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Ihmeellinen jouluateria

(Jatkoa edelliselle sivulle)

mein siintää jotain edessä-
päin. Iloisesti he kiitävät
saarta kohti, mutta pian huo-
maavat, että se on vain pieni
ulkosaari, jossa ei ole muuta
kuin katajapensas ja pieni
kalastajasauna. Siihen on hei-
dän pakko pysähtyä ja yötä
on siellä oltava. Karin ran-
nasta he kokoavat meren aja-
mia puita, saunan nurkasta
löytävät sytykkeitä, ja pian
leimuaa lämmittävä liekki pe-
sässä. Illalliseksi he syövät
osan siitä, mitä taskussa oli,
säästäen lopun huomiseksi.

Mutta aamulla odottaa hei-
tä uusi pettymys. Herätty-
ään he kauhuissaan näkevät,
että tuuli on yöllä rikkonut
heikon jään, vienyt sen kau-
as pois rannasta. Siinä he nyt
olivat pienellä, autiolla luodol-
la, keskellä meren selkää, ve-
den ympäröiminä, veneettö-
minä ja ruuattomina, eikä

aamiaiseksi, mitä edelliseltä
päivältä oli jäänyt: suupala
leipää ja hiukkasen lihaa.

Päivällä he tutkivat tar-
kasti saunan, eikö missään
olisi ruokavaroja kätkettynä.
Mutta joka nurkka oli tyhjä.

Saapui jouluaatto, eikä
heillä ollut ruuanpalaakaan.
On jo iltapuoli. Tuli palaa pe-
sässä, ja he istuvat äänet-
töminä ja katselevat tulta,
ikäänkuin odottaisivat sieltä
jotain apua.

“Surkea joululahja on edes-
sämme, nälkäkuolema”, sanoi
Tengström.

Nyt rupesi Gabriel puhu-
maan. Edellisenä päivänä oli
hänenkin sielunsa ollut su-
mun verhoama ja hän oli
taistellut toivottomuutta ja
epäilystä vastaan, mutta kun
hän ajatteli tämän päivän
kalleutta, elpyi hänessä taas-
kin usko ja toivo Jumalan
apuun. Hän puhui voimak-
kain sanoin joulun merkityk-
sestä, Jumalan kaikkivaltiaas-
ta voimasta, rakkaudesta syn-
tisiin ja tahdosta auttaa hä-
dässä. Hän sanoi:

(Jatkuu seuraavalla siv.)

. kukaan tietänyt heitä sieltä
■ etsiä.
| “Näyttää siltä”, sanoi

i Tengström, “kun saisimme
: olla täällä, kunnes kalastajat
löytävät luurankomme”.

“'Siltä näyttää”, myönsi
Gadolin, “mikä nyt neuvok-
si?”

“Turvaa mm e Jumalaan”,
vastasi Gabriel vakavasti.

“Niin”, sanoi Tengström,
“rukoilemme Jumalaa ja kuo-
lemme”.

“Mutta hän voi meidät
kengissäkin pelastaa täältä”,
sanoi Gabriel.

“Tietysti, jos hän tahtoo.
Mutta tuuli on idästä ja pian
sataa, tätä voi kestää viikon-
päivät. No niin, kerranhan on
kuoltava. Siispä, veikot, kat-
sokaamme kuolemaa silmiin
kuin miehet!”

Gabriel hymyili nuorukai-
sen uljaalle päätökselle. Ko-
koiltuaan puita tarpeeksi he
menivät sisään ja tekivät tu-
len pesään. Sitten he söivät
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