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XVI.
Annaliisalle saapui kirje

ystävältään Ainolta.
“Rakas ystäväni Annaliisa!
Tervehdämme siuna yhdes-

sä rakkain terveisin ja kut-
summe sinua tulemaan häi-
viimme. Hääpäivämme on ensi
kuukauden 19 p., minun syn-
tymäpäiväni. Rakkaani tahtoi
niin. Me vietämme häämme
täällä saaristo-pitäjän pappi-
lassa, jossa omani on pari
vuotta asunut. Ja tuolla kor-
kealla mäellä on yksinkertai-
nen vanha temppeli, jossa
rakkaani on Jumalan sanaa
saarnannut. Siellä meidän
liittomme vahvistetaan. Tu-
lethan, ystäväni, silloin meitä
onnittelema a n. Kaipaamme
suuresti läsnäoloasi meidän
onnemme päivänä. Taivaalli-
sen Isämme suurta armoa on
tämä kaikki meille, jotka
olemme heikkoja ja ansiotto-
mia palvelijoita itsessämme.
Kaikki on armoa!

Vapahtajamme Jeesuksen
tuomaa ristin verellä hankit-
tua rauhaa sinulle toivotta-
vat,

Aarne ja Aino.”
Useita kertoja Annaliisa lu-

ki kirjeen uudelleen ja syvä
huokaus nousi rinnasta. Hän
iloitsi todella ystävänsä on-
nesta, mutta samalla se tuotti
hänelle kaipauksen ja yksi-
näisyyden tunteen. Hän on
täällä yksin kuin lintu oksal-
la, apua ja turvaa vailla. Ja
tuona hetkenä tuntui kuin
työnsä täällä olisi turhaa ja
hyödytöntä. Hento, lahjaton
opettajatar, mitä voisin teh-
dä ja ketä hyödyttää. Ei siis
mitään merkitystä ole työllä-
ni ! Näin hän mietti ja yhä
syvempi ikävä ja kaipaus
täytti hänen sydämensä pi-
dellessään kädessään ystä-
vänsä kirjettä.

Hänen näin miettiessään
aukeni ovi ja Elsa astui si-
sään. Hän oli ollut saattamas-
sa kotiinsa Norrelan pikku
Katria. Iltapäivällä oli kova
ukkos-sade, ja vielä koulun

päättyessä satoi aika lailla,
joten opettaja kehoitti Elsaa:
“Ota minun sateenvarjoni ja
kääri villahuivini pikku Kat-
rin ympärille, ettei hän vilus-
tuisi ja saata hänet kotiinsa,
hän kun on pienin oppilais-
tani. Katria saattelemasta
tuli Elsa nyt silmät ilosta
loistaen ja sanoi heti sisälle
tullessaan:

Kyllä Katrin äiti kiitti
ja siunasi opettajaa. Oikeen
kyyneleet tulivat hänen sil-
mistään, kun hän sanoi:

‘Meidän opettaja on siunat-
tu ihminen. Hän on meille
lahja Herralta. Ei hän unoh-
da eikä hylkää köyhääkään.
Aina hänellä on apu tarjona.
Sano opettajalle rakkaat ter-
veiset ja kiitokset hyvyydes-
tään kohtaamme. Herra ar-
mollaan siunatkoon rakasta
opettajaamme!’ ”

Elsan näin kertoessa An-
naliisan silmät kyyneltyivät
ja hän häpesi ja katui äskei-
siä ajatuksiaan, jotka olivat
hänet vallanneet Ainon kir-
jeen luettuaan.

Tämä työni on täällä
Herrani antama lahja minul-
le. Hän on minut, heikon pal-
velijansa, tänne kutsunut.
Täällä tahdon olla ja toimia
siksi kun Herrani toisin mää-
rää. Pidä, Herra, minut tääl-
lä, jonne lähettänyt olet, jos
se on sinun tahtosi, nousi ru-
kous sydämestä ja kiitos ko-
hosi korkeuteen Herran suu-
resta hyvyydestä häntä heik-
koa, paljon puuttuvaista las-
taan kohtaan ja myöskin nöy-
rä anteeksipyyntö.

Sitten hän iloisena lauloi:

Sinun rauhasi anna mulle
Elon kohtalot kirkastain.
En mä pyytänyt tyyntä tietä,
Sinun tahtosi tietä vain.

Ja hän tunsi taas sydä-
messään suurta Vapahtajan
rauhaa ja läsnäoloa, josta
seurasi rukous ja kiitos.

“Kiitos, kallis Vapahtajani,
kun minutkin verelläsi lunas-
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tit ja kuoleman kahleista va-
pahdit. Älä anna minun het-
keäkään epäillä armosi suu-
ruutta. Kallis, hyvä Paimene-
ni, kaitse heikkoa karitsaasi
armollasi. Kun sieluni uupuu
ja on joutumassa epätoivoon,
niin saata taasen elämän läh-
teelle ammentamaan elon vet-
tä. Sinun pyhistä haavoistasi
pulppuaa yksin autuus, rau-
ha ja ilo sielulleni. Kiitos, ra-
kas Jeesus, haavoistasi! Kii-
tos myöskin paimenhoidos-
tasi!”

XVII.
Pieni valkoiseksi maalattu

kirkko korkealla mäellä val-
korunkoisten koivujen kes-
kellä on kukkasin ja köyn-
nöksin koristettu. Juhlapu-
kuista kansaa on temppeli
täynnä. Täällä pitäjässä on
ensimmäinen tämmöinen juh-
la laatuaan. Seurakunnan
kanttori kävelee kirkon pe-
rällä sijaitsevan urku-harmo-
nin luo, asettaa virren nume-
rot taululle ja alkaa soittaa
sekä veisata virttä seurakun-
nan kanssa: Herra, kaiken
onnen lähde Runsas lahjain
antaja j.n.e. Virren aika-
na astelivat vihittävät altta-
rin eteen. Naapuriseurakun-
nan vanha rovasti odottaa
morsiusparia alttarilla vih-
kiäkseen nuoren opettajan
avioliittoon.

Annaliisa seisoi morsius-
tyttönä naapurikylän opetta-
jan Antero Aution rinnalla.
Toinen pari on oman seura-
kunnan nuorikot, Ainon kou-
lussa olleet ja sieltä läpi pääs-
seet.

Hetki on juhlallinen. Kant-
tori soittaa virttä seurakun-
nan yhtyessä veisuun. Loppu
sävelen sointuessa astuu sul-
hanen ja morsian sekä juhliva
kansa kaunista puistotietä
pappilaan viettämään hääjuh-
laa ja toivottaakseen onnea
sekä Jumalan runsainta siu-
nausta nuorelle parille. Pap-
pilan tilavissa suojissa kaiku-
vat laulut riemuisasti. Useita
puheita pidetään. Annaliisa-
kin saa kehoituksen puhua
ystävänsä hääjuhlassa. Seu-
raten kehoitusta hän alkaa:

“Rakas morsian ja sulho
sekä häävieraat!

Sydämeni iloitsee saadessa-
*

ni olla täällä arvoisassa ja
hertta ises s a hääjuhlassa.
Tunnen todella oikeaa hää-
iloa ja ehkäpä te kaikki ys-
tävät ja häävieraat tunnette
samaa. On suurta ja ilahdut-
tavaa, kun saa kutsun häihin.
Saman kutsun olemme jokai-
nen saaneet jo kauan sitten.
Meille on kuulunut kutsu:
Tulkaa häihin! Tuo kutsu
kuuluu kaikille, koko maail-
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malle. Itse taivaan Herra val-
misti nuo häät sanoen: Kaik-
ki on valmiina, tulkaa häihin.

Noita häitä kutsutaan Ka-
ritsan häiksi, sillä Karitsa it-
se tahtoi kihlata morsiamen
itsellensä. Jeesus on ylkämme
ja me suuret syntiset saam-
me olla Hänen morsiaminaan.
Pyhällä verellään Golgatalla

: suurena sovintopäivänä Hän
meidät osti omakseen ja py-
hässä kasteessa kihlapantin
antoi, kun puki päällemme
ihanan vanhurskauden puvun.

Vuoret pitää kaatuman ja
kukkulat lankeeman, mutta
Minun armoni ei pidä sinusta
poikkeaman eikä rauhani liit-
to lankeeman pois. Lujat ovat
lupauksensa ja varmat.

Toivon, että me kaikki oli-
simme yhdessä tuolla Karit-
san suurissa hääpidoissa tai-
vaassa. Ne häät kestävät iäti.
Uskokaamme Jeesuksen an-
saitsemaan armoon ja vapau-
teen, johon hän meidät ristil-
lä vapautti, syntimme sovitti
ja anteeksi antoi, niin pää-
semme noihin ihaniin Karit-
san häihin ja saamme nauttia
hääiloa lakkaamatta rakkaan
ylkämme Jeesuksen kanssa.
Autuaat ovat ne, jotka ovat
Karitsan häihin kutsutut.”

Hän puhui vielä Aino ys-
tävälleen rakkaita kehoituk-
sen sanoja, muistutellen ai-
kaa, jolloin istuttiin elämän
lähteellä ja juotiin elon vettä
Jeesus-lähteestä. Silloin rie-
murinnoin laulettiin Herran
hyvyydestä.

Häävieraat kuuntelivat ih-
metellen Annaliisan puhetta.
Monen silmissä kimalteli kyy-
nel. Vanhan rovastinkih sil-
mät kastuivat kyyneleistä,
kun hän sanoi:

“Ihmeelliset ovat, Herra,
sinun tekosi ja johdatuksesi.
Sinä käännät ihmisten sydä-
met kuin vesiojat. Oi kuinka
suuri on sinun hyvyytesi, Ju-
mala, että ihmiset pakenevat
Sinun siipiesi varjoon. He
nauttivat Sinun huoneesi run-
saista tarvoista ja sinä juo-
tat heitä hyvyytesi virrasta.”

(Jatkuu)

Jaakopin taistelu
Virran luona Jabbokin

murtui mahti Jaakopin.
Siellä sortui reisiluu,

kiertyi itkuun miehen suu!
Vaipuneena voimastaan

Jaakop oppi voittamaan;
Lupauksiin Jumalan

nyt hän luotti tuskassaan.
“En, Herra, päästä sinua

ennenkuin siunaat minua.”
Näin Jaakop ruhjottunakin

pakeni Herran turvihin.

Ei kyennyt hän taisteluun,
kun Herra ruhjoi reisiluun,

Vaan vaivaisena, voimaton,
Herrassa onnellinen on.

Näin armon aamu vaikeni,
yö epäuskon hälveni.

Huulilta lyödyn Jaakopin,
uus, kaunis virsi kuultihin:

“Sieluni pelastettu on,
mä pääsin armonliittohon.

Näin kasvot Isän laupeaan
Hän siunas minut lapse-

naan.”

Ah! Vieläkö sä taistelet,
Luojaasi vastaan riitelet?

Jo eikö riitä ristin työ,
Siinähän selkes synnin yö!

Kas, armon virta Golgatan,
vei synnit koko maailman.

Sen sydämellä uskoen,
saa sielus rauhan, autuu-

den.
E. Sarkia.

Kannattakaa niitä liikkoilä.
Jotka ilmoittavat Auttajassa.

Suurempi valikoima

Alhaisemmat hinnat
Ystävällinen palvelus
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Alituinen
kerjääminen

Joukko seurakuntalaisia is-
tui koolla iloisesti räiskyvän
valkean ääressä kahvin höy-
rytessä äsken täytetyissä ku-
peissa. Keskustelu koskotteli
yleisiä maailman asioita, kun-
nes yksi joukosta äkkiä ky-
syi:

“Mitä ajattelette niistä yh-
tämittaisista keräyksistä, joi-
ta viime aikoina kirkkokun-
nassamme on toimitettu ?”

Kysymystä seurasi hetken
äänettömyys.

“Tosiaankin, rahankeräyk-
siä on hyvin usein”, puhke-
sivat useimmat puhumaan.

“On aivan ilon määrä”,
huomautti eräs. “On ollut kol-
mekin keräystä yhtenä kuu-
kautena.”

“Ja kolehteja tulee kan-
nettavaksi kuitenkin yhtä-
monta. Pian emme taida
päästä viikkoakaan ilman ai-
neellisia uhrauksia.”

“Se vielä puuttuisi! Seu-
rakuntia rasitetaan kyllä
muutoinkin. Kun tuollaista
tapaa jatketaan, niin vihdoin
sammuu uhraamishalu koko-
naan.”

“En ymmärrä”, puhui eräs,
“vain viimeisinä vuosina se
on ollut tällaista. Ennen oli-
vat asiat paremmalla kannal-
la.”

“Se on aivan totta” kuului
lempeä ääni sohvan nurkas-
ta, “ennen ei tosiaankaan ol-
lut niin monta keräystä kuin
nyt.”

Kaikkien katseet kääntyi-
vät puhujaan, sillä hän oli
kunnioitettu jo senkin täh-
den, että hän usein muisti toi-
sille kertoa ja todistaa kalliis-
ta autuusasiasta. Kun kaikki
katselivat häntä toisti hän
uudelleen sanansa: “Ennen ei
tosiaankaan ollut niin monta
tarvetta.”

“Ettekö siis tekin myönnä,
että on vaarallista jännittää
jousta liian lujalle? kysyi se,
joka asian ensin oli ottanut
puheeksi.

Sohvassaistujan katse kier-
si seurapiirin ympäri ja hä-
nen silmissään oli ihmeellinen
loiste, kun hän vastasi tove-
reilleen: “Minä sanon teille,
että meidän tulisi kiittää Ju-
malaa, oikeinpa polvillamme,
että meillä on niin lukuisia
keräyksiä.”

Kaikki olivat vaiti ihme-
tyksestä. Puhujaa ei hiljai-
suus kuitenkaan vaivannut,
vaan hän tarttui tyynesti
kahvikuppiinsa vieden sen
huulilleen, ikäänkuin antaak-
seen toisten uudelleen harkita
hänen sanojensa sisältöä.

“Teidän täytyy selittää sa-
nanne tarkemmin”, vaativat
useimmat läsnäolevista.

“Niin teenkin”, vastasi pu-
huteltu. Hetkisen hän ajatteli,
miten parhaiten selittäisi
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asiansa ja mielipiteensä, sit-
ten hän jatkoi:

“Oletteko milloinkaan ol-
leet hautausmaalla ? Minä kä-
vin siellä eräänä päivänä.
Kuolleet makaavat siellä pit-
kissä riveissä, hauta haudan
vieressä. Ette suinkaan ih-
mettele, kun sanon, että siellä
kulkiessani ei kukaan häirin-
nyt minua siinä kuolleiden
seurakunnassa. Ei yksikään
heistä pyytänyt minulta mi-
tään. Kuolleet eivät pyydä
keneltäkään. Sieltä kävelin
kylään elävien joukkoon. Ky-
lässä näin aivan toisenlaisen
kuvan. Erääseen pieneen tu-
paan tuli äiti juuri kotiin.
Hän oli käynyt ostoksilla.
Jospa olisitte nähneet millä
ilolla lapset riensivät häntä
vastaan. “Äiti, saammeko nyt
ruokaa? Saanko minä voilei-
vän? Ja minä myös!” Niin
huusivat kaikki ja pieninkin
tuli nelinkontin ojentaen kä-
tösiään äitiä kohden.”

“Hän oli varmaankin Vai-
nion leski”, huomautti eräs
joukosta “Hän on lujilla lap-
silaumansa kanssa.”

“Ei se siltä ainakaan näyt-
tänyt, sillä hän näytti onnel-
liselta ja iloiselta katselles-
saan lastensa hyvää ruoka-
halua.”

“Mitä tällä kaikella oikein
tarkoitatte?” kysyi yksi.

“Jos kerran tahdotte, niin
kyllä puhun selvemminkin.
Kuolleet eivät pyydä keneltä-
kään, sillä he ovat kuolleita,
eivätkä tarvitse mitään. Mis-
sä sensijaan usein ja paljon
pyydetään, siellä on elämää.
Rakkaat veljeni! Nykyään
meillä on paljon keräyksiä,
joista ennen emme tietäneet
mitään. Mutta verrattuna ny-
kyiseen seurakuntiemme elä-
mään, kuljimme seurakunnis-
samme ennen kuin hautojen
keskellä, kuolleiden valtakun-
nassa Tahtoisitteko sen ajan
takaisin. Nyt ovat asiamme
toisin. Keräys keräyksen pe-
rään. Se ei ole mikään huono
merkki. Se todistaa aivan
päinvastaista. Jumalan henki
on saanut kuolleisiin luihin
puhaltaa elämää ja elämän
mukana ovat syntyneet mo-
net tarpeet, joita emme ennen
tunteneet. Nyt kuulemme mo-
nenlaisista keräyksistä. Niitä
emme saa nureksia. Niissä
vain näemme lasten käsiä,
jotka ojentautuvat äidin puo-
leen. Kun on elämää, on myös-
kin nälkää ja monenlaisia
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tarpeita ja nälän ja tarpeet
on Jumala herättänyt. Sen-
tähden sanon: Meidän tulisi
kiittää Jumalaa polvillamme
siitä, että seurakunnissamme
todella toimitetaan paljon ja
usein keräyksiä jumalanval-
takunnan hyväksi.”

Puhuja vaikeni. Huoneessa
oli niin hiljaista, jossa äsken
kovaäänisesti oli kiistelty mo-
nia keräyksiä vastaan. Ei
kukaan lausunut sanaakaan.
Läsnäolevien kasvot vain to-
distivat, että heidät oli voi-
tettu.

Jos tämä olisi tapahtunut
omassa kirkkokunnassamme,
niin voisimme lisätä, että tuo,
jonka silmätkin jo loistivat
autuuden iloa, veti sen jäl-
keen esiin keräyslistan semi-
naarimme hyväksi ja läsnä-
olevat nurkumatta merkitsi-
vät siihen sievoisen summan.

• Valittu.

osamme”0

Hyvin syvällä sielussasi
sävel kirkas ja selkeä soi,
se soi ikivalosta onnen maan,
jonka Jeesus yöhömme toi.
Olet valaistu valolla Valkeu-

den,
olet armossa Karitsan morsia-

men!

Nyt toivossa katsot ihmei-
tään,

ikinäkyä Golgatan puun.
Sinun ainoa helmesi Kristus

on, ■

olet myynyt roskana muun.
Oi ihanaa, suurta kun sinulla

on
veren armossa aarre näin

suunnaton!

Pian käymme kunnian kau-
punkiin

verin pestyinä, autuaina!
Pyhä täydellisyys siellä osam-

me on
eikä synti mieltämme paina.
Ah, siellä on elämä täy-

dellinen
valtakunnassa Herramme

Kristuksen!
Aira Kokki.

HUOMAUTUS!
Älkää tilatko joulukortteja

muilta paitsi Auttajan asia-
miehiltä. Kyllä heillä tulee
olemaan sekä suomen- että
englanninkielisiä joulukortte-
ja, vaikkapa eivät niitä vielä
heinäkuussa kaupittelekaan.
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ja NAUTINNOKSI
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