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Lepopäivä

” Muista pyhittää lepopäivä ”
Jumalan 10 käskyä Moosekselle ja kansalle, käsky nro 3

Kertomus karhu pyytää eläimiä lepäämään kuusen alle

Oli kaunis aurinkoinen ja ihmeellisen lämmin syyspäivän suuressa
metsässä. Pian tulisi talvi, ja luonto valmistautui talveen. Eläimillä
oli kovasti touhua.
Karhu pötkötti tuuhean kuusen alla ja ajatteli, että nyt on vielä
aika levätä ja nauttia auringosta ja lämmöstä.
Pian karhun ohi köpötteli ilves – äiti, joka näytti kovin väsyneeltä.
”Oi, miten näytät väsyneeltä. Mikäs on ilves- äiti?” Karhu kysyi.
”Minulla on lapset kipeänä, kaikki kolme. En ole saanut nukuttua
ja olen kovasti hoitanut heitä”, ilves äiti vastasi. ”Tule tänne
lepäämään”, karhu sanoo. Niin ilves- äiti pötkähti sammaleelle.
Pian kuusen oksalle istahti orava. Tämäkin näytti kovin
uupuneelta. ”Mikäs on sinulla oravainen?”, kysyi karhu. ”Olen
kerännyt talvivarastoa ja tiivistänyt pesää monta päivää”, orava
vastasi. ”Istahda siihen meidän seuraan lepämään”, karhu sanoi.
Seuraavana loikki jänis eläinten ohi, pienin lyhyin loikin. ”Oi jänö,
mikäs sinulla, kun loikissa ei ole normaalia pontta?”, karhu kysyi.

”Minä olen kulkenut pitkän matkan etsien hyvää ruokapaikkaa ja
pitää vaihtaa turkki talviturkkiin”, jänö sanoi.
”Tule meidän kanssa lepäämään”, karhu kutsuu.
Sitten lyllersi siili eläinten luo tuhisten. ”Mikäs sinua huolestuttaa
siili pieni”, karhu kysyi. ”Minä olen etsinyt talvipesää kovasti. En
ole löytänyt vielä hyvää paikkaa, ja pian talvi tulee”, siili sanoi.
”Hei täällä on kuusen alla hieno havu- ja lehtikasa. Tulehan
meidän kanssa täällä lepäämään ja tuosta saat varmasti hyvän
talvipesän”, karhu ehdotti.
Lopulta pieni lintu lennähti kuusen oksalle päätä roikotellen.
”Mikä on sinulla lintunen”, karhu kysyi? ” Minä olen etsinyt niin
kovasti ruokaa ja suojaa. Väsyttää kovin”, lintu sanoi. ”Tule tänne
lepäämään meidän kanssa, ja tämä tuuhea kuusi on hyvä suoja
sinulle talveksi ja kävyistä saat ruokaakin pitkäksi aikaa” Karhu
hoksasi.
Näin eläimet viettivät leppoisan päivän syysauringossa yhdessä
leväten. Kun aurinko alkoi laskea, kaikki lähtivät touhuihinsa
hyvillä mielin ja iloisina. Lintu jäi talveksi asumaa kuusen suojiin ja
siili pötkähti talvilevolleen kuusen juuren havu- ja lehtikasaan.
Illalla eläinten lähtiessä lauloi lintu iloisen iltalaulun kaikille.
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