
Barbron kasvot saivat nyr-
peän, melkein kovan ilmeen.

Teidän mieleenne ei joh-
tuisi esittää sisarelleni, Här-
dikselle, vaatimusta, että hä-
nen pitäisi muuttaa kotiin äi-
din luo, sanoi hän jurosti.

Hänhän on naimisissa.
Eikä hänen sentähden pi-

dä jättää miestään ja lapsiaan,
.arvelette? Mutta eikö sitten
minulla ole mieheni ja lapseni
kaikessa tuossa? sanoi hän vii-
taten laajalla kädenliikkeellä
sisälle huoneisiin ja ulos ikku-
naan päin, kuvaten sillä poti-
laitaan sisällä ja ulkona.

Mikäli minä saatan ym-
märtää, pitäisi teidän voida
hoitaa tätä kotia ja potilaitan-
ne yhtä hyvin, jos asuisitte ko-
tona äitinne luona.

Pyysikö hän teitä puhu-
maan minulle? kysyi Barbro
yhä sotajalalla.

Ei. Tuo lause livahti hä-
neltä vahingossa ja luulenpa
että hän heti katui näyttäneen-
sä niin paljoa tunteestaan. Mi-
nä puhunkin tätä enemmän
teidän itsenne kuin hänen
vuokseen. Jos te laiminlyötte
äitiänne, tulette sitä katu-
maan kun hän on poissa.

Tämä lause johti Barbron
ajatuksen siihen laiminlyön-
tiin, johon äiti oli tehnyt it-
sensä syypääksi isää kohtaan
ja sitten saanut itseänsä siitä
niin katkerasti nuhdella. Se oli
kuitenkin ollut niin paljoa ras-
kaampaa, ja kenties, ajatteli
Barbro, on tarkoitus, että hä-
nen täytyy sitä sovittaa myös-
kin siten että minut riistetään
häneltä. Hän ajatteli myöskin
äidin luonnotonta vastenmieli-
syytä häntä itseään kohtaan
koko hänen lapsuutensa aika-
na. Eikö se ollut vain kohtuul-
lista, että hän nyt sai hiukan
kaivata sitä tytärtä, jota koh-
taan hän oli ollut niin luonno-
ton?

Barbro mietti, mitähän Les-
ter sanoisi, jos saisi tietää nä-
mä seikat. Hän ei ollut kos-
kaan puhunut niistä’ kenen-
kään ulkopuolisen kanssa, ai-
noaltaan Härdiksen ja joskus
sivumennen Svanter kanssa,
mutta molemmathan olivat
nähneet kaikki, niin että heille
se ei ollut mitään uuden ilmai-
semista. Mutta jos hän nyt sa-
noisi jotakinLesterille, olisi se
äidin arvon alentamista hänen
silmissään. Mutta hän saisi
nähdä, että siinä mitä hän kat-
soi laiminlyönniksi Barbron
puolelta, oli jonkinlaista Ju-
malan rankaisua ja kehoitus-
ta.

Ja lisäksi, eikö Hugo Lester
ollut tulemassa hänelle lähei-
semmäksi kuin kukaan muu?
Eikö hän ollut mies, joka voisi
tulla olemaan, jopa oli jo hä-
nen tunteellisen, heräjävän
naissydämensä valtakunnan
kuningas? Eikö Barbron siis
tullut tehdä hänelle selkoa ar-
kaluontoisimmista ki n olois-
tansa?

Näistä syistä päätti hän olla
täysin avomielinen ja kertoi
Lesterille äitinsä suhteen hä-
neen lapsuuden aikana. Van-
hempien välisen suhteen mai-
nitsi hän vain viittaamalla.

Mutta te ette saa luulla,
päätti hän kertomuksensa, et-
tä minun vaikuttimenani on
minkäänlainen kostonhalu tai
että minun sydämessäni enää
on pienintäkään kaunaa, äitiä
kohtaan siitä mikä on ollut ja
mennyt. Yksinomaan ulkonai-
set seikat ovat saaneet minut
muuttamaan hänen luotansa.

ettekö usko niissä ole-
van jonkinlaista jumalaista oi-
keutta?

Lester loi häneen silmäyk-
sen, jonka Barbro tunsi koko
olennossaan. Se sisälsi hehku-
vaa nuhdetta.

ERÄMAAN papin tytär

' Kirj. Runa
Suomentanut ToiniKalima

Jumalaistako oikeutta?
Jumalaisempaa on anteeksi-
anto kuin kosto.

Mutta seisoohan, että mi-
tä ihminen kylvää sitä hän
saa niittääkin? väitti Barbro
yrittäen puolustautua, vaikka
punastuikin saamastaan nuh-
teesta. Kuinka se, jokaon kyl-
vänyt lemmettömyyttä ja lai-
minlyöntiä, saisi niittää muu-
ta?

Lester ei ollut uskoa kor-
viaan. Kuinka rikaslämminsy-
däminen Barbro puhuu näin
kovasti ja leppymättömästi?
Ja vielä omasta äidistään! Hän
olisi tuntenut itsensä syvästi
pettyneeksi, ellei Barbron ko-
ko olemus olisi selvästi vastus-
tanut hänen sanojansa. Täy-
tyy löytyä joku selitys arvoi-
tukseen, joksi Barbro tällä
hetkellä oli muuttunut, ajat-
teli hän ja koetti sitä keksiä.

On vaarallista, jopa syn-
nillistä ajatella että on juma-
laista oikeutta toista vastaan
oloissa, jotka ovat omien toi-
veiden mukaisia, jopa suu-
rimmaksi osaksi siitä synty-
neet. Emmehän toki ole tah-
dottomia koneita kylmän oi-
keuden kädessä, vaa Isämme
lapsia. Sellaisina on meidän
oltava ihmisten kanssa. Jos
tahdotte tietää minun ajatuk-
seni tässä teidän, sen sijaan
että noudatatte ulkonaisia olo-
ja, on koetettava voittaa niiden
tiellenne asettamat vaikeudet.
Äitinne lemmettömyyden tei-
tä kohtaan lapsuudessanne tu-
lee, sen sijaan että se tekee
teidät lemmettömäksi, vain
kannustaa teitä sitäkin suu-
rempaan rakkauden osoittami-
seen häntä kohtaan nyt jos
te elämässä ja työssä tahdotte
olla jumalaisen rakkauden oi-
kea lapsi.

Hän puhui tarmokkaasti ja
! ankarasti. Tunteellinen Bar-
bro alistui kokonaan.

Te olette oikeassa, sanoi
hän nöyrästi. Ette suinkaan
ole käsittänyt minua väärin?
Ette kai luule, etten minä ra-
kasta äitiäni? Rakastan toki.
Jopa rajattomasti. Minullekin
on uhraus nähdä häntä niin
vähän. Asia on vain, että olen
joutunut niin kiinni työhöni,
ettei minulla ole aikaa muu-
hun, ei hänellekään muuta
kuin ohimennen.

Mutta niin ei kuitenkaan
tule olla. Laiminlyömättä työ-
tänne voisitte enemmän omis-
taa aikaanne hänelle. Vain
asumalla kotona. Silloin saisi
hän nähdä teidät joka päivä.
Sitä hän kaiketi ei nyt saa?

Ei, myönsi Barbro. Sat-
tuu väliin menemään viikko-
kin, ettemme tapaa. Mutta mi-
tenkäpä voisin muuttaa ko-
tiin? Niin kykenevä kuin Em-
ma onkin, en voi uskoa vas-
tuuta potilaiden hoitamises-
ta öisin yksin hänelle.

Ottakaa kouluutettu hoi-
tajar.

Siinäkin on vaikeutensa.
Joko olisi hän Emman yläpuo-
lella tai hänen tilallaan. Eikä
kumpikaan käy laatuun. Em-
mahan on ollut mukana ensi
alusta saakka eikä sietäisi ke-i
tään itsensä ja minun välilläni.
Minun täytyy ottaa se huomi-
oon. Hän on korvaamaton.

Niin, vaikeuksiahan siinä
on. Mutta älkää antako niiden
saattaa teitä laiminlyömään
neljännen käskyn rakkausvel-
vollisuutta. Sovitaanko että
rukoilemme Jumalaa tasoitta-
maan tietänne takaisin siihen?

Liikutettuna ja iloisena siitä
lämpimästä harrastuksesta,
jolla Lester otti osaa hänen
personallisiin oloihinsa, ojensi
Barbro hänelle kättä.

Lester suuteli sitä ja katsoi
sitten häneen unohtaen päät-
tämänsä varovaisuuden. Ru-
mentava, nyrpeä ja kova il-
me oli kadonnut, ja hänen kas-

vonsa olivat nyt sanomatto-
man viehättävät, niitä kun
henkevöitti sydän, nöyryys ja
luottavainen usko, että se ru-
kous, jonka he olivat sopineet
yhdessä rukoilla, tulisi kuul-
luksi.

He olivat tulleet toisiaan ar-
veluttavan lähelle tämän niin
tuttavallisen keskustelun ai-
kana, ja ratkaiseva sana oli jo
Lesterin huulilla, mutta ennen
kuin sitä lausuttiin, koputti
Emma ovelle ja aukaisi sen,
samalla ilmoittaen uuden poti-
laan, jota oli odotettu; saapu-
neen.
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Kun Lester sinä itänä saa-

pui kotiaan tultuaan viime
hetkessä ehkäistyksi kun oli
aikonut lausua ratkaisevan sa-
nan, oli häntä odottamassa
eräs kirje. Se sisälsi tiedon, jo-
ka pakoitti hänet matkusta-
maan jo seuraavana päivänä
ja piti häntä sitten poikessa
kauemmin kuin hän oli ajatel-
lut, kokonaista kolme viikkoa.
Hän ajatteli paljon tänä iltana
Barbrota ja ihmetteli, minkä
vuoksi hänet ehkäistiin ja lä-
hetettiin pois, juuri kuin oli
katsonut päässeensä valmiiksi
siinä tutkistelemuksessa, jota
hän oli tunteensa suhteen pi-
tänyt.

Hän ei unohtanut sitä ru-
kousta, jota he olivat sopineet
rukoilla. Hän rukoili joka päi-
vä, vaikka oli tullut ajattele-
maan, kuinka omituista oli et-
tä hän niin innokkaasti koetti
saada Barbrota muuttamaan
äitinsä luo samaan aikaan kuin
hän ajatteli itse kosia häntä.
Merkitsikö kaikki tämä että
Barbro sittenkään ei ollut se
oikea hänelle, että hän vielä
ei ollut tutkistellut tunnettan-
sa tarpeeksi, vaan että se tu-
lisi tälläkin kertaa hänet pet-
tämään?

Vielä epävarmana mieles-
sään palasi hän takaisin Tuk-
holmaan, mutta vasta muuta-
mia päiviä sen jälkeen sai hän
tilaisuutta tulla sairaskotiin,
ja silloin oli kulunut lähes
kuukausi hänen viimeisestä
käynnistään siellä.

Barbron olennossa oli jota-
kin niin säteilevää ja lämmin-
tä, että Lesterin lakkaamatta
täytyi häntä katsella, puoles-
taan lämmeten siitä ajatukses-
ta, että hänen paluunsa teki
hänet sellaiseksi.

Jumalanpalveluksen jäl-
keen menivät molemmat Bar-
bron pieneen huoneeseen ja is-
tuivat tutuille paikoilleen ik-
kunan ääreen.

Nyt minun täytyy kertoa!
alkoi Barbro innolla, joka
osoitti, kuinka hartaasti hän
oli odottanut tätä hetkeä.
Saatte kuulla, kuinka Jumala
on kuullut rukouksemme ja
tasoittanut minulle tien kotiin
neljännen käskyn rakkausvel-
vollisuuteen.

Lester kuunteli jännittynee-
nä.

Kaikki tukee toinen tois-
tansa, jatkoi Barbro. Ensinnä-
kin: Emma menee naimisiin.
Postintuoja, joka käy täällä
vakuutettuja kirjeitä y.m.s.
tuomassa, on kiintynyt Em-
maan jaEmma häneen. Heidät
on jo kerta kuulutettu ja kah-
den viikon kuluttua pidän
heille häät täällä ja nyt
saatte kuulla toisen seikan täs-
sä yhteisvaikutuksessa kol-
messa uudessa huoneessa, jot-
ka olen saanut vuokrata sai-
raskodin laajentamista varten.
Kolmanneksi olen tavannut
ihanteellisen, nuoren, vasta-
valmistuneen h o i tajattaren,
joka on suostuvainen tule-
maan tänne, asumaan täällä
minun pienessä huoneessani ja
ottamaan yöhoidon vastuul-

Koko Raamattu osoittaa
Herraan Jeesukseen Kristuk-
seen ja ylistää häntä. “Te tut-
kitte kirjoituksia . . ~ ja ne
juuri todista va t minusta”
(Joh. 5:9). Kristus itse on an-
tanut meille valtuuden etsiä
häntä kaikista Raamatun kir-
joista.

Genesiksessä hän on vaimon
siemen jaAabrahamin siemen.

Exoduksessa hän on pääsi-
äislammas.

Leviticuksessa hän on oikea
ylimmäinen pappi ja täydelli-

leen, kunnon palvelustyttö
apunaan. Te näette, kuinka
kaikki yhtyy toinen toiseensa
nyt yhtä haavaa. Parin kolmen
viikon kuluttua asuu sisar
Marianne Scotte tässä huo-
neessa ja minä kotona äitini
luona. Oletteko silloin minuun
tyytyväinen?

Barbron siniset silmät kii-
luivat tavallista sinisempinä,
nöyrinä ja säteilevän iloisina,
ja Lesterin katse kävi helläk-
si ja lämpöiseksi.

Minäkö? sanoi hän hiljaa.
Se on kai lähinnä eräs toinen,
joka on tyytyväinen.

Hänen vastauksessaan oli
pyhyyttä, ja Barbro sai heti
siitä vaikutusta.

Kuinka kohottavaa on
nähdä Jumalan johtoaelämäs-
sään! huudahti hän. Sitä ei voi
verrata mihinkään muuhun.
Mihin Hän johtaaon yhdente-
kevää, verrattuna siihen huu-
maavan ihanaan tuntoon että
Hän johtaa.

Lester ei vastannut. Hän is-
tui vain ja katsoi Barbrota.
Hänen luonteensa, hänen hen-
kisesti voimakas personalli-
suutensa ja elävä kristillisyy-
tensä miellytti häntä ehdotto-
masti niinkuin koko hänen
olentonsa terveys ja luonnol-
lisuus, hän ei saattanut ajatel-
la itselleen toivottavampaa
työn ja elämän kumppania
mutta kuitenkin oli jotakin,
joka pidätti ratkaisevaa
kun hän tahtoi sen lausua. Hän
ei luullut, että se oli se seikka,
että hän ei vaikuttanut häneen
fyysillisesti, sillä kaikkein vä-
himmin tahtoi hän antaa alem-
man luontonsa olla määräävä-
nä puolisoa valitessaan. Mitä
se sitten mahtoi olla?

On äärettömän tärkeää
saada varmuus, että se todel-
lakin on Jumalan henki eikä
mikään muu, joka johtaa, kun
ihmisen on astuttava tärkeä
askel elämässään.

Se oli ääneen lausuttu tulos
hänen hiljaisesta ajatukses-
taan.

Mutta totta kai minä saa-
tan olla siitä varma nyt? sanoi
Barbro, kummastellen sitä sel-
vyyden kaipuuta, jota hänen
äänensä osoitti.

Siitä ei näytä saattavan
olla mitään epäilyä. Minä ajat-
telin nyt... erästä toista asiaa.

Barbro katsoi häneen kysy-
västi, valmiina seuraamaan
koko mielensä hartaudella,
mistä hän ikinä tahtoikin pu-
hua.

Minä ajattelin niin tär-
keää asiaa, kuin puolison valit-
semista, sanoi Lester epäröi-
den ja punastuen. Kuinka voi
olla täysin varma, että juuri se
tai se on se oikea?

Barbron sydän alkoi tykyt-
tää nopeammin.

(Jatk.)
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KRISTUS KAIKISSA RAAMATUN KIRJOISSA
nen uhri.

Numerissa hän on vaski-
käärme.

Deuterinomiumissa hän on
“kallio, jok’ aukesi”.

Joosuan kirjassa hän on
Herran sotajoukon päällikkö.

Tuomarien kirjassa hän on
suuri vapauttaja.

Ruutin kirjassa hän on suku-
lunastaja.

Ensimmäis es s ä Samuelin
kirjassa hän on Israelin pai-
menkuningas.

Toisessa Samuelin kirjassa
hän on luvattu Daavidin sie-
men.

Kuningasten kirjoissa hän
on Jumalan ihannekuningas,
suurempi kuin Salomo.

Aikakirjoissa hän on kan-
sansa korkein hallitsija.

Esran kirjassa hän on Juma-
lan uskollinen pappi.

Nehemian kirjassa hän on
Siionin muurien rakennusmes-
tari.

Esterin kirjassa hän on kan-
sansa näkymätön puolustaja.

Jobin kirjassa hän on kärsi-
vällinen kärsija.

Psalmeissa hän on hyvä pai-
men.

Sananlaskuissa hän on
Jumalan viisaus.

Saarnaajan kirjassa hän on
saarnaaja.

Korkeassa Veisussa hän on
Saaronin kukkanen ja laakso-
jen lilja.

Jesajan kirjassa hän on Her-
ran vesa ja rauhanruhtinas,
joka on haavoitettu meidän
rikkomustemme tähden.

Jeremiaan kirjassa hän on
Herra, meidän vanhurskau-
temme.

Valitusvirsissä hän on har-
hailevan kansansa murehtija.

Hesekielin kirjassa hän on
Herran kirkkaus.
Danielin kirjassa hän on Van-
haikäinen.

Hoosean kirjassa hän on Ju-
malan Poika, kutsuttu Egyp-
tistä.

Jooelin kirjassa hän on Py-
hän Hengen vuodatta ja.

Aamoksen kirjassa hän on
Daavidin sortuneen majan
pystyttäjä.

Obadajan kirjassa hän on
Israelin puolustaja.

Joonan kirjassa hän on se,
joka nousi ylös haudasta.

Miikan kirjassa hän on ikui-
nen hallitsija, joka on syntyvä
Betlehemissä.

Naahumin kirjassa hän on

vanhurskas tuomari.
Habakukin kirjassa hän on

armorikas Herra.
Sefanjan kirjassa hän on Is-

raelin kuningas.
Haggain kirjassa hän on uu-

den temppelin kunnia.
Sakarjan kirjassa hän on ku-

ningas, jonka hänen oma kan-
sansa on lävistänyt.

Ostamme haavan ja bass-
woodin Box hollia, 100 tuu-
maa pitkiä ja kuusi tuumaa
vahvoja pienimmät, rauta-
tievaunuun lastattuna tai

| Ironwoodiin tuotuna. Tie-
dustelkaa hintoja kirjoit-
tamalla:

RODDIS
Lumber & Veneer

Puhelin 886
[RONWOOD MICHJ

CIRCLE
( JCLEANERSV S Puh. 2295

buffolk Street
IRONWOOD

Kaikella!*!* vaatteiden
puhdistusta la prftssifsii
Haemme ja tuomme kotiin.

HIRVELÄ STUDIO
x Kokeneet valokuvaajat
x NykyaJ’an välineet
x Ystävällinen palvelus *

HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA-SPAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TÄi KOTONA,

NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.
El ole hauskempaa muistoa erikoisista hetldstft kuin

hyvä valokuva.

HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN

Malakian kirjassa hän on
vanhurskauden aurinko.

Matteuksen evankeliumissa
hän on Juudan suvun jalopeu-
ra.

Markuksen evankeliumissa
hän on kärsivä Herran palveli-
ja.

Luukkaan evä nkeliumissa
hän on Ihmisen Poika.

Johanneksen evankeliumis-
sa hän on Jumalan Poika.

Apostolien teoissa hän ylös-
nousseena Kristuksena tekee
työtä kirkossaan Pyhän Hen-
gen kautta.

Roomalaiskirjeessä hän on
lunastus meidän synneistäm-
me.

Ensimmäisessä korinttolais-
kirjeessä hän on ylösnousemus
ja elämä.

Toisessa korinttolaiskirjees-
sä hän on Kristus, meidän so-
vituksemme. ,

Galattalaiskirjeessä hän on
Kristus, meidän vapautemme.

Efesolaiskirjeessä hän on
taivaallinen ylkä jaruumiinsa,
seurakunnan, pää.

Filippiläiskirjeessä hän on
uskovaisten ilo ja rauha.

Kolossalaiskirjeessä hän on
Kristus teissä, kirkkauden toi-
vo.

Ensimmäisessä tessalonika-
laiskirjeessä hän on Kristus,
joka on tuleva pyhiään nouta-
maan.

Toisessa tessalonikalaiskir-
jeessä hän on Kristus, joka on
tuleva pyhiensä kanssa.

Ensimmäisessä timoteuskir-
jeessä hän on välimies Juma-
lan ja ihmisten välillä.

Toisessa timoteuskirjeessä
hän on hänen palvelijainsa
Herra ja vanhurskas tuomari.

Tiituskirjeessä hän on kir-
kon siunattu toivo.

Filemonkirjeessä hän on se,
joka käy takuuseen kansansa
puolesta.

Hebrealaiskirjeessä hän on
iankaikkinen pappi Melkise-
dekin järjestyksen mukaan.

Ensimmäisessä pietarinkir-
jeessä hän on ylipaimen.

Toisessa pi e tarinkirjeessä
hän on uuden taivaan ja uu-
den maan luoja.

, Ensimmäise ss ä johannek-
senkirjeessä hän on uskovais-
ten varmuus autuuden asiois-
ta.

Toise ss a johanneksenkir-
jeessä hän on totuus.
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Kolmannessa johanneksen-
lcirjeessä hän on hengellinen
terveys.

Jaakobinkirjeessä hän on
viisaus ylhäältä.

Juudaankirjeessä hän on
kaikkien väärien opettajien
tuomari.

Ilmestyskirjassa hän on ko-
rotettu, kirkastettu Kristus,
joka tulee takaisin Kuninkait-
ten Kuninkaana ja Herrojen
Herrana.

“HÄNESTÄ KAIKKI PRO-
FEETAT TODISTAVAT, ET-
TÄ JOKAINEN, JOKA US-
KOO HÄNEEN, SAA SYN-
NIT ANTEEKSI HÄNEN NI-
MENSÄ KAUTTA” Apt. 10:
43.

Evangelize, Oct.-50.
.. (“Kevätkylvön” suomennos)

Tuloja naistenliiton
kassaan
Trinity Ladies’ Aid of N. Y.
Mills, Minn $lO.OO
Superior Women’s League,
Superior, Wis $lO.OO
Tuloja pappien leskien
avustuskassaan
Painesville-Fairport sisarliit-
to $lO.OO
Ali Nations’ Luth. Women’s
League, Rock Lake, N. D.

515.00
Ladies’ Aid of Zion Luth
Church, Ashtabula, O. ..$lOO.OO

Mrs Edward E. Aho,
rahastonhoitaja.

Kannattakaa omaa painolll

kettänne milloin mahdollista.

Dl *
"

Range . .

.. Jevvelers
Seamen Building

IRONWOOD,
MICH.

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman Ja suurempia

8 jalkaa 4 tuumaa pitkiä

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.

MEHU ON
Remington Portable kirjoituskoneita $84.50

Webster’s Collegiate sanakirjoja 6.00
Englantilais-suomalaisia sanakirjoja

(Aino Wuolle)
__ 3.00

Suomalais- englantilais sanakirjoja 3.00

Kultakirjaimia % tuumasta s:teen tuumaan.
Tarttuvat pysyvästi mihin kovan pohjaan

tahansa. Tiedustelkaa lähemmin.

Pumpulisia pyyhkeitä, 5 Ib. laatikko
. 1.50
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Drawer 432

Ironwood, Mich.
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