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. Tarjuri tulipunaiseksi
ja oikaisi erehdyksensä puhu-
matta mitään. Pedro heitti hä-
nelle hyvitykseksi muka suu-
ren hopearahan, mutta ei malt-
tanut olla sen ohessa lausumat-
ta muutamaa pilkallista, pu-
revaa sanaa. Samassa hän kat-
soi sattumalta ylös ja kohtasi
Liisin silmät, joitten ilme oli
muuttunut ja joista nyt vihas-
tus säihkyi. Tähän asti oli hän
tuskin huomannutkaan tyttöä,
mikä havainto näkyi huvitta-
van häntä.

“Niinkö arvelette, etten ol-
lut muka tarpeeksi kohtelias
tätä nuorta tarjuria kohtaan.
Puolustakoon itseään! En tot-
ta maar siedä näitä väkijou-
kossa puikkelehtivia, aina
nöyräselkäisiä raukkoja.”

“Mutta minusta ei ole jaloa
pahottaa niiden mieltä, jotka
eivät saa eivätkä voi puolustaa
itseään”, Liisi vastasi.

“Eivätkö saa, eivätkö voi?”
“Niinpä kyllä, heiltä puut-

tuu rohkeutta puolustautumi-
seen ja heidän asemansa ei si-
tä salli. Itse he eivät mahda
siihen mitään, suurin syy on
yleisössä.”

Möller ei ollut tiennyt tästä
välikohtauksesta mitään kir-
joittaessaantaskukirjaansa ra-
hamenonsa. Nyt hän pisti kir-
jan povitaskuunsa ja sanoi
Liisille:

“Lähdetäänpä!”
“Emmekö juo kahvia?” Ped-

ro kysyi.
“Emme täällä! Kiittää kun

pääsee tästä tungoksesta. Tuol-
la meren rannalla on muuan
mukava, hiljainen sopukka
pienessä ravintolassa, jossa jo
kolmentoista vuoden kuluessa
olen juonut kahvini jok’ikise-
nä kylpykautena. Ehkä tekin
tulette mukaan?”

“Olette oikeassa. Täällä ei
ole hauska olla. Tulen.”

Liisi olisi mieluummin ollut
isänsä kanssa kahden. Afrikan
aroilta tullut outo sankari ei
näyttänyt hänestä hyvinkään
sankarilliselta enää. Mutta tä-
mäpä vain seurasi heidän jä-
lessään kuin mikäkin leppymä-
tön kova kohtalo.

Professorin mainitsema pie-
ni ravintola sijaitsi lähellä hie-
tasärkkiä. Sen edustalla oli
muuan sangen rauhallinen
paikka. Siinä oleskelija ei ol-
lut muitten ravintolassa kävi-
jäin tiellä eikä heidän nähtä-
vänä, mutta saattoi puolestaan
nähdä jokaisen hiekkasärkille
vievissä portaissa kulkevan.
Tämä paikka oli professorin
sopukka, joka oli varattu hän-
tä varten hänen saarelle saa-
puessaan. Vanha herra piti
kahvinjuontihetkeä ä n aika
suuressa arvossa jakoetti aina
houkutella mukaansa hupais-
ta seuralaista. Mutta Liisi oli
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Suomennos
hieman kyltissään espanjalai-
seen pöytävieraaseen, joka oli
tänään tullut vanhalle herralle
toveriksi, joi kahvikuppinsa
häfhätää ja sanoi tarvitsevan-
sa liikuntoa, jonka jälkeen läh-
ti kävelylle.

Hän jätti taakseen sen osan
meren rantaa telttoineen, kyl-
pykojuineen ja hiekkakuoppi-
neen, missä kaikkein useim-
milla kylpyvierailla oli tapa-
na oleilla, ja saapui pian yksi-
näiseen, autioon paikkaan, jos-
sa ei muuta elävää näkynyt
kuin ilmassa leijailevia, kajat-
tavia kalalokkeja. Muutamalla
hiekkasärkällä istui vanha vai-
mo, vieressään pieni kasa poi-
miskelemiaan, meren maalle
ajamia lautapalasia.Laihat kä-
tensä polviensa varassa van-
hus katsella tuijotti merelle
päin. Hänenkatseessaan oli jo-
tain niin toivotonta ja synk-
kää, että Liisin tuli sääli ja
halu puhutella häntä.

“Olette arvattavasti poltok-
sia koonnut itsellenne?” nuori
tyttö kysyi vanhuksen viereen
istahtaen.

Vaimo nyökäytti päätänsä
kysyjään katsomatta.

“Mutta palavatko nuo puut?
Ties kuinka kauan ovatkaan
meressä ajelehtineet.”

“Eivät ne tule minun mökki-
ni pesään”, vanhus vastasi,
“poltan vain risuja, joita kan-
kaalta satun löytämään. Muille
näitä puita kaupittelen. Täy-
tyy ansaitakin.”

“Varmaankaan ette monta
markkaa niistä saa”, Liisi sur-
kutteli.

“En tosiaankaan. Mutta pal-
jo pitäisi saada poikaani var-
ten.”

“Sairasko hän on?”
Vanhus kääntyi hitaasti ky-

syjään päin, katsellen häntä
silmiin.

“Et ole tältä saarelta kotoi-
sin”, hän vastasi, “koskapa et
pojistani mitään tiedä. Viisi on
heitä ollut, jäntteriä miehiä
kaikki niinkuin heidän isän-
säkin.” Ja hän hymähti heitä
muistaessaan. “Mutta meri
nielasi heidät kaikki. Ensin
isän, sitten pojat toisen toisen-
sa perästä. Ja kun vain nuorin
enää oli jälellä, sanoin: ‘Pek-
ka, jää äidin luo, kenenpä va-
rassa elän, jos sinäkin menet’.
‘En jätä teitä’, hän vastasi. ‘Ai-
noastaan yhdellä matkalla
käyn, äiti kulta, sitten jään ko-
tiin.’ Niin hän aikoi. Mutta tuo
ainoa matka oli onneton. Poika
joutui turkkilaisten vangiksi.”

“Vangiksi?” Liisi parkasi.
“Poika parka!”

“Poika parka tosiaankin, ja
kuka vangin lunnaat hankkii,
jollei hänen äitinsä sitä tee?
Mutta ,turkkilainenpa vaatii
paljon, väki paljon. Olenpa
melkein silmäni sokeiksi keh-
rännyt ja ommellut, olen työs-
sä rähjännyt aamusta iltaan
selkäni kankeaksi, nähnyt näl-
kää ja vilua, mutta en ole vie-
lä saanut rahaa kokoon tar-
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peeksi asti. Ja sanovat, että
teen turhaa työtä.”

Vanhus huokasi syvään ja
katsoa tuijotti taas merelle
päin.

Liisi pyyhkäsi kyyneleet sil-
mistään. Hyvin täyteläinen hä-
nen kukkaronsa tosin ei ollut.
Hetken mietittyään, minkä
verran häneltä ehken liikenee,
hän otti esille 5-markkasen ja
antoi sen vaimolle. Tämä siep-
pasi sen ahneesti hänen kädes-
tään, mutta maltti mielensä ar-
vellen:

“Tämä on iso raha, lapsi ra-
kas. Uskallatko antaa sen? Sal-
livatko vanhempasi?”

Liisi nyökäytti päätään ja
sanoi hyvästin. Samassa Es-
panjan mies lähestyi heitä.

“Olette, neiti Möller, mui-
baisjäännösten ihailija, näem-
mä”, don Pedro virkkoi. “Suo-
kaahan anteeksi, että häiritsen
mielenkiintoista ajanviettoan-
ne, mutta tulin tuomaan ter-
veisiä isältänne. Hän kaipaa
teitä.”

Pilkallinen tapa, millä es-
panjalainen puhui vanhukses-
ta, harmitti Liisiä. Paluumat-
kalla hän alkoi kertoa kovista
kokemuksista, joita tuon van-
han äiti-paran sydän oli saa-
nut kokea. Don Pedro kuiten-
kin vain ylvästellen naurahti
ja arveli:

“Olette ehken liian herkkä
uskomaan vanhuksen pakinoi-
ta tosiksi. Jos hänen poikansa
todellakin olisi joutunut van-
giksi, olisivat tämän saaren
asukkaat varmaankin ryhty-
neet toimiin hänen vapautta-
misekseen. Saaristolaiset ovat
yksituumaista väkeä. Tuo ta-
rina on arvattavasti keksitty
hänen toivonsa ylläpitämiseksi
saada nähdä poikansa jälleen,
hän kun ilman sitä toivoa me-
nehtyisi surusta.”

“Sehän ei olisi armeliaisuut-
ta, vaan julmuutta”, Liisi puh-
kesi sanomaan. “Vankeus on
kuitenkin pahempi kuin kuole-
ma. Vainajia hän ei sure, sitä
yhtä vain suree, jonka vielä
täytyy kovia kokea.”

“Mutta j ä 11 eennäkemisen
mahdollisuus on vanhuksessa
ylläpitänyt toivon kipinää”,
don Pedro arveli.

Liisi pudisti päätään.
“Toisetkin hän on näkevä

jälleen.”
Pedro kohautti olkapäitään

ikäänkuin arvellen, että siitä
voi olla eri mieltä.

Liisi, joka ei ollut huoman-
nut hänen elettään, lisäsi, kat-
soen häneen:

“Vain yhden ainoan tähden
äidin sydän on kiusaantunut.
Äiti-parka! Mutta onko teistä
käsittämätöntä, kuinka äiti
saattaa niin suuresti rakas-
taa?”

Don Pedro nyökäytti huolet-
tomasti päätään.

“Enhän minä tunneihminen
ole enkä sentähden ymmärrä
tämmöisiä asioita.”

Liisi painoi suuren hattun-
sa, mikä oli ollut hänellä käsi-
varrellaan, päähänsä. Hän ei
tahtonut nähdä tunnotonta jul-
muria, saati puhutella enää.

“Tietysti olen nyt kovasti
loukannut teitä”, don Pedro
lausui sillä puoleksi pilkallisel-
la, puoleksi halveksivalla ää-
nenpainolla, mikä ennenkin oli
Liisiä suututtanut. Ja kuiten-
kin tytön täytyi taas katsella
häntä.

“Minuako?” Liisi ihmetteli.
“Minun arvatakseni olette it-
seänne solvaissut uskotelles-
sanne, ettette muka mitään tie-
dä pyhimmästä tunteesta, mi-
kä vasta ihmisen ihmiseksi te-
kee . . . Mutta tuollahan on
isäni”, hän sanöi pitkittämättä

puhettaan ja juoksi kylpyko-
jussaan yksinään istuvan van-
huksen luokse.

Pedro hyvästeli ja kulki
edemmä.

“Olipa vahinko, ettet jäänyt
seuraamme”, Möller sanoi.
“Tuo espanjalainen on sangen
hauska, omalaatuinen mies.”

“On kyllä, mutta hänen mie-
lipiteensä ja meidän vakau-
muksemme eivät kaikissa käy
yksiin.”

“Harvoinpa ihan yksimieli-
siä seuralaisia saa tämmöisissä
paikoissa. Hyvä, kunhan tapaa
jonkunkaan siveellisen ja kun-
non ihmisen.”

Liisi käänsi puheen toisaalle,
kertoi meren rannalla kohtaa-
mastaan vanhuksesta ja hänen
vankeuteen joutuneestapojas-
taan.

“Tiedustellaanpa puusepäl-
tä, miten tuon asian oikeittain
on”, isä neuvoi, johonLiisi tie-
tysti mielellään suostui.

Heidän saavuttuaan asun-
toonsa Alt-Westerlandiin, Liisi
meni heti tapaamaan puusepän
perhettä, joka kesäisin asui
pienessä keittiössä. Vanhem-
mat eivät olleet kotosalla; ai-
noastaan heidän tyttärensä
Margareeta oli tavattavissa.
Tämäpä kuitenkin osasi var-
sin hyvin tehdä saaren oloista
selkoa. Anna Dierksin poika oli
todellakin joutunutturkkilais-
ten vangiksi ja saaren asuk-
kaat olivat puolestaan tehneet
voitavansa hänen vapauttami-
sekseen. Mutta arvaamatta oli
tullut sanoma, että hän on jol-
lain tavoin päässyt vankeudes-
ta ja on muka odotettavissa
kotiin. Mutta kun vuosi toisen-
sa perästä oli mennyt hänen
palaamatta, eikä hänestä
myöskään tullut mitään tietoa,
niin pidettiin luultavana, että
hän on kuollut kotimatkallaan.
Mutta vanhus ei uskonut poi-
kaansa kuolleeksi, vaan arveli,
että ihmiset ovat tuon keksi-
neet muka sen tähden, ettei
heidän tarvitsisi lunnaita mak-
saa, ja otti asian kokonaan
omaksi huolekseen. Hän ei ol-
lut mitenkään käsityksestään
luovutettavi ss a, puhuttiinpa
hänelle mitä hyvänsä, ja lo-
pulta jätettiin hänet rauhaan.
Siitä vain pidettiin huolta, et-
tei hän joutuisi millään tavoin
hädänalaiseksi.

Vanha Anna Dierks ja hänen
suuri ädinrakkautensa alkoi
käydä yhä mielenkiintoisem-
maksi. Liisi päätti sentähden
ottaa selkoa suorimmasta Ran-
tumiin vievästä tiestä, käydäk-
seen tervehtimässä häntä hä-
nen asunnossaan.

Eräänä sen jälkeisenä päi-
vänä pidettiin kylpypaikassa
pappeinkokous, jonka keskus-
teluja professori Möller halu-
si käydä kuulemassa. Hänen
oli määrä olla siellä koko jäl-
keenpuolinen, jonka tähden
Liisi päätti käyttää tilaisuuden
hyväkseen japistäytyä Rantu-
missa.

Margareeta, kuultuaan Lii-
sin aikeesta, tarjoutui oppaak-
si; hänenkin tuli käydä Rantu-
missa tapaamassa muuatta su-
kulaista. Tien varrella, jota
tytöt kulkivat, oli Espanjan
miehen teltta, minkä edessä
kaksi neekeriä ja kaksi ryö-
meää koiraa hietikossa maata
köllötti.

“Kauheata!” Margareeta kir-
kasi; “jos nuo hyökkäisivät
päälle! . . . Espanjalainen her-
ra saa ainakin varkailta olla
rauhassa.”

“Kalliita tavaroita hänellä
mahtaa ollakin vartioitavana”,
Liisi arveli.

“Suunnatto ma n rikkaaksi
häntä kehutaan, mutta hän ei
liene silti ahne, koskapa, kuu-
lemma, kunnallislautakunnan
esimiehen huostaan on jättä-
nyt suuren summan köyhille
jaettavaksi; olipa sen ohessa
tiedustellut Pekan kohtaloa.
Oli luvannut antaa lunnaatkin,
jos Pekka todellakin on vielä
vankeudessa.” /

(Jatk.)

SANA VÄÄRÄSTÄ
RAUHASTA

Me olemme kuulleet mones-
ti puhuttavan “väärästä rau-
hasta”, että se on kaikista vaa-
rallisin tila ihmiselle, kun oi-
kealla ja väärällä rauhalla on
paljon samanlaisia ominai-
suuksia ulkonaisessa elämäs-
sä. Ihminen voi olla kaikin
puolin hyvän maineen omaa-
va, kuulua seurakuntaan, käy-
dä kirkossa vaikkapa joka sun-
nuntai ja-ottaa osaa seurakun-
nan toimintaan, avustaa köy-
hiä ja tehdä kaikkia hyvän-
tekeväisyyttä, niin että kaikki
ihmiset pitävät häntä hyvänä
ja kunnollisena ihmisenä. Ja
gitähän hän on omastakin mie-
lestään, ettei häneltä puutu
mitään hyveitä, hänellä on
rauha itsensä ja maailman
kanssa (joka on se väärä rau-
ha).

Kysymme: mitä häneltä sit-
ten vielä vaaditaan? Raamatun
kirjoitusten mukaan häneltä
puuttuu rauha Jumalan kans-
sa. Missä tapauksessa? Siinä,
juuri, ettei hän tunne syntiään
eikä hän tarvitse syntisten pe-
lastajaa, kun hän luulee, ettei
hänessä syntiä olekaan. Mutta
Raamattu sanoo: “Jos me sa-
nomme, ettei meissä ole syntiä,
niin me petämme itsemme ja
totuus ei ole meissä, sillä kaik-
ki ovat pois poikenneet ja kel-
vottomiksi tulleet; ei ole yhtä-
kään, joka hyvää tekee, ei ai-
noatakaan.” Vaikka me olisim-
me kuinka hyvät omasta ja
maailman mielestä, niin emme
sillä ansaitse rauhaa Jumalan
kanssa, sillä Hän vaatii lain
täyttämistä ja me ihmishurjat
emme kykene sitä tekemään.
Jos rikomme yhden käskyn,
niin olejmme rikkoneet koko
lain, sillä se vaatii ehdotonta
täyttämistä. Ja kukapa meis-
tä olisi se henkilö, ettei rikkoi-
si jotain lain käskyä.? Yksi
rikkoo yhden ja toinen toisen
käskyn ja niin tulemme kaikin
lain rikkojiksi. Mutta sentäh-
denhän Jumala on juuri val-
mistanutkin meille pelastuk-
sen Pojassaan, kun Hän tiesi,
ettei ihminen voi täyttää lakia
omalla hyvyydellään ja ansiol-
laan. Jumala lausui: “Sinä sait
minut työtä tekemään synneil-
läsi”. Se ei ollut mikään help-
po tehtävä, nim. ihmiskunnan
lunastustyö, koska Herra itse
valittaa: Sinä sait minun työ-
tä tekemään synneilläsi. Ei
suinkaan Hän olisi ruvennut
suunnittelemaan ihmisten pe-
lastusta Pojassaan, jos ei se oli-
si ollut aivan tarpeellista. Eikä
Kristuksen olisi ta r vinnut
kuolla syntisten edestä, jos itse
voisimme täyttää lain vaati-
mukset. Hyvät työt ja hyvä
käytös on kaunis ja hyvä tapa
kristityn elämässä, ja Raama-
tun sanakin sitä vaatii, mutta
emme sillä ansaitse autuutta
(rauhaa Jumalan kanssa),
vaan sen saamme Pojan kaut-
ta, Häneen uskomalla omana
Vapahtajanamme, kun olem-
me jo lapsina kastetut Hänen
nimeensä japukeutuneetKris-
tukseen. Uskomalla Pojan an-
sioon, meidän edestämme uh-
rattuna, vasta saamme sen oi-
kean rauhan, joka kestää tuo-
miolla, sillä meidän hyvät
työmme kestävät ainoastaan
hautaan saakka. Niillä ei ole
enää merkitystä ylösnousemi-
sessa. Jos ei meillä ole silloin
parempaa toivoa, niin olemme
hyvin surkuteltavassa asemas-
sa ja osamme on iäinen kado-
tus. Mutta Jumala ei tahdo yh-
denkään syntisen kuolemaa
synneissään, vaan että kaikki
tekisivät parannuksen ja sai-
sivat elää iankaikkisesti Hänen
valtakunnassaan. Raamattu to-
distaa, että taivaassa on paljon
suurempi ilo yhdestä syntises-
tä, joka tekee parannuksen,
kuin kymmenestä itsehurs-
kaasta, jotka eivät armoa tar-
vitse. Me saamme turvaantua
aina siihen ryövärin armoon
syntisenäkin, niinkuin hänkin
ristillä ollessaan kääntyi Jee-
suksen puoleen ja pyysi:

Boy Scout Gets Gold Flash For Jamboree
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MADISON, WIS. Boy Scout Don Brieby is a lucky lad, for he
will take to the International Boy Scout Jamboree at Valley Forge the
gold plated Billioneer flashlight being presented to him here by Wis-
consin Governor Oscar Rennebohm as Wisconsin Supreme Court Justice
Marvin Rosenberry,* a member of the National Boy Scout Council,
looks on.

The Billioneer was created to commemorate the billionth Ray-O-Vac
leakproof battery, produced within the short span of 11 years. Visual-
izing the magnitude of a billion cells, they would make a single cell
that would stand more than a mile high or, if laid end to end, would
reach 37,870 miles.

Present also at the commemoration celebration were officials of the
Army and Navy, representatives of the National Association of Manu-
facturers. as well as civic and Industrial leaders of the state.

“Muista minua, kun tulet val-
takuntaasi. Jeesus on luvan-
nut, etä joka tulee minun tykö-
ni, sitä minä en heitä pois luo-
tani”. Niin Hän teki ryöväril-
lekin ja otti hänenkin ilomielin
vastaan sanoen: “Tänä päivänä
olet sinä minun kanssani para-
tiisissa”. Niin Hän tekee vielä-
kin, sillä Hän sanoi: “En minä
ole tullut hurskaita, vaan syn-
tisiäkutsuman parannukseen”.

Ei se ole ymmärrettävä niin,
että ihmisen täytyy olla joku
suuri rikollinen, vaan että ih-
minen tuntee syntinsä ja vir-
heensä, niitä katuen pyytää
anteeksi ja kääntyy Jeesuk-
sen puoleen Häneltä armoa
anoen. Sellaisia syntisiä Jee-
sus ottaa aina vastaan, mutta
itsehurskaat, jotka eivät kos-
kaan armoa tarvitse, ne Hän
työntää luotaan pois. Jeesus
piti ankaria puheita fariseuk-
sille, kun Hän oli täällä maan
päällä. Hän sanoi: “Te kyy-
käärmeitten sikiöt: kuinka te
voitte välttää tulevaista vi-
haa?” Juutalaiset vetosivat sii-
hen, että he ovat Abrahamin
lapsia, mutta Jeesus vastasi:
Jumala voi näistä kivistä he-
rättää itselleen parempia lap-
sia kuin te olette. Hän ei
kärsinyt ollenkaan itsehurs-
kaitten juutalaisten tapoja. Sa-
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ma se on meidänkin päivinäm-
me, että itsehurskaus on kau-
histus Herran edessä, kun ei
meillä ole mitään kerskaamis-
ta itsestämme. Jos Herra mei-
dät hyljää, niin olemme toti-
sesti huonossa tilassa. Usein
julki-jumalaton tekee pikem-
min kääntymyksen Jeesuksen
puoleen kuin itsehurskas ja it-
sehyvä ihminen. Siksi se tila
onkin kaikkein vaarallisin ih-
miselle, kun hän ei huomaa si-
tä ollenkaan.

Tutkikaamme sentähden it-
seämme kummanko rauhan
omaamme: rauhan Jeesuksen
verihaavoissa? vaiko rauhan
itsemme ja maailman kanssa?

S. N.
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KIRKOLLISKOKOUSVIERAILLE!
Täten pyydämme kaikkia pappeja, edustajia ja vie-

raita, jotka aikovat tulla Kansalliskirkkokunnan vuosi-
kokoukseen Sebekaan, ilmoittamaan tulonsa majoitus-
komitealle ensitilassa. Pyydämme, että täytätte seuraa-
van lomakkeen, tahi antaisitte seuraavat tiedot:

Minä tulen kirkolliskokoukseen ja mukanani tulee
seuraavat henkilöt

Saavun ( ) autolla, ( ) bussilla.
HUOM: Majoitusta ei voi varmasti luvata niille, jotka
eivät tilaa majoitusta etukäteen.
Osoittakaa majoitustilauk§enne:

'n Housing Committee

Minnesota
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