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Vihkimisen jälkeen hän sai
vaimoltaan selityksen Barbron
häviämisestä, mikä koski hä-
neen. Hän ymmärsi kyllä, et-
tei Barbro ilman jonkinlaista
pakkoa jäänyt pois täl-
laisesta ainoalaatuisesta tilai-
suudesta.

Kotin tultua etsittiin jälleen
Barbroa, vaikka menestykset-
tä. Oli istuuduttava pöytään
ilman häntä.

Svante ei nauttinut ruuasta,
kuten oli otaksunut tekevänsä;
tietoisuus siitä, että Barbro is-
tui jonnekin piiloutuneena ja
näki nälkää, vei häneltä ruoka-
halun ja teki hänet äreäksi
muita iloisia nuoria kohtaan.

Yhtäkkiä Svante kirkastui
huomattavasti. Hän tuli aja-
telleeksi Ambrosiusta jakutsui
itseään idioottiseksi aasiksi,
kun ei ollut tätä aikaisemmin
ajatellut. Silloin ei kylläkään
Barbron etsintä ennen päiväl-
listä olisi ollut turha.

Kun Svante ymmärsi Bar-
bron toivovan saada olla mah-
dollisimman rauhassa, piti hän
hyvän keksintönsä omana sa-
laisuutenaan. Heti kun päiväl-
linen oli lopussa, meni hän
huomaamatta eteiseen, päästi
irti Ambrosiuksen jakäski sen
etsiä Barbroa. Hän piti Bar-
bron lakkia koiran kuonon
edessä ja vei koiran portaisiin,
missä Barbro oli viimeksi näh-
ty-

Ambrosius älysi, mitä siltä
toivottiin, ja kun ei mikään ol-
lut paremmin sopusoinnussa
sen oman toivomuksen kans-
sa, tuli se täyteen intoa ja
asianharrastusta, alkoi vainu-
ta, sai selvän pikku emäntänsä
koko talonväen jälkiin sekaan-
tuneista jäljistä portaissa ja
lähti kovaa kyytiä ylöspäin,
yhtä metsästysintoisen Svan-
ten seuraamana. Ullakon ovel-
la koira . pysähtyi ja katsoi
Svanteen ilmaisten selvästi, et-
tä nyt oli tämän vuoro. Svan-
te avasi oven ja koira lähti
taaskin johtamaan ylös ulla-
konportaita, yli ullakon sop-
peen, jossa se taas pysähtyi
erään säiliön suljetun oven
eteen. Svante avasi senkin ja
Ambrosius hyökkäsi tuulispää-
nä sisään syöksyen erään pak-
kilaatikon taakse, jossa sen
kovaäänin ihastus ilmaisi etsi-
tyn löydetyksi.

Viluisena, nälkäisenä ja sur-
keannäköisenä Barbro makasi
siellä, yhä itkien, vaikka nyt
jo etupäässä itsensä vuoksi,
ajattelemattomuutensa ja kii-
vautensa ja itsensähillitsemi-
sen puutteen vuoksi, mikä
kaikki oli saanut hänet tähän
epätoivoiseen asemaan, josta
hänen oli mahdoton selviytyä,
jos mieli säilyttää edes hitunen
itsekunnioitusta. Hän ymmär-
si, että häntä luonnollisesti oli
kaivattu, että oli ihmetelty ja
etsitty. Ehkäpä hän oli turmel-
lut koko häät. Voi, mitä hänen
oli tehtävä? Alas hän ei uskal-
tanut mennä. Mutta tänne hän
ei myöskään juuri voinut enää
jäädä. Jospa kuitenkin joku,
joka ei olisi kauheasti suuttu-
nut, löytäisi hänet! Isä, iso-äiti
tahi Svante . . .

Äkkiä hän kuuli jotain, mut-
ta ennätti tuskin kohottaa pää-
tään kuunnellakseen, kun hä-
net ympäröi pörröinen lämpö,
rajaton ihastus ja uskollisuus.

Ambrosius!
Barbro ei muistanut olla ih-

meissään siitä, että tuon us-
kollisen nelijalkaisen oli onnis-
tunut päästä sisään lukittujen
ovien läpi, hän tunsi vain, ettei
enää ollut yksin ja toisten pa-
rista karkoitettu. Hän kietoi
käsivarte ns a Ambrosiuksen
ympärille ja purskahti uudel-
lee nitkuun. Mutta itku oli nyt
toisenlaista kuin tähän saakka,
vähemmän epätoivoista ja va-
pauttavampaa.

Koira ei tahtonut nähdä hä-
nen itkevän. Kuten koirain ta-
pa on, teki se kaikkensa loh-
duttaakseen. Innostuneena ja
kiihtyneenä ei se tyytynyt loh-
duttamaan yksin, vaan tahtoi
saada Svanten yhtymään yri-
tykseen, ja sai siten Barbron
nostamaan päätään ja katso-
maan ympärilleen, mielessä
epäluulo, ettei koira ollutkaan
tullut yksin.

Svante istui korkealla pakki-
laatikolla jalkojaan heilutel-
len, ja katseli Barbroa ja koi-
raa.

Me olemme etsineet sinua
turhaan, mutta sitten pälkähti
päähäni laittaa Ambrosiukses-
ta kavaltaja, ja se naula veti,
virkkoi Svante.

Oletko sinä yksin?
Olen, sinun jaAmbrosiuk-

sen kanssa.
Onko kaikki ohitse?

, Vihkimistäkö tarkoitat?
On. He ovat nyt kytketyt yh-
teen. Kun karkuri olit onneksi
vain sinä eikä kukaan heistä
tahi Erik setä.

Ovatko he minuun hyvin
suuttuneita?

En usko, että kukaan on.
Noloja vain. Ja se on heille
oikein »virkkoi kostonhaluise-
na Svante.

Jonkinlaisesta ritarillisuu-
destaHelvig-tätiä kohtaan hän
ei maininnut hänen nimeään,
vaan sanoi “heille”.

Entä isä? kysyi Barbro ja
sitä nimeä mainitessa hänen
huulensa vavahtivat ja silmät
kyyneltyivät jälleen.

Hän on levoton. Hän an-
saitsee kyllä saadatietää sinun
olevan elossa, arveli Svante.

Surkeudestaan huolimatta
Barbron täytyi nauraa kesken
kyyneleitään Svanten sanoille.
Tuntui niin turavalliselta, kun
Svante oli siinä,kun hänet vih-
doinkin oli löydetty. Nyt olisi
hänellä auttaja, kun oli palat-
tava muitten luokse vapaaeh-
toisesta vankeudesta. Svante
oli kekseliäs. Hän kyllä keksisi
jonkin hyvän keinon.

Svantea värisytti ja hän
hyppäsi alas laatikolta.

Täällä on kylmä, virkkoi
hän. Sinä palellut kuoliaak-
si tuossa ohuessa rääsyssä. Si-
nun on kai nälkäkin. Tule, niin
mennään alas!

Minä en tahdo tavata ke-
tään.

Ne ovat nyt salissa, koko
roikka, ja latkivat kahvia. Mi-
nä menen edeltäpäin katso-
maan, onko tie selvä, ja sitten
sinä, pinkaiset.

Svanten onnistui todella
luotsata Barbro hänen omaan
pikku soppeensa kenenkäänHALUTAAN
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näkemättä. Ja hyvä olikin, sil-
lä tyttö näytti hirvittävän sur-
kealta itkusta turvonneine
kasvoineen, vilun punertami-
ne käsineen ja pölyisine, re-
vittyine, valkeine pukuineen,
joka riippui riekaleina hänen
ympärillään.

Nyt minä hankin sinulle
ruokaa, virkkoi Svante ja ka-
tosi mennen hakemaan Öisin
muoria.

Onko hän jo löytynyt?
Missä hän oli?

Manalassa, vastasi Svante.
Mutta Ambrosius ja minä

autoimme hänet takaisin maan
päälle. Ja nyt hän tarvitsee
ruokaa eikä läksytystä.

Öisin muori katsoi poikaan,
mutta ei kysynyt enää mitään.
Hän pani ruokaa muutamille
lautasille, otti itse kaksi ja an-
toi Svanten kantaa yhtä, ja
niin he.menivät Barbron luo.

No mutta, rakas lapsi! oli
ainoa mitä isoäiti sanoi Bar-
brolle, ja sen sai käsittää miten
tahtoi, nuhteeksi, sääliksi, ilon
ilmaisuksi.

Hän lähetti Svanten kerto-
maan Öisille, että Barbro oli
löydetty, Rani tytön vuotee-
seen ja antoi hänen sitten syö-
dä.

Barbro ei voinut syödä pal-
jon. Sitä hän ei milloinkaan
oinut, kun hänen mielensä oli
ollut kiihtynyt, niinkuin nyt.
Isän tullessa hän oli jo syönyt
ja työnsi ruuan luotaan.

Isoäiti otti silloin lautaset ja
meni huoneesta hiljaiseen pal-
velevaan tapaansa, jättäen isän
ja tyttären kahden.

Kerro nyt minulle, miksi
sinä olet tehnyt näin, virkkoi
Ols istuutuen vuoteen ääreen.

Hän näytti vakavalta ja an-
karalta.

Onko isä suuttunut mi-
nuun?

Minä olen ollut sinusta
hyvin levoton. Sinä olet häirin-
nyt sisaresi häätunnelmaa. Si-
nulla on täytynyt olla oikea
syy, kun olet voinut tehdä
näin.

Minulla ei ollut mitään
syytä ollenkaan, en voinut sil-
le mitään. Minä aloin itkeä
ihan epätoivoisesti, ja silloin
minä en voi lopettaa moneen
tuntiin. Sittenhän minun täy-
tyi piiloutua.

Barbro-raukan itkettyneet
pikku silmät alkoivat taas tul-
la tulvilleen kyyneleitä.

Vai niin, tyttöseni! sanoi
isä leppyneenä ja otti hänen
kätensä omaan käteensä hä-
nelle ominaisella, sanomatto-
man rauhoittavalla tavalla.
Kerro nyt minulle, mikä sai
sinut tuollaiseen itkuun.

Isän läheisyyden vaikutuk-
sesta Barbro voitti pian mie-
lenliikutuksensa, niin että
saattoi selvittää ajatuksensa,
saada äänensä varmaksi ja
kertoa kaikesta juuri niinkuin
oli ollut.

Ols kuunteli keskeyttämättä.
Hänellä oli ollut aikomus

keskustella ratkaisevasti häi-
den jälkeen vaimonsa kanssa,
vedota hänen hellyyteensä ja
koettaa vaikuttaa häneen, että
hän antaisi merkitsevän tapah-
tuman, Härdiksen häiden, olla
alkuna uuteen ajanjaksoon
myös Härdiksen vanhempien
elämässä ja tulisi takaisin mie-
hensä luokse nyt, kun tytär oli
hänet jättänyt, ja jäisi todella
Skalungaan. Tyttären naimi-
siinmeno oli johtanut Öisin
ajatukset hänen omaan avio-
liittoonsa ja jälleen herättänyt
eloon uinuvia muistoja ja tur-
tuneita tunteita, ja hän luuli
huomanneensa, että Helvig
myöskin oli tuntenut jotain
samantapaista.

Kun hän kuunteli Barbron
kertomusta, jähm e ttyivät
muistojen herättämät tunteet
uudelleen ja hän luopui aiko-
muksestaan. Hän luopui siitä
niin täydelleen, että vaikka
Helvig itse olisi suunnitellut
jäädä Skalungaan, olisi hän
estänyt sen. Hän huomasi, et-
tei äidin ja tyttären tullut olla
yhdessä, he olivat toisilleen
turmioksi. Hänen sydämeensä
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koski tämä huomio ennen
kaikkea Barbron tähden, sillä
mikäli hän saattoi havaita ei
Barbro ollut syypää äidin ja
tyttären kieroon suhteeseen.
Hän näki asiassa myös sen puo-
len, että äidin rakkauden puu-
te oli raskaasti painavana teki-
jänä ristissä, jonka lapsi oli
saanut kannettavakseen. Tä-
hän saakka hän oli kantanut si-
tä tiedottomasti, mutta Ols
ymmärsi, että hän oli pian al-
kava sitä ajatella, samoin kuin
hän keväällä oli ruvennut
miettimään rumuuttaan. Jos-
pa hän nyt samoin kuin silloin-
kin olisi voinut auttaa Barbroa
näyttämällä hänelle, että se
oli hänen ristinsä! Mutta asia
oli niin arkaluontoinen ja hä-
nen asemansa vaimon ja tyt-
tären välillä vaati niin suurta
hienotunteisuutta, ettei hän
katsonut voivansa puhua suo-
raan. t

Olenko minä tehnyt hyvin
väärin? kysyi Barbro, kerrot-
tuaan kaiken.

Olisit kai sinä voinut olla
siinä tukkalaitteessa muuta-
man tunnin. Olisit pitänyt sitä
sinä, mitä se olikin: pikkuasia-
na. Kun Svante nauroi sinulle,
olisit sinä voinut yhtyä nau-
ruun. Se olisi ollut todellista
suurisuuntaisuutta. Mutta mi-
nun kuumaverisen pikku tyt-
töni piti lentää päistikkaa vesi-
pumpun alle tekokiharoineen!

Ols hymyili ja sai Barbron
syvästi alakuloisen ilmeen kir-
kastumaan. Barbro näki asian
samassa valossa kuin isä ja
huomasi nyt naurettavankin
puolen siinä, minkä hän oli ot-
tanut peloittavan traagillisesti.

Ei vesipumpun alle, oikai-
si hän, märällä harjalla
vain.

Ja kun sinä kerran olit
käyttäytynyt ajattelematto-
nasti, niin sinä olisit voinut pa-
rantaa asiasi tottelemalla äitiä
ja antamalla neiti Pilin uu-
delleen kähertää tukkasi kaik-
kien sääntöjen mukaan. Tur-
hamaisuus ei vahingoita pal-
jonkaan mieltä, joka kaikin
voimin ponnistaa vastaan,
niinkuin sinun mielesi tekee.

Minä en olisi kuitenkaan
voinut olla mukana, vaikka
olisin kuinka paljon tahansa
antanut kähertää itseäni. Mi-
nun oli mahdotonta olla ää-
neen itkemättä.

Monet itkevät aina häis-
sä. Ihmiset olisivat luulleet, et-
tä sinä olit Härdiksen vuoksi
liikutettu.

Barbron päähän ei ollut päl-
kähtänyt, että asian olisi voi-
nut ottaa siltäkin kannalta.
Isän äänensävy kuului niin
hauskalta, että Barbron täytyi
nauraa mielikuvalle, minkä
isän sanat herättivät.

Ols leikki hänen hiuksillaan
ja antoi karheiden, itsepäisten
suortuvien liukua sormiensa
välistä, samalla kuin hän kat-
seli niitä leikillisen hellästi.

Pikku tukka-raukka virk-
koi hän, joka on aikaansaa-
nut niin paljon huolta! Ja jo-
ta on kohdeltu niin tylysti, en-
sin käherretty, sitten tukistet-
tu ja sitten auttamattomasti
pörrötetty! Koeitko repiä sitä
päästäsi, kun oli ullakolla?

Isä ei saa tehdä pilaa mi-
nusta, mumisi Barbro japainoi
päätään isää vasten, hyväile-
väsi, koirain tapaan.

Tämä tukka on ihan sa-
maa fnaata kuin pikku villi,
jossa se kasvaa, jatkoi isä sa-
maan hellään, leikilliseen ta-
paan. Tämän huimapään
täytyy aina joutua suunnil-
taan. Olipa siinäkin syytä jou-
tua suunniltaan, että Svante
nauroi! Ei suinkaan sekään ol-
lut niin vaarallista, vielä vä-
hemmin käsittämätöntä, että
äiti tuli kärsimättömäksi. Eh-
kei itse tukistamisessakaan ol-
lut mitään, josta tarvitsi jou-
tua niin suunniltaan. Aivan
ansaitsematon se ei kai myös-
kään ollut. Mutta kun on sel-
lainen, kuin minun pikku hui-
mapääni, niin uhraa kokonai-
set häät tuollaisen pikkuseikan
vuoksi.

(Jatk.)

Elämä Herran
Sionissa

“Yksi päivä sinun esikarta-
noissasi on parempi kuin tuhat
muualla.”

Nämä psalmistan sanat esit-
tävät sitä hengellisen elämän
rikkautta, jota Kristus seura-
kunnalleen lahjoittaa. Se on
iäisyyselämän onnea ja rau-
haa, ansaittu meille Lunasta-
jammekuoleman jaylösnouse-
muksen hedelmänä. Tässä syn-
nin ja katoavaisuuden maail-
massa on Herran seurakunta
se valomajakka ja rauhansata-
ma, jossa lukemattomat syn-
tivelan painamat ovat löytä-
neet pelastuksen iäisen kuole-
man ukkaavasta tuhosta. “Ju-
ro«da, joka sanoi: Loistakoon
valo pimeästä!, on se, joka lois-
ti sydämeemme, jotta Juma-
lan kirkkauden tunteminen va-
loonsa levittäisi, sen kirkkau-
den, joka loistaa Kristuksen
kasvoissa.” 2 Kor. 4:6. On pal-
jon heitä, jotka halpana pitä-
vät Herran Siionin, vaan ku-
vaamaton 'olisi se kurjuus ja
hätä, joka vallitsisi, jos ei oli-
sikaan maailmassa sellaista
laitosta, Herran seurakuntaa,
mistä silloin löytäisi ihmislap-
si sielunsa pimeyteen valonki-
pinää, ja tosilohdutusta tun-
tonsa rauhattomuuteen. Mis-
tä löytyisi voimanlähdettä ja
uutta toivoa synnin aaltojen ja
elämän myrskyjenkin raivo-
tessa. Mutta Jumalapa onkin
kaikki hyvin laittanut, kun
lahjoitti meille kalliin sanansa
levittämään tu n temuksensa
taivaallista valoa. Laki kirkas-
taa meille Jumalan pyhäksi ja
vanhurskaaksi, joka rankaisee
syntiä ja jonka edessä ei yksi-
kään taida kestää parhaimmas-
sakaan omassa hurskaudes-
saan Näin lain sana tekee suu-
ren palveluksen riisuessaan ih-
misen niistä harhakäsityksis-
tä, joiden pettämänä moni on
hukkunut.

Kuitenkaan ei laki yksistään
saata ketään oikeaan Jumalan
tuntemiseen. Syntihädässään
ihminen pelkää ja pakenee Ju-
malaa kuin hirmuista tuoma-
ria, eikä asia muutu ennenkuin
hänelle evankeliumin kirkkau-
den kautta aukene se oikea Ju-
malan tunteminen Kristukses-
sa, kun armosanan kautta sel-
kenee Jumalan iäinen armo-
päätös ja rakkaus syntisiin,
kun antoi Poikansa edestäm-
me vikauhriksi näin poistaen
tuomion päältämme ja hank-
kien meille aivan lahjaksi sel-
laisen vanhurskauden, jonka
turviin kelpaamme kirkkau-
den asuntoihin. “Sen, joka ei
synnistä tiennyt, Jumala mei-
dän edestämme teki synniksi,
jottame hänessä tulisimme Ju-
malan vanhurskaudeksi.” 2.
Kor. 5:21. Kristuksessa siis
näemme Jumalan armollisena
isänä, jollaon meistä vain rau-
han ajatukset. Käsitämmekö
siis asemamme Jumalan valta-
kunnan jäseninä, kuinka ylen-
määrin suuret siunaukset siinä
meitä piirittävät sekä myös
velvoitukset, joita Herra on
seurakunnan ee n asettanut.
Olemmehan saaneet kirkko-
kuntana ja seurakuntina osak-
semme Jumalan erityistä ar-
monosoitusta, sillä onhanKris-
tuksen puhdas oppi ollut kes-
kuudessamme näinä eksytys-
tenkin aikoina. Ja se on sellai-
nen tavara, joka voidaan me-
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nettääkin. Ja sellainenkin aika
tulee Raamatun mukaan, että
Herran sanaa etsitään eikä
enää löydetä.

Jumala on meidät kristityt
uskonnut salaisuuksiensa ta-
loudenhoitajiksi ja Hänellä on
täysi oikeus odottaa meiltä us-
kollisuutta ja rakkautta valta-
kuntansa työssä ja sanansa le-
vittämisessä ei vain omassa
keskuudessa, vaan myös maail-
man kansojen keskuuteen. Ja
mitä ahkerammin ja innok-
kaammin toimimme, sitä suu-
rempia siunauksia voimme
odottaa. Saammekin taas kirk-
kokansana kokoontua vuotui-
seen kirkolliskokoukseen ja
evankeliumijuhlaan Sebekaan.
|On varmaan oleva siunausri-
kasta elämän sanan ympärillä
toisten uskovien seurassa. Saa-
koon seurakunnan Herra, Kris-
tus, siunata kokouksen nimel-
lensä kunniaksi ja lisäaske-
leeksi valtakuntansa voittoku-
lussa. Kristityn ilo onkin ru-
kouksillaan, varoillaan ja toi-
mintakyvyillään palvella sitä
Kunnian Kuningasta, jolta
olemme lahjaksi saaneet niin
ylen suuret taivaalliset ja hen-
gelliset siunaukset. Ja Herran
omaisuuttahan ja siunausta on
kaikki ajallinenkin hyvä, jota
saamme nauttia. Palvelusai-
kamme täällä on lyhyt, aika
kiiruhtaa kuin virta ja elon il-
ta sekä Herran tulemuksen
suuri päivä lähenee. Sitten al-
kaa se juhlariemu Karitsan
häissä. Ja miten suurta, että
meillä nyt on tilaisuus lisätä
niiden onnellisten lukua, jotka
kerran saavat riemuita Karit-
san valtaistuimen ympärillä!
Saakoon siis Herra pukea mei-
tä voimalla korkeudesta autu-
aaksi tekeväisen sanansa kaut-
ta, että jo kasteessa saadusta
lapsioikeudesta iloiten vaeltai-
simme Jumalan kasvojen val-
keudessa, ja näin saavuttaisim-
me kirkkauden voittoseppe-
leen, jonka Herra on luvannut
niille, jotka pysyvät Hänelle
uskollisina loppuun asti. “Itse
rauhan Jumala pyhittäköön
teidän koko olemuksenne, ja
säilyttäköön koko teidän hen-
kenne ja sielunne jaruumiinne
nuhteettomina Herramme Jee-
suksen Kristuksen tulemuk-
seen!” 1 Tes. 5:23.

Raymond Aho
Sebeka, Minn.
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Hyvästit ja Kiitokset
Jos ohjelmani on toteutunut

olen lentämässä Suomea kohti
silloin, kun tämä on Auttajassa
luettavana. Perjantaina, kesä-
kuun 16 p., ollaan Helsingin
lentokentällä. Näitä riviä kir-
joitan vielä kotonani Gurneys-
sä, valmiina lähtemään Du-
luthiin, josta lentomatka alkaa.

Sanon hyvästit kaikille Aut-
tajan lukijoille. Jumalan hal-
tuun siksi kun kohdataan!

Tunnen suurta kiitollisuutta
saamastani myötätunnosta ja
rakkaudesta tämän matkani
suhteen. Monen monet ystävät
ovat minua evästäneet matkal-
le, toivottaen Jumalan varje-
lusta ja hyvää johtoa sekä an-
taneet myöskin rahallista mat-
ka-avustusta. Niin teki Iron
Beltin Kansallisseurakunta. Ja
viime lauantai-iltana Ironwoo-
din Kansallisseurakunnan toi-
mesta oli kirkon salissa läh-
tiäisjuhla minulle. Juhlaan
osallistui runsaasti ystäviäni
Ironwoodista, Wakefieldistä,
North Yorkista, Ashlandista ja
aina Washburnista asti. Suori-
tettiin tilanteenmukainen, roh-
kaiseva ja lämminhenkinen oh-
jelma. Mrs Pirhonen toimi oh-
jelman esittäjänä ja avauspu-
heessaan loihti tervettä, hilpe-
ää mieltä juhlayleisöön. Pas-
tori J. E. Nopola johti rukouk-
seen sekä puhui. Mrs Saari lu-
ki uskollisen ystävän suuresta
merkityksestä. Seminaarilai-
nen Efraimsdn lauloi ja puhui
lyhyesti. Mrs Kevari luki, mrs
Rivers lauloi. Opettajatar Hil-
da Lake lausui runon. Tämän
kirjoittaja kiitti juhlan toi-
meenpanijoita sekä kaikki juh-
laan osallistuneita. Kahvitar-
joilusta huolehtivat: mrs Ar-
vey Ahonen, mrs M. Pakka ja
mrs Lauri Lahti. Ystävät jät-
tivät tarjoilupöydälle muisto-
lahjaksi all e k irjoijtaneelle
noin $50.00.

Monet vilpittömät kiitokset
vieläkin kaikille! Tämä juhla
jätti minulle kauniin muiston.

Jumalan haltuun!
M. N. Westerback.
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