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Suomennos
“Werner oli hänen nimensä

ja hän oli meidän kaikkein isä-
nä ja veljenä. Jumala tietää,
etten perättömiä puhu. Oi,
minkä tähden hän ei saanut
painaa minunkin vanhoja sil-
miäni umpeen?” Hän pyyhkäi-
li silmiään kuihtuneilla käsil-
lään, ja tuntui siltä, kuin hän
olisi itkenyt, mutta kyynelten
lähde oli kuivunut. “Hänen
täytyi kärsiä paljon puutteita,
sen tiedämme hyvin”, hän jat-
koi, “mutta hänpä ei nureksi-
nut, ei ollut tietävinäänkään.
Hän oli kaikkeen tyytyväinen
ja kuitenkin olisi hänellä jos-
sain muualla voinut olla ver-
rattoman paljon parempi toi-
meentulo kuin tällä pienellä
köyhällä saarella. Mutta hän-
pä oli meille uskollinen. Hän
iloitsi ja suri meidän kanssam-
me ja neuvoi meille miten tai-
vaaseen päästään. Hänen seu-
rakuntansa oli hänelle niin ra-
kas kuin morsian, kuin oma
vaimo ikään, niin juuri, kuten
hän itse sanoi, ja nyt hän on
tullut leskeksi.” Ja vanhuksel-
ta pääsi taas itkunsekainen
nyyhkytys.

Vieras oli noussut seisaal-
leen ja astui hoipaten ulos,
suunnaten kulkunsa kirkolle
päin.

Hän astui sisään. Alttarin
edessä oli aukinainen arkku ja
outo pappi puhui pienelle, su-
run valtaamalle seurakunnal-
le. Arkun vieressä seisoi van-
ha Maija, joka näet oli vaina-
jaa lähinnä. Vainajan omaiset
olivat kaikki kuolleet, ystävät
unohtaneet hänet ja se, joka oli
ollut hänen sydäntään lähinnä,
seisoi syrjässä, uskaltamatta
tuskin katsoakaan vainajan
kalpeihin, elottomiin kasvoi-
hin. Niin, tämä vanhaan saar-
natuoliin nojautuva outo nai-
nen oli Ingeborg Ström, Ver-
nerin rakas Inge, hänen enti-
nen morsiamensa.

Verner ei ollut koskaan
unohtanut Ingeään, vaikka In-
ge puoleensa viekottelevien
maallisten etujen takia oli hy-
lännyt hänet. Mutta Ingen
omassa tunnossa oli haava, jo-
ka ei ollut arpeutunut ja johon
oli kirjoitettu sana: syyllinen.
Koskettaissa kirveli ja pakotti
tuota haavaa kauheasti. Siitä-
pä syystä hän ei halunnut aja-
tella sitä ja oli hyvillään, kun
ennen onnen päivinä elettiin
hauskaa ja iloista elämää, kun-
nian, rikkauden ja nautinnon
lumotessa hänet. Mutta kun
kovan onnen päivä tuli ja sen
kanssa hiljaisuus ja tyhjyys,
niin hän huomasikin, että haa-
va ei ollut parannut, eikä syyl-
lisyys hävinnyt. Niin, syylli-
syys heräsi ja yltyi yhä kii-
vaammin soimaamaan Inge-
borgia yötä päivää, jättämättä
häntä enää milloinkaan rau-
haan. Eikä yksin omantunnon
ääni nuhdellut häntä, vaan
meren yrmeä ärjyntä ja lok-
kien uikuttava kirkuna Olan-
din rannalla ajoivat häntä ta-
kaa, hänelle unissaankin kos-
toa uhaten.

Lopulta, tuona kohtalokkaa-
na yönä, hän ei kestänyt enää
kauemmin, sillä hän kuuli ni-
meänsä huudettavan, aivan
kuin jos Verner olisi häntä
kutsunut tuomiolle. Unissakä-
vijän tavoin hän lähti kotoaan
ja heräsi selvään tajuntaan
vasta satamassa, jonka ran-
noille ja laitureille meri vis-
keli synkkiä, raskaita aalto-
jaan. Pitikö hänen palata ta-
kaisin? Ei, eipä suinkaan! Tun-
tui kuin joku salainen voima
olisi ajanut häntä kauemmas,
yhä kauemmas, tuolle pienelle
saarelle asti, sen miehen jalko-
jen juureen, jota hän oli niin
paljon rakastanut jakuitenkin
pettänyt hänet. Hän ikävöi an-
teeksiantoa ja rauhaa kiusaan-
tuneelle sydämelleen. Mutta
miten päästä Olandiin? Sitten
muistui hänelle mieleen, että

muuan höyrylaiva kulki Föh-
riin kahdesti viikossa ja sieltä
oli helppo päästä veneellä
Olandiin. Tänään varmaankin
laiva lähtee ja hän tiesi, millä
laiturilla se ankkuroi.Kesällä-
kin oli hän tässä laivassa kul-
kenut jonkun kerran.

Ennenkuin ehti tullakaan
muita matkustajia laivalle, oli
Ingeborg rouva jo maksanut
pilettinsä.

Niin, hän oli todellakin saa-
punut perille, tullut Olandiin
pyytämään anteeksi, ja nyt oli
Verner vainajana.

Arkun kansi oli pantu kiinni
ja Ingeborg katseli sivulta, mi-
ten surevat seurakuntalaiset
laskivat arkun hautaan. Ei ku-
kaan välittänyt hänestä. Hau-
tauksen toimittaneen papin
täytyi lähteä kiireen kautta
paluumatkalle ennen tulvan
tuloa ja muilla oli tarpeeksi
tekemistä surunsa kanssa. Hi-
taasti kulkivat he Ingeborgin
ohi ja lopulta hän jäi Maijan
kanssa kahden.

Vanhus oli istunut muuta-
malle kivelle, tuijotteli hauta-
kumpua ja puheli itsekseen.

Ingeborg rohkeni nyt lähetä
hautaa ja silitteli käsillään
haudalle laskettuja, koristele-
mattomia kukkasia ja seppe-
leitä.

Kuka te olette ja mitä asi-
äa?” ihmetteli Maija.

Oli aika, jolloin minä olin
häntä lähempänä, kuin kaikki
muut ihmiset maailmassa”,
'huokaili vieras, “mutta olen
rikkonut häntä vastaan ja tu-
llin nyt pyytämään anteeksi ja
'nyt hän on kuollut”.

“Vai niinkö”, sanoi käheä-
aäninen, isoläntä vanhus. Ute-
liaat hän ajoi matkoihinsa,
mutta murhelliset olivat aina
hänen luokseen tervetulleet.
Tulkaahan vain kanssani.”

Hän kulki edellä sauvan nojal-
la, kumarassa, tapansa mu-
kaan hän lukitsi oven peräs-
tään ja vei Ingeborgin asuin-
huoneeseen. “Istukaa, tehkää
hyvin, menen keittämään kah-
via”, kehoitti hän.

Ikkunalaudalta hypähti kis-
jsa latialle ja koira ryömi pöy-
jdän alta. Molemmat turvautui-vat Maijaan. “Raukat eivät ole
Itänään saaneet ruokaa vielä
ollenkaan”, surkutteli vanhus,
niitä silitellen. “Hyvä pasto-
rimme ei enää milloinkaan pa-
laa, ei milloinkaan! Onpa
hyvä, etteivät elukat siitä mi-
tään tiedä”, hän kääntyi Inge-
borgin puoleen, “sillä ne ko-
vasti pitivät hänestä. Mutta
minä vaalin niitä kaiken ikäni,
se on varma.”

Maijan mentyä keittiöön jäi
Ingeborg istumaan siihen soh-
vaan, missä Verner oli istunut
ja ajatellut häntä ja katseli
ympärilleen. Tässä huoneessa
hän oli siis asunut nuo pitkät
vuodet, yksinään, maailman,
omaistensa, jopa hänen itsen-
säkin hylkäämänä. Ja hän, In-
geborg, oli kuitenkin rakasta-
nut häntä, siitä hän oli tänään
aivan selvillä. Mutta rahanhi-
mo oli ollut vahvempi kuin hä-
nen rakkautensa. Rahanhimon
ja maailmanrakkauden takia
oli hän hylännyt Vernerin ja
ruvennut liitt o o n miehen
kanssa, jota hän ei rakastanut.
Oi, kun se olisi häneltä jäänyt
tekemättä! Jos hän kuitenkin
olisi ruvennut tuon köyhän
Olandin papin vaimoksi, kuin-
ka onnelliseksi hän olisikaan
Voinut tulla! Nyt hän ei ollut
rikkonut ainoastaan häntä,
vaan itseään, miestänsä ja lap-
siaan vastaan. Hänen syylli-
syytensä oli hirveän suuri, sii-
tä hän nyt oli selvillä. Hänestä
näytti kuin tässä vaatimatto-
massa pappilassa joka paikka
olisi ollut pyhä ja kuin taivaan
valo olisi heijastanut kaikkial-
ta, vaikka syysilma oli sangen
synkkä ja huone painostavaa
kukkatuoksua ja ruumiinar-

)kun hajua täynnä. Hän katseli
Saarelaisten tuomia, lattialle
jääneitä kukkia: kultalakkoja,
päivänkukkia, reseedoja y.m.
Varmaankin oli koko Oland
kerännyt tänne kukkavaras-
tonsa, kunnioittaakseen pas-
toriansa. Rakkauden kalliita
'antimia ne olivat kaikki.

Ingeborg nousi, otti muuta-
masta uunin päällä olevasta
kolmikulmaisesta kaapista la-
sin ja pisti huolellisesti laitta-
mansa kukkakimpun siihen.
Hänen asettaessaan lasia kuk-
kineen pöydälle muistui hänel-
le mieleen vanha laulu:

Tuo kukkia nyt tänne puutar-
hasta,

Reseedat, asterit paa malja-
han,

Ja alkakaamme lemmestämme
haastaa

Kuin ennen muinoin tehtiin,
muistathan.

Hän heltyi itkemään.
Hitaasti jakömpelösti vanha

Maija kahvipöytää laittoi ja
nähdessään vieraan itkevän,
hän kehotteli:

“Itkekäähän, se on hyvä;
raskas mieli käy siitä keveäm-
mäksi ja olihan vainaja itkun
arvoinen.”

Ingeborgille kahvi ei mais-
tunut, vaikka hän oli vallan
nääntynyt, mutta vanhus sa-
noi: “Verner ei olisi siitä hy-
villään, kovin hän saattoi pan-
na pahakseen, jos ei hänen ta-
lossaan ruoka ja juoma mais-
tunut.”

Vähitellen rauhoittui Inge-
borg ja otti jo kahvikupin pöy-
dältä.

“Niin, hyvä hän oli, kovin
hyväluontoinen”, jatkoi Maija.
“Enpä koskaan kuullut hänen
kiivastuvan ja lausuvan pahaa
sanaa ja kun pakkasten takia
toisinaan jäin vuoteelleni vi-
rumaan tavallista kauemmin,
palveli hän minua niinkuin ku-
ningatarta, nähkääs.” Yhä
hän jutteli ja Ingeborg antoi
hänen jutella. Yhä selväpiir-
teisemmäksi kirkastui Verne-
rin kuva, kuva hänen olostaan
Olandin saarella.

“Nytpä näytän teille kaikki
paikat täällä”, sanoi Maija, kun
kahvit oli juotu. “Jos hänestä
olette pitäneet, niin teitä var-
maankin huvittaa nähdä, mi-
ten hän täällä asuskeli. Mutta
millä nimellä minun tulee tei-
tä kunnioittaa oikeastaan?”

“Ingeksi sanokaa, olkaa niin
'hyvä!” sanoi Ingeborg nöyräs-
ti. “Pastori sanoi minua aina
Ingeksi ja soisin, että täällä
kerrankaan vielä minua siksi
puhuteltaisiin.”

“Inge! Vai sekö nimenne?”
ihmetteli Maija. “Tuossa naa-
puritalossa pastori oli kerran
kummina pienen tytön ristiäi-
sissä ja piti hänen antaa lap-
selle nimikin. ‘Ristitäänpä In-
geksi!’ hän oli arvellut, ‘sillä
rakkaampaa nimeä en tiedä’!”

“Niinkö hän oli sanonut? To-
dellako?” huusi Ingeborg, tart-
tuen vanhan Maijan karkeaan
käteen, olipa sitä suudellakin,
mutta Maija nykäsi sukkelasti
kätensä pois ja sanoi!

“Tulkaa nyt!”
Maija hoikka r o i edellä,

työnnellen keppiään kovasti
maahan. Hän laahaili aittaan
vievää kapeaa polkua ylös,
sieltä alas pieneen kellariin ja
sitten jopa navettaankin asti.
Jok’ikinen paikka oli tärkeä,
se kun muistutti jollain tavoin
Verneriä.

“Missä luulette olevan saa-
tavissa asunnon täksi yöksi?”
kysyi Ingeborg huolissaan,
kun kiertokulku oli päättynyt.

“Täällä tietystikin. Pastori
ei koskaan sallinut vieraitten
nukkua muualla ja nythän hä-
nen kamarinsa on tyhjä.”

Ingeborg katseli kauhulla
vainajan kamarin kynnyst; ci
uskaltanut mennä sisään.

“Enkö saisi maata tällä soh-
valla?” kysyi hän.

“Kyllä vain! Noudan peit-
teen ja päänalaisen. On niitä,
jotka eivät mielellään nuku
huoneessa, missä joku on äs-
kettäin kuollut. Mutta pasto-

Älä nyt taas puhu siitä!
huudahti Irma pujottaessaan
uutta lankaa neulansilmään.
—Se tuo aina mieleeni kuole-
man ja vanhuuden ja kaiken
maailman sairaudet. Aion elää
vielä monta vuotta ja ajatte-
len uskonasiaa vasta sitten,
kun olen vähintäin kuusikym-
menvuotias, en missään ta-
pauksessa ennen. Turhaa si-
nun, Asta hyvä, on koettaa saa-
da minua synkäksi ja hurs-
kaaksi ja maailman pahuutta

rin kamarin ei pitäisi kammot-
kaa ketään. Hänhän oli jumali-
nen mies.”

Vanhan Maijan huolenpi-
dosta ja vieraan ylön suuresta
väsymyksestä huolimatta, hän
ei saanut unta. Aaltojen loiske
ja lokkien ääni kajahtelivat
lakkaamatta Ingeborgin kor-
vissa, omantunnon soimaava
ääni vaivasi ja karmi hänen
sydäntään, aina vain huutaen:
syyllinen, syyllinen!

Lähellä yösydäntä raukeat
silmät alkoivat mennä umpeen
vihdoinkin. Mutta samassa
tuokiossa kuului syvä huokaus
Ingeborgin korviin ja hänen
kasvojaan hiipoi ikäänkuin jo-
ku pehmeä, lämmin käsi. Säi-
kähtyen hän kavahti pystyyn
ja sytytti kynttilän. Vai niin

koira ja kissa olivat jääneet
huoneeseen; hy v äilynhalui-
nen, pehmeäkarvainen kissa
oli sivellyt leukaansa ja koira
oli unissaan huokaissut.

Unta vaan ei tullut pitkään
aikaan. Ulkona raivosi myrsky
ja rakeita rapsahteli ikkunala-
seja vasten. Seinäkello löi 12
kumeata kalahdusta ...Ei, on
mahdoton saada unta, ympä-
ristön ja mielialan ollessa täl-
laisen. Ingeborgista tuntui, et-
tä oven täytyisi aueta ja Ver-
nerin astua sisään, ei lempiväi-
senä rakastettuna, vaan pelot-
tavana tuomarina. Ah, en kos-
kaan saa rikostani anteeksi en-
kä rauhaa sielulleni, ajatteli
onneton Ingeborg.

(Jatk.)
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Give “hand-me-downs” bright, new colors via the dye-bath and
you’ll have no trouble getting little sister or brother to wear them.
A few dime boxes of all-fabric dye, available in 50 colors, will give a
.new lease on life to outgrown, faded clothing you’d ordinarily dis-
card and be a real money-saver in these days of mounting clothing
prices. If you want to still further accentuate the new look before
tintexing, a little needlework that.adds a hein, a collar or belt will
do the trick. Wash and thoroughly rinse ali articles before dyeing,
advises the Tintex Home Economics Bureau, and also remove ali
buttons, buckles and trimmings. Use color remover first, the bureau
recommends, if the article is unevenly faded or spotted, or if you’re
changing to a new color.

TOTINEN TOSI
surevaksi. Siitä ei tule mi-
tään!

Irma ja Asta olivat huoneto-
vereita. Samoja aineitakin lu-
kivat yliopistossa. Nyt he oli-
vat asuneet yhdessä parin vii-
kon ajan. Tähän asti yhteis-
elämä oli sujunut hyvin, vaik-
ka he olivatkin vasta äskettäin
tutustuneet ja aivan eri puo-
lilta maata.

Mutta, Irma, en minä si-
nua tahdo synkäksi ja mur-
heelliseksi, päinvastoin! Miksi
sinä niin tyystin suljet korva-
si, ettet edes kuuntele, kun
olen jo monta kertaa sanonut,
ettei tämä asia ole surullinen.
Kuinka hyvä sanoma olisi
murheellinen? Evankeliumi-
han on hyvä sanoma ja sitä se
on sananmukaisesti! huudahti
Asta.

Mutta kyllä koko uskon-
asia on sellainen, että kuolema
siitä tulee mieleen, sitä et voi
väittää vastaan. Enkä tahdo
ajatella kuolemaa tässä iässä!
Niin pitkälti kuin olen joutu-
nut kuulemaan saarnoja ja
muuta uskonnonpiiriin kuulu-
vaa, niin kyllä se sitä yhtä sa-
maa on ollut. Ollaan pahoja ja
syntisiä ja parannusta olisi
tehtävä ja koko ikä pitäisi sit-
ten olla jumalinen. Nauraa-
kaan ei kai saisi kuin joskus,
kun on ensin omaltatunnolta
kysynyt onko tilanne “puh-
das”. Oi joi, Asta, se on synk-
kää ja mahdotonta. Kotipitä-
jässäni olen totisesti saanut
tarpeeksi nähdä uskovaisia.
Mitään kaunista ei saa olla yl-
lä, hiukset vedettävä tiukasti
pitkin päätä, puhumattakaan
rakastumisesta. Paitsi tietysti
johonkin maitonaamaan, joka
myös hurskailee ulospäin,
mutta saattaa olla eri häijy ja
itsekäs loppujen lopuksi. Tie-
dän erään sellaisen. Irma kat-
soi voitonvarmoin ilmein As-
taa, joka pakostakin hymyili
hänen värikkäille kuvauksil-
leen. Nauraen hän sanoikin:

Huh, osasitpa sinä maa-
lata, mutta tiedätkö, me pu-

To. Manufacturerg and.thelr AdvenUsing Agenclss

trom 808 MAXON

SC Dealer Advertising Service
Is fast effeetive economical and
tailor-raado for your specific dealer Set-
up.

You, too, can use SC Dealer
Advsrtising Service to save time bother

money to get better results.

Write, irire or phone for com-
plete Information —without any obligation.
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humme kumpikin eri asioista.
Jos annat minun pitää sinulle
pienen puheen keskeyttämättä
ja lupaat kuunnella sen lop-
puun asti, niin sitten saat sinä
vuorostasi puhua. Irma nyök-
käsi.

Ensiksikin, aloitti Asta,
uskonasia, niinkuin sinä sa-
noit, on sellainen, että niin-
kauan kuin se ei ole selvinnyt
sinulle, et ole kuullut sitä tar-
peeksi, ja sitten kun se on sel-
vinnyt, huomaat että sitä ei
saa kuulla tarpeeksi. Ihminen-
hän haluaa kuulla hauskaa ja
hyvää aivan kyltymättömästi,
niin ettei milloinkaan tunnu
saavan siitä kylläkseen. Kuu-
lehan, ajatellaan, että sinä nyt
olisit velkaa jollekin sellaisen
summan kuin esimerkiksi mil-
joona miljoonaa ja tiedät, että
se on maksettava ehdottomasti
jonakin päivänä. Saadessasi
sen tietää, joudut kuulemaan,
että toisten ihmisten asiat ovat
samaten. Maailma on sellaisia
velallisia täynnä. Katselet ym-
pärillesi. Näet: suuri joukko
ihmisiä ei usko olevansa velal-
lisen asemassa. He suhtautu-
vat siihen siten, että eivät us-
ko heillä olevan sellaista vel-
kaa. Tahtovat unohtaa sen.
Ja huomaa: se velka on! Sitten
toiset ihmiset taas yrittävät
maksaa. Järki jo sanoo, että se
on toivotonta puuhaa, mutta
seikka onkin se, että he eivät
usko olevansa niin paljon vel-
kaa, vaikka kuulevat sen.
Ajattelevat vain: ehkä velko-
ja antaa lopun anteeksi, kun
näkee, kuinka kovasti yritän
maksaa. Sinä, Irma, tahdot
unohtaa velan. Useimmat nä-
kemistäni uskovaisista yrittä-
vät maksaa sitä. Raamatun, jo-
ka on joka kohdasta Jumalan
sanaa, mukaan meidän synti-
velkamme on niin suuri, että
miljoona miljoonaa ei täydelli-
sesti edes kuvaa sitä. Siksi juu-
ri Jumala lähetti poikansa Jee-
suksen ja hän maksoi eli' so-
vitti meidän kaikkien kaikki
syntivelat kuolemalla meidän
puol estämme Golgatalla.
Hämmästyttävää, eikö totta:
Jumalan Karitsa on maksanut
syntivelkamme täydellisesti ja
Jumalan sana kehoittaa meitä
uskomaan tämän toden! Ja si-
ten siis pelastumaan kadotus-
tuomiosta. Ristin veri aukaisi
taivaan suurimmallekin synti-
selle, joka uskolla omistaa
omalle kohdalleen tämän täy-
dellisen armahduksen. Kris-
tus maksoi velkamme. Eikö
nyt todellakin ole naurettavaa
ja murheellista, että ihminen
ei hyväksy tätä Jumalan neu-
voa? Miltä sinusta tuntuisi,
jos olisit maksanut jonkun ve-
lat ja tuo toinen joko ei tah-
toisi sitä kuullakaan, tai yrit-
täisi itse vain maksaa, tai ru-
koilisi ja pyytäisi, että sinä
maksaisit sen ja vaikka va-
kuuttaisit, että olet jo maksa-
nut, hän yhä vain pyytäisi us-
komatta sanojasi. Katsos, Ir-
ma, sinunkin kaikki syntisi
ovat anteeksiannetut ja sinä et
ole sitä edes tietänytkään. Nyt
sen tiedät! Mihin ryhmään ih-
misistä sinä nyt kuulut? Unoh-
tajiinko, tai itse maksaviinko,
vai niihinkö, jotka uskovat mi-
tä Jumala on sanonut? Tä-
mä on hyvin tärkeätä, sillä:
“joka di usko se kadotetaan”.
Muuten, mitä siihen tulee, kun
sanoit, että uskonasia tuo mie-
leen kuoleman ja vanhuuden,
tahtoisin sanoa, että se tuo
myös elämän ja kuolematto-
muuden. Evankeliumin sana
on elämän sana, juuri se hy-
vä sanoma, joka ilmoittaa, et-
tä synnit ovat sovitetut, tai-
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vaan tie avattu ja iankaikki-
nen elämä annettu. Kaikki tä-
mä on armosta Jumalan lah-
jana jokaiselle, jolle vain kel-
paa. Tämä ajallinen elämäm-
me on oikeastaan kuoleman
ympäröimää aina. Onhan ih-
misen elämä aikalailla lyhyt,
ei sataa vuotta edes. Päivien
ja öiden vaihtelu on tavallaan
kuolemaa sekin. Eikö selvyys
ole parempi kuin tuo lyhytnä-
köinen unohdustapa. Olen jos-
takin lukenut, että amerikka-
lainen san omalehtikuningas
Hearst ei sallinut mainita kuo-
lema-sanaa kenenkään lähel-
lään olevan. Luulisi sellaisen
ihmisen kärsivän vanhetes-
saan. Ja kun totuus on niin
suuri ja lohdullinen: synnit
ovat anteeksi, kuoleman jäl-
keen tosi elämä.

Irma kuunteli vakavana ei-
kä yrittänytkään keskeyttää
Astan juttelua. Näyttipä hän
olevan jonkun verran häm-
mästynytkin.

Mutta, ihminen, huudah-
ti hän sitten, sanotko sinä As-
ta, minulle, että olen ihan täl-
laisena kuin nyt olen kelvolli-
nen Jumalasi taivaaseen?

Astalta ei jäänyt huomaa-
matta tuo “Jumalasi” sana. Ja
hän katsoikin kysyvänä Irman
silmiin.

Sanoin niin ja sanon vie-
läkin: sinulla ei ole maksama-
tonta syntivelkaa Karitsan ris-
tinkuoleman tähden. Onhan
kirjoitettu: “Hän on sovinto
meidän synneistämme, eikä
vain meidän, vaan myös koko
maailman”, olethan sinä yksi
maailmasta niinkuin minäkin
ja kaikki ihmiset. Ymmärrä
nyt, Irma hyvä, ettei tämä ole
suinkaan synkkä ja surullinen
asia. Ajattelehan, saamme us-
koa syntimme anteeksianne-
tuiksi, saamme elää elämäm-
me ajassa turvallisin mielin.
Saamme olla vapaita kadotus-
tuomiosta ja kuolemanpelon
orjuudesta. Emmehän kuole-
man tullessa todellisuudessa
kuole, me vain muutamme.
Muutamme uuteen ja vaivat-
tomaan elämään, joka ei ole
tämän ajallisen elämän ilmiöi-
hin sidottu. Ajattelehan vain,
kyllä kannattaa todellakin us-
koa Jumalan ilmoittama to-
tuus. Muuta ei meiltä vaadita-
kaan. Ja mikä tässä nyt sitten
on synkkää ja murheellista?
Sitähän sinä pelkäsit.

Asta katsoi hymyillen Irman
vakavia kasvoja. Hän tunsi pi-
tävänsä Irmasta. Irmassa oli
jotakin suoraa ja selväpiirteis-
tä. Ja eräänlainenrohkeus hä-
nestä kuvastui.

Se tuntuu niin helpolta,
että sitä on vaikea uskoa to-
deksi, sanoi Irma hiljaa. Ja
selittämälläsi tavalla sitä ei
kukaan ole minulle ennen sa-
nonut. Olen aina vain saanut
nuhteita suruttomuudestani ja
kevytmielisyydestä ja mitä
kaikkia ne vikani lienevät ol-
leetkaan. Mutta olettakaam-
me, että alkaisin uskoa niin-
kuin sinä kehoitat, eikö tuntui-
si hullulta, että minä, tällai-
nen katumaton ja parannusta
tekemätön ihminen noin vain
suoraa päätä alkaisin pitää
itseäni uskovaisena. Voi, Asta
pikkuinen, kyllä sinä ehdotat
mahdottomia! Mutta joka ta-
pauksessa, jos uskonasia on
niinkuin sinä sen puhut, ei se
ainakaan tunnu sellaiselta
tunteelliselta ja imelältä ja
raskaalta .

. .

Irma, sanoit, että pelkkä
uskominen tuntuu helpolta,
liian helpolta. Isämme on teh-
nyt sen helpoksi, koska me ih-
miset emme voi mitään, emme
yhtään mitään. Kuitenkin syn-
typeräisen tu r meluksemme
ansiosta tiedätkö tällai-
nen valmiskin asia on vaikea-
ta. Niin, toisinaan on vaikeata
uskoa todeksi Jumalan armoa
omalta kohdaltaan. Täytyy
suorastaan taistella itsensä
kanssa. Ei ole niinkään help-
po uskoa olevansa armossa ja
autuudenperimisen osallisuu-
dessa, kun huomaa selvästi,
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