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Suomentanut Siiri Teirila
Eikö se voi merkitä sitä,

ettei potilas olekaan niin ko-
vin syntinen.

Ols pudisti päätään.
Minä esimerkiksi en mi-

tenkään voi tuntea olevani
suuri syntinen. En tiedä teh-
neeni mitään raskaita rikok-
sia, sanoi Helvig.

Mutta teissä on syntiä.
Niin, kuten kaikissa

muissakin . . .

Ei kuten kaikissa muis-
sa, vaan teissä on juuri teidän
oman luonteenne laatuista
syntiä. Älkää luulko, että
voitte piiloutua toisten jouk-
koon.

Heleä puna peitti Helvigin
posket, kun hän kuuli tämän
suoranaisen, henkilökohtaisen
puhuttelun. Hän käsitti ai-
heuttaneensa sen onnettomal-
la taipumuksellaan kohdistaa
aina keskustelu itseensä. Ols
oli pannut merkille hänen
mielenkiintonsa itsekkäisyy-
den, ja yhä syvemmin Helvig
tajusi hänen huomautustensa
pätevyyden. Tämä itsekkäi-
syyskö oli hänen erikoissyn-
tinsä, josta hänen piti saa-
man kärsiä?

Kenties hän kärsikin siitä,
vaikka itsetiedottomasti? Eh-
kä se juuri oli hänen rauhat-
tomuutensa perussyy?

Helvig katsahti vieressään
oleviin inhimillisiin puukas-
voihin ja kohtasi Öisin kat-
seen. Tämä oli kulkiessaan
tarkannut Helvigin hienossa
sivukuvassa ilmenevää miet-
tiväisyyttä.

Ilta-au rin g o n punertava
loiste ympäröi heitä, mutta
ajatus- ja tunne-elämän hoh-
de, joka henkevöi sekä kar-
keapiirteiset, miehekkäät
kasvot että hienosti viimeis-
tellyt naisenpiirteet, oli voi-
makkaampi kuin ulkonaisten
värien leikki.

Enemmän kuin koskaan
Helvig kaipasi tuota yliluon-
nollista “jotakin”, joka tem-
paisisi hänet itsetarkastelun
itsekkäästä vallasta ja tekisi
hänestä eheän ihmisen, ja
suloisen ahdistuksen väris-
tyksellä hän äkkiä tunsi, että
tuo voima oli hyvin lähellä
häntä.

Mutta, siinä määrin hän oli
vastakkaisuuksien valitsema,
että hän kaikin voimin tor-
jui tuota kaivattua voimaa
luotaan. Häntä peloitti täydel-
linen antautuminen, jonka
hän kumminkin aavisti pelas-
tuksekseen.

XXVII.
Kun Ols Erik puhui syn-

ninsurujen painostuksesta, ei
hän puhunut opittuja lause-
parsia, vaan kokemuksesta.
Muutamina nuoruusvuosinaan
hän oli ollut syntiensä helve-
tissä. Kristuksen veren kaut-
ta saavutetun syntien anteek-
siannon avulla hän oli siitä
pelastunut. Siitä kokemukses-
ta oli hänelle tullut elämän-
veden lähde. Kristuksen mer-
keissä hän oli sitten elänyt,
ja niissä merkeissä oli hänen
toimintansa tapahtunut ja
tapahtui yhä vielä.

Työn vuosia, väliin suloi-
sia, väliin raskaita, taistelun
vuosia, useampia voittoisia
kuin tappion merkitsemiä, oli
hänellä tämän merkin suojas-
sa elettyinä. Hän oli saanut
varmuutta Herran käden
johdolla, oli koeteltu soturi,
toisten ohjaaja ja auttaja.

Hän oli elänyt elämäänsä
yksinkertaisi s s a, suuripiir-
teissä ääriviivoissa, ja hänen
tiensä olivat olleet suorat.
Hengen ja lihan taistelu ei-
ollut hänelle outo. Mutta tä-
hän saakka oli hänen ollut
helppo erottaa tiensä tässäkin
taistelussa; lihan ja hengen
raja oli aina ollut selvänä hä-
nen tietoisuudessaan. Epäröi-
mättä hän oli voinut tietää,
missä hänen paikkansa siinä
taistelussa oli. Vaikkakin
synti oli mahdoton voittaa
omi voimin, niin oli ollut
helppo ratkaista mikä oli syn-
tiä ja mihin siis kuumin ru-
koustaistelu oli keskitettävä.

Mutta nyt! Nyt hän oli jou-
tunut suureen pulaan. Mikä
nyt oli oikein ja mikä väärin ?

Hän ei nähnyt selvää rajaa,
ei tiennyt tietänsä ja sekaan-
tui rukouksessaankin.

Hänen valvova järkensä
sanoi hänelle, että tämä oli
lihan ja hengen välistä tais-
telua, mutta se tässä eksytti,
että liha esiintyi hengellisty-
neenä.

Tuo sielukas, hienoraken-
teinen, poikamaisen tuttaval-
linen tyttö ei herättänyt hä-
nessä aistien huumaa tai al-
haisia haluja. Hän haki hä-
nen seuraansa toverillisen
avoimesti ja osoitti hänelle
ilman viekoittelevaa arkuut-
ta mielenkiintoansa. Hänen
käytöksessään ei ilmennyt
minkäänlaista naisellista kie-
mailua miestä kohtaan. Ei
tietoisesti eikä vaistomaisesti
hän vedonnut hänen alempiin
vaistoihinsa. Hän kohteli

häntä, kuin ei sellaisia olisi
hänessä ollutkaan, ja tämä
osoitti parhaiten kuinka kor-
kealle hän hänet asetti.

Ols ei tahtonut mitään sen
kernaammin kuin vastata hä-
nen korkeaa käsitystään hä-
nestä. Mutta tekikö hän sen?
Ja oliko itse hänen halunsa,
tehdä se, oikeutettu? Saiko-
han halun rinnalla kelvata Ju-
malalle olla halu kelvata nai-
selle? Eikö tämä uusi pyyde
uhannut kasvaa ensimmäistä
voimakkaammaksi ?

Nainen oli ilmaantunut hä-
nen elämäänsä, ja sen yksin-
kertaisuus siitä sekosi.

Jos nainen olisi himoinnut
vain hänen ruumistansa, olisi
hän selvinnyt helpommin,’
mutta Helvig Furucloun
haahmossa tullessaan vaati se
koko hänen olemustansa, hen-
keä, sielua ja ruumista.

Kun hän koetti puolustau-
tua tätä uhkaavaa uutta vas-
taan, tapasi hän miekallaan
tyhjää ilmaa ja tunsi, ettei-
vät hänen varuksensa suojan-
neet. Henkisen sotisovan kai-
kista liitoksista, vieläpä hen-
gitettävän ilmankin mukana
tunkeutui tytön olemus hä-
neen, eikä hän voinut eikä
tahtonut vastustaa.

Helvig kaipasi hänessä
hengellistä neuvonantajaa ja
ystävää, ja rehellisesti hän
pyrki olemaan sellainen ja
vain sellainen tytölle. Mut-
ta halu olla hänelle enemmän-
kin kasvoi myrskyn voimalla
tuttavallisen yhdessäolon kes-
täessä, pitkillä kahdenkeski-
sillä kävelymatkoilla kautta
asumattomien metsien; yhtei-
set kokemukset tuvissa asu-
vien ihmisten keskuudessa
loivat niihin vaihtelua.

Olsia hämmensi Helvigin
yhä kasvava valta häneen.
Jos hän*oli kirkossa, ei Ols
voinut olla ajattelematta hän-
tä kaikissa puheissaan; kun
hän istui tuvassa, näki ja tar-
koitti hän vain häntä kaikel-
la, vaikka puhutteli toisiakin.
Mutta ellei hän ollut saapuvil-
la, tunsi Ols olevansa tyhjä,
henkisesti köyhä ja voimaton.
Merkitsikö tämä sitä, että
Henki kaikkosi hänestä Hel-
vigin hengen tieltä?

Ols tunsi sieluansa kylmää-
vän näin kysyessään. Lähes-
tyikö hän kuilua, syntiä py-
hää Henkeä vastaan?

Mitä hänen oli tekeminen?
Pako oli mahdoton ja vas-
taantaisteleminen ei auttanut.

Rauhattomuus kasvoi, tais-
telu kävi kuumaksi. Hänen
oli vaikea nukkua öisin. Yhä
kuumempana ja valveutu-
neempana hän heittelehti
vuoteessa, kunnes viimein
nousi ja pukeutui saadak-
seen edes jonkinlaista rauhaa.

Eräänä sellaisena unetto-
mana yönä hän meni työhuo-
neeseensa. Ikkunasta tulvaili
huoneeseen valkea kuutamo-
virta, ja kun hän katsoi ulos,
voi hän erottaa joka .oksan
puutarhan pensaista huur-
teen ja kuunvalon hopeoima-
na.

Hän istuutui kirjoituspöy-
dän ääreen nojaten kyynär-
päillään pöytään ja leukaa

käsiinsä ja tuijotti suoraan
eteensä

%
mietiskellen sitä, mi-

kä oli tullut hänen elämään-
sä mullistamaan.

Sanatonna hän katsoi Ju-
malaansa mykässä ahdistuk-
sessa.

Silloin hän yhfäkkiä huo-
masi kuinka yksinkertaista
ja luonnollista tuo kauhistut-
tava oli. Se mikä hänet täyt-
ti, ei ollut syntiä pyhää Hen-
keä vastaan, se oli aivan yk-
sinkertaisesti 1 u o n n o 1lista
rakkautta. Hän rakasti Hel-
vig Furuclouta . . .

Ensi hetkessä tämä huomio
tuntui suurelta vapahduksel-
ta. Miehelle ei ole mikään
synti rakastaa naista kurissa
ja Herran nuhteessa. Jumala
ei voinut suuttua häneen sii-
tä.

Hän kumarsi päänsä ja
tunnusti Jumalalle rakkau-
tensa Helvigiin ja pyysi hän-
tä pyhittämään sen.

Kuunvalo tulvi hänen pää-
laelleen valkoisena ja hohta-
vana kuin sen rauhan ver-
tauskuvana, joka hänet täyt-
ti.

Hän tunsi rauhaa, mutta
myöskin vakaumusta, että
hän sai sen voimaksi tulevia
taisteluita varten.

Tekemänsä huomio oli vain
alkuna jatkuvaan kehityk-
seen.

Maallinen rakkaus, jonka
hän oli tunnustanut Jumalal-
le, ei ollut syntiä. Mutta se
saattoi tulla hänelle synnik-
si riippuen siitä, kuinka hän
siihen suhtautui.

Oliko Helvig Furuclou Ju-
malan hänelle määräämä puo-
liso, vai eikö hän ollut?

Jos hän se oli, niin ohjau-
tuisi humiseva tuli, joka täyt-
ti hänen olemuksensa ja säi-
kähdytti hänet uhatessaan
sammuttaa Hengen, oikeaan
suuntaan, alistettaisiin Hen-
gen vallan alamaisuuteen ja
muuttuisi hyödylliseksi voi-
maksi. Mutta ellei hän sitä ol-
lut, niin hän oli vaarallisin
kiusaus minkä Ols koskaan oli
tavannut, ja silloin piti hä-
nen astua elämään raajarik-
kona, sillä hänelle oli Helvi-
gistä irtautuminen maksava
käden ja silmän.

Hän tahtoi tietää Jumalan
tahdon tehdäkseen sen, mut-
ta hän pelkäsi sitä, jos se oli-
si hänen omaa tahtoansa vas-
taan, ei hän vielä jaksanut
ajätella mitä siinä tapaukses-
sa tehdä.

XXVIII.
Lopuksi rupesi Ols rukoile-

maan, että saisi tietää Juma-
lan tahdon tehdäkseen sen
mukaan, ja hän odotteli odot-
telemistaan merkkiä. Mutta
hänelle ei annettu mitään
merkkiä.

Silloin hän tuli ajatelleek-
si Jumalan sanaa siitä, ettei
pidä olla hevosten ja muulien
kaltaisia, joilla ei ymmärrys-
tä ole ja joitten suuhun pi-
tää panna- suitset ja kuolai-
met. Silloin hän luuli käsittä-
vänsä Jumalan vaitiolon. Hä-
nen piti käyttää järkeään ei-
kä pyytää suitsia ja kuolai-
mia kuten olisi järjetön juh-
ta. Mitäpä muuta hänen odot-
tamansa merkki olisi ollut
kuin suitset ja kuolain?

Hän rupesi siis käyttämään
järkeään. Senhän oli Jumala
hänelle antanut ja armollaan
valaissut. Tarvitsiko hänen
pelätä sen käyttämistä?

Hän tutkisteli asemaansa.
Epävarmuus kalvoi häntä ja
aiheutti sen, että hän oli voi-
maton Sairastensa vuoteitten
ääressä, ja hajamielinen huo-
lestuneitten neuvonpyytäjäin
tarvitessa. Hänen oma asian-
sa täytti kokonaan hänen
mielensä, hänen piti saada se
järjestetyksi johonkin suun-
taan päästäkseen taas va-
paaksi virkaansa raskautettu-
jen keskuudessa.

Hän näki suoran ja yksin-
kertaisen tien ratkaisuun ja
se oli kysyä Helvigiltä, tah-

toiko tämä ruveta hänen vai-
mokseen ja pitää hänen vas-
taustaan Jumalan vastaukse-
na. Se tie vastasi parhaiten
hänen luonnettaan.

Mutta ennenkuin hän sille
tielle lähti, oli hänen oltava
hengessään varma, että hän
todellakin sai antaa asian
Helvigin haltuun. Hänhän
saattoi tietää vain sen, tah-
toiko tulla hänen vaimokseen
vai ei, mutta ei sitä, oliko
heidän liittonsa Jumalan tah-
to.

Saattoiko se sitä olla ?

“Älkää kantako iestä us-
kottomien kanssa.”

Oliko Helvig uskoton ? Eikö
hän ollut kysellyt elämän tie-
tä? Eikö hän mielellään kuun-
nellut hänen puheitansa Ju-
malasta? Eikö hän ollut sa-
nonut kiihkeällä ikävöinnillä,
että hän, Ols, voisi tehdä hä-
nestä eheän ihmisen?

(Jatk.)

Jumalan vuokramiehinä
Matt. 21: 33-44.

Ylläoleva Raamatun kohta
on eräs Jeesuksen esittämis-
tä monista vertauksista. Sen
sisältö on mitä vakavin.

Eräällä perheenisännällä
oli viinitarha. Isäntä on kaik-
kivaltias Jumala, ja häneh vii-
nitarhansa oli Israelin kansa.

Jesaja kertoo, että tuo vii-
nitarha oli istutettu “lihaval-
le vuorenrinteelle”, siis hy-
vään maaperään. Jumala oli
antanut Israelin kansan asut-
tavaksi Kaanaan maan, ku-
kistanut siellä olevat vihollis-
kansat yhden toisensä jälkeen
ja luvannut olla kansansa
turvana. Näin tällä viinitar-
halla oli hyvät ulkonaiset
edellytykset hedelmien tuot-
tamiseen.

Mutta Herra oli myöskin
aidannut viinitarhansa. Hän
oli tehnyt Israelin kanssa lii-
ton ja antanut sille pyhän la-
kinsa. Siten hän oli eroitta-
nut sen muista kansoista
omaksi kansakseen. Edelleen
hän oli pystyttänyt viinitar-
haan torninkin, jossa oli pi-
dettävä vahtia, että varkaat
eivät voisi tuottaa vahinkoa.
Sellainen oli papillinen ja pro-
feetallinen virka. Jumala oli
myöskin nähnyt paljon vai-
vaa hoitaessaan viinitarhaan-
sa ja sen yksityisiä puita.
Näin tehdessään hän luonnol-
lisesti odotti, että se tuottaisi
hyvää satoa, mutta se kasvoi-
kin pahoja marjoja. Sen si-
jaan, että Israelin kansa olisi
rakastanut Jumalaa ja har-
rastanut vanhurskautta, se
käänsikin selkänsä hänen
rakkaudelleen ja'eli jumalat-
tomasti. Näin se tuotti Ju-
malalle suuren pettymyksen
ja paljon surua.

Mutta sa m o i n tekivät
myöskin viinitarhan vuokraa-
jat, Israelin kansan hengelli-
set opettajat ja johtajat, yli-
papit, kirjanoppineet ja kan-
sanvanhimmat, joille Jumala
oli ikäänkuin vuokrannut tar-
hansa. Heidän oli johdettava
kansan elämää Jumalan tah-
don mukaan, ja Jumalan, vii-
nitarhan omistajan, piti saa-
da vuokrana kansan rakkaus
ja sen sekä sanoin että teoin
ilmenevä kiitollisuus. Mutta
miten kävi? Kun hän lähetti
palvelijansa perimään vuok-
raa, viinitarhurit vainosivat
heitä. Lopuksi hän lähetti
oman Poikansa ajatellen, että
kyllä kai vuokramiehet toki
kavahtavat häntä. Jeesus ju-
listi iankaikkista totuutta,
kertoi taivaan Jumalasta ja
koetti johtaa kuulijoitaan to-
tuuden tuntoon. Mutta mikä
Oli tulos? Ylipapit, kirjanop-
pineet ja kansanvanhimmat
vihastuivat häneen ja lopuksi
surmauttivat hänet.

Jumala oli suuresti armoit-
tanut Israelia, ja tällainen pii
kiitos siitä. Minkä kauhean
rangaistuksen juutalaisten
hengelliset johtomiehet veti-

vätkään päälleen! Vieläpä he
saattoivat kansankin samaan
onnettomuuteen yllyttäessään
sitä huutamaan: “Ristiinnau-
litse, ristiinnaulitse hänet!”

Tuli ankara rangaistus.
Roomalaiset valloittivat Jeru-
salemin. Sen piirityksen ai-
kana hirvittävä määrä ihmi-
siä sai surmansa. Sitä paitsi
viinitarha vuokrattiin muille.
Se merkitsee sitä, että ne
suuret hengelliset edut, joita
juutalaisilla oli Jumalan
omaisuuskansana, siirrettiin
pakanoiden nautittaviksi.

Eikö tässä ole mitä vaka-
vin varoitus? Jumala oli ra-
kastanut Israelia ja kärsinyt
sitä odottaen siltä hyViä he-
delmiä, mutta kaikki oli ollut
turhaa.

Tämä vertaus tulee lähelle
meitäkin. Meidätkin on istu-
tettu Jumalan viinitarhaan,
joka on lihavalla vuorenrin-
teellä. Se rinne on hänen seu-
rakuntansa. Ajattele, miten
ihana paikka se on! Siihen
paistaa suloinen Jumalan ar-
mo aurinko, jonka säteet luo-
vat lämpöä ja taivaallista va-
loa ja joka aina heloittaa kirk-
kaana taivaalla. Samalla rin-
teellä myöskin puhaltavat
leppoisat ja virkistävät tuu-
let. Herran seurakunnassa
vaikuttaa näet Jumalan Py-
hä Henki, jota Raamatussa
verrataan tuuleen. Tuo rinne
saa myöskin taivaallista kos-
teutta, sillä se on Jumalan
sanan vaikutuksen alaisena,
joka on kuin ihana sade. Joka
aamu myöskin kimaltelee
Herran viinitarhassa taivaal-
linen kaste, sillä Jumalan ar-
mo on joka huomen uusi.

Tämä rinne on myöskin ai-
dattu, että puut saisivat kas-
vaa rauhassa. Sellaisena aita-
na on kristillisen seurakun-
nan tunnustus, joka perustuu
Jumalan sanan kalliiseen op-
piin. Onpa Jumala asettanut
siihen myöskin vartiotornin,
jossa vahteina ovat, kuten
Luther sanoo, hänen pyhät
enkelinsä.

Kysymys: miten meidät on
istutettu Jumalan viinitar-
haan? Pyhän kasteen kautta.
Miten armorikas onkaan se
hetki, jolloin yksityisen viini-
puun vesan kohdalla tuollai-
nen ihme tapahtuu! Itse kol-
miyhteinen Jumala toimii is-
tuttajana. Kaste ei ole ihmi-
sen työ. Se, että ihmislapsi
pääsee vesaksi Jumalan vii-
nitarhaan, on suurta armoa.
Se on myöskin todistuksena
siitä, että me olemme Juma-
lan omaisuutta.

Viinitarhan omistajalla on
nyt oikeus odottaa meiltä hy-
vää hedelmää, rakkautta, kii-
tosta ja kunnioitusta. Miten
on meidän laitamme? Vastat-
koon jokainen meistä tähän
vilpittömästi sydämessään.

Entä miten menettelevät
viinitarhurit, joille Jeesuk-
sen esittämää vertauskuvaa
käyttääksemme uuden lii-
ton viinitarha on vuokrattu
ja joilla tarkoitamme Herran
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seurakunnan hoitajia? Huo-
lehtivatko he siitä, että Her-
ra saisi heidän hoidossaan
olevien ihmisten rakkauden,
että työstä tulisi kunniaa yk-
sin hänelle ja että hänen py-
hää tahtoaan noudatettaisiin
sekä oppiin että elämään näh-
den? Voi, miten paljon on-
kaan huolimattomuutta ja
syntiä tässäkin suhteessa? Ja
sitä kuitenkin taloudenhoita-
jilta vaaditaan, että heidät
havaittaisiin uskollisiksi. Ei-
hän viinitarha ole heidän
omansa, vaan Herran oma.
He ovat vain vuokramiehiä.
Tosin heillä on oikeus saada
viinitarhasta jotakin itsel-
leenkin. Heidän on saatava
siitä jokapäiväinen leipänsä.
Sen, joka tekee evankeliumin
työtä, tulee saada evankeliu-
mista elatuksensa. Tämä on
sanan määräys. He ovat
myöskin oikeutetut saamaan
osakseen rakkautta ja Juma-
lan sanan mukaista kunnioi-
tusta. Mutta olkoon heillä sa-
malla se mieli, joka ilmenee
näissä Johannes kastajan sa-
noissa: “Hänen tulee kasvaa,
mutta minun vähentyä.” Hei-
dän tehtävänään on sydänten
kiinnittäminen Jumalaan ja
hänen Poikaansa, Jeesukseen
Kristukseen, ja kiitoksen ja
kunnian tuottaminen suurelle
isännälleen. Onko taivaalli-
nen isäntä saanut hyviä he-
delmiä siitä viinitarhan osas-
ta, joka on minun hoitooni
annettu? Olenko minä ollut
uskollinen virassani? Näin
sopii jokaisen sananpalveli-
jan itseltään kysyä.

Mutta tuollaiseen itsensä
tutkimiseen on syytä muilla-
kin, joille Jumala on uskonut
määrättyjä tehtäviä viinitar-
hassaan. Miten olet hoitanut
virkaasi seurakunnan johto-
kunnan jäsenenä, urkurina,
kuoronjohtajajana, pyhäkou-
lunopettajana, diakoonina ta-
hi jonakin muuna toimihen-
kilönä ?

Entä te, vakkaat isät ja
äidit? Teidän hoidossanne on
kalliita viinitarhan vesoja.
Tekin olette Jumalan vuokra-
miehiä. Tahdottehan huoleh-
tia siitä, että lapsenne saavat
kotona kuulla Jumalan kallis-
ta sanaa, käyvät pyhäkoulua,
tulevat kirkkoon ja lukevat
aamu-, ilta- ja pöytärukouk-
sensa ? Tiedättekö, minkälais-
ta seuraa heillä on, mitä he
lukevat joutohetkinään ja
missä varttuneemmat poikan-
ne ja tyttärenne iltansa viet-
tävät? Voi, miten paljon on-
kaan sellaisia vanhempia, jot-
ka itse epäuskossa eläen kas-
vattavat lapsiaan maailmalle!
Mitä he vastaavat, kun viini-
tarhan isäntä kerran kysyy
heiltä: “Missä ovat ne lapset,
jotka minä sinulle annoin ?”

Saakoon Herra opettaa meitä
elämään uskossa, ja antakoon
hän meille viisautta, voimaa
ja kärsivällisyyttä, että voi-
simme paremmin toimia Ju-
malan vuokramiehinä kodin-
kin piirissä. E. Penttinen.
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