalan sanomaton-
ta lahjaa, Kristusta. Etsikää
Herraa, kun Hän vielä on löy-
dettävissä; rukoilkaa Häntä,
kun Hän vielä on läsnä.”

Anton kyllä oli monta ker-
taa ennenkin tuntenut Juma-
lan Hengen kolkutusta sydä-
mensä ovelle, mutta ei niin
tuntuvasti kuin sinä iltana.
Siitä lähtien hän oli ollut on-
neton. Hänen syntinsä olivat
nousseet hänen eteensä suu-
rena vuorena, ja peittivät Ju-
malan hänen näkyvistänsä.
Ajattelepas, jos Ruotsi kie-
toutuisi kauheaan maailman-

kovin liikutetulta jo aikai-
semminkin, mutta varsinkin
laulun aikana. Merkitsihän
tämä päivä hänelle niin pal-
jon.

Kun Lauri ja Kyllikki päi-
vällisen jälkeen lähtivät kä-
velylle puutarhaan, he tapa-
sivat sireenimajassa Kaari-
nan ja Martin. Martin oikeas-
sa kädessä oli Raamattu, jos-
ta hän nähtävästi oli juuri lu-
kenut, ja hän oli kietonut va-
semman kätensä Kaarinan
ympäri, tämän nojautuessa
häneen.

Tulkaa vain, sanoi
Martti heille. Me tässä
juuri päätimme, että menem-
me huomenna viemään kuk-
kia Sipi-vaarin haudalle....

Me lähdemme mukaan,
sanoi Lauri, ja Kyllikki nyö-
käytti päätään myöntävästi.

—Loppu—

sotaan, ja hänen olisi pakko
asettua taistelutantere ell e
kasvoista kasvoihin kuoleman
kanssa! Ja voisihan kuolema
muutenkin milloin tahansa
yllättää hänet, sillä hänellä ei
ollut mitään valtakirjaa, joka
takaisi hänelle pitkän tulevai-
suuden. Kaikissa tapauksissa
hänen kerta oli astuttava py-
hän tuomioistuimen eteen.
Tämä ajatus saattoi hänet va-
pisemaan. Jos vain löytyisi
joku, jonka kanssa hän voisi
keskustella tästä asiasta! Mut-
ta oli niin hankala päästä al-
kuun, ja kenen puoleen hän
kääntyisi?

Esimies kulki huoneen hal-
ki. Hän huomasi Antonin ja
meni hänen luokseen kysy-
mään hänen nimeänsä ja ko-
tipaikkaansa. Anton teki sel-
vää näistä ja sitte hän avasi
sydämensä ystävälliselle esi-
miehelle samalla kysyen täl-
tä, luuliko hän Jumalan ar-
mon riittävän näin suurelle
syntiselle. Esimies, joka o-
massa sydämessään oli mais-
tanut ja kokenut, kuinka su-
loinen Herra on, hämmästyi
iloiseksi ja alkoi selittää, mi-
tä kaikkea meillä Kristukses-
sa Jeesuksessa on. Mutta
määräaika oli kulunut lop-
puun ja nuorten miesten oli
lähteminen majapaikkaansa,
jotteivät myöhästyisi.

Ystävällisesti lausuen “ter-
vetuloa taas takaisin” esimies
sanoi hyvää yötä Antonille.
Hän sammutti valon tyhjen-
tyneessä sotilaskodissa ja me-
ni omaan majaansa toivoen
Herran täyttävän aloittaman-
sa työn tuskaisen nuorukaisen
sielussa.

Muutamia minuuttia vain
kului, niin koputettiin esimie-
hen ovelle ja avattuansa hän
näki kummeksien edessään
Antonin. Vastaukseksi kysy-
vään katseeseen Anton ilmoit-
ti kapteenin suoneen hänelle
lomaa kello yhteentoista asti.
“Olen tuskissani ja pelkään,
että yöllä kuolen ja silloin
paha henki viepi sieluni. Olen
kirottu ja kadotettu syntinen.
Enkö saisi kuulla lisää Juma-
lan vastakunnasta? Sieluni
sitä isoo.”

Hämmästynyt esimies käski
ystävällisesti Antonin astua
sisään. Herraa hartaasti ru-
koiltuansa hän avasi raamat-
tunsa ja alkoi Antonille lukea
semmoisia kohtia, joissa ni-
menomaan on esitetty Juma-
lan vapaa armovalitsemus
Jeesuksessa Kristuksessa ja
Hänen harras tahtonsa vas-
taanottaa ja anteeksiantami-
sella lohduttaa eksyneitä ja
kadonneita poikia ja tyttäriä.
Siitä tunnista tuli todellakin
hyvästi käytetty. Hän, joka
tahtonsa mukaan karkoittaa
pimeän ja antaa päivän nous-
ta sille sielulle, joka surren
huomaa syntinsä, oli tässä
läsnä ja siunasi sanat Antonin
sielussa. Tämä kuuli, älysi ja
uskoi. Hän niin ilostui, kun
valo yhtäkkiä nousi ja Juma-
lan mielenlaatu hänelle pal-
jastui, ettei pysynyt paikoil-
laan sohvassa. Innostuneena
hän nousi, hänen silmänsä
säteilivät, hän laski kätensä
yhteen ja puhkesi puhumaan:
“Onko, rakas Herra Jeesus,
todellakin totta, että olet mi-
nuakin rakastanut, minua ka-
dotettua ja ih-
mistä ja että sentähden olet
antanut henkesi ja veresi pe-
lastaaksesi ja voittaaksesi mi-
nut? Niin ollen tahdon ikui-
sesti olla sinun.”

Autuaasti ihmeessään esi-
mies lankesi polvillensa An-
tonin viereen jakiitti yhdessä
hänen kanssansa Jumalaa, jo-
ka vielä tekee ihmetöitä.

Uutta iloa katseessaan ja
uusi pieni taskuraamattu
esimiehen lahja kädessään
Anton kiiruhti takaisin kasar-
miin, ettei myöhästyisi.

Niin usein Anton kuin voi
(Jatkoa sivulla 7)
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