Satu afrikkalaisesta leopardista.
Afrikkalaisen kylän elämää häiritsi ja hallitsi tappava leopardi. Kaikki pelkäsivät sitä.
Erityisesti kylän lehmät olivat leopardin kohteena. Kylässä oli taitava metsästäjä,
jonka nimi oli Perim. Hän otti tehtäväkseen tämän pelottavan eläimen tappamisen.
Hän varustautui tehtävään. Laittoi jouset, nuolet kaikki huolella kuntoon ja lähti
etsimään tuota vaarallista petoa.
Niin mukava
Metsässä hän näki auringon varjosta pedon vaanivan puun takana. Hän hiipi nopeasti toisen puun taakse suojaan. Hän otti varovasti jousen ja nuolen esiin, tähtäsi
huolella ja ampui. Samalla hetkellä leopardi hyökkäsi häntä kohden. Mutta ammuttu nuoli osui kohteeseensa ja leopardin hyökkäys jäi kesken ja se kuoli.
Metsästäjä ilostui suuresti saaliistaan. Sillä sen leopardin nahan hinnalla saisi monta elävää lehmää. Hän alkoi nylkeä
saalistaan. Kesken tätä työtä hän kuulee jotain ääniä läheltään. Hän näkee sen tapetun leopardin pienen poikasen
liikehtivän lähellään. Hän ottaa sen kiinni ja sitoo sen kiinni siksi aikaa, kun hän nylki saaliinsa.
Työnsä tehtyään hän heitti nyljetyn nahan ja leopardin poikasen hartioilleen ja lähtee kotiin. Kotona kylän lapset innostuivat kovasti, kun saatiin uusi mukava leopardinpoikanen leikkikaveriksi. Se oli todella mukava. Sen kanssa oli
mukava leikkiä. Koko kylä ihastui siihen suuresti. Sitä sai kiskoa hännästä ja tehdä mitä vaan sen suuttumatta.
Kylänvanhin tuli sitä myös katsomaan sitä ja sanoi: ”Tuo leopardin poikanen pitää tappaa!
Purim itse ja kaikki kyläläiset nousivat kylänvanhinta vastaa ja sanoivat ettei sitä saa tappaa, kun se on niin mukava!
Kylänvanhin sanoi: Kyllä se pitää tappaa, sillä siitä kasvaa suuri leopardi, joka tappaa!
Kyläläiset pitivät jälleen kannastaan kiinni, eikä leopardia tapettu.
Kun se oli kasvanut koiran kokoiseksi kylänvanhin tuli taas sanomaan, että tuo leopardi pitää tappaa!
Kaikki kyläläiset jälleen oli sitä mieltä, ettei sitä saa tappaa!
Kului aikaa ja leopardi kasvoi isoksi.
Kylänvanhin tuli taas ja sanoi: Tuo leopardi pitää nyt tappaa, se on vaarallinen!
Kukaan ei taaskaan suostunut siihen!
Tästä kului vähän aikaa. Purimin ollessa lasten kanssa kotona, nuorin lapsi loukkasi jalkansa johonkin. Jalasta alkoi
vuotaa verta. Salamana leopardi juoksi tytön luo ja nuolee veren siitä jalasta! Silloin leopardin sisimmässä tapahtui
jotain. Leopardin vaistot heräsivät ja se hyökkäsi isäntänsä Purimin kimppuun ja tappoi hänet!
Silloin koko kylä joutuu kauhun valtaan ja kaikki sulkeutuivat pelosta koteihinsa.
Kylänvanhin vastuullisena otti tehtäväkseen tuon, nyt vaarallisen, leopardin tappamisen. Hän varustautuu
huolella tehtäväänsä ja lähtee etsimään leopardia. Kauan ei sitä tarvinnutkaan etsiä, koska se oli jo tottunut elämään
kylässä. Taistelusta tuli kova ja siinä kävi niin, että molemmat kuolivat, sekä kylänvanhin että leopardi!
Tällaisia leopardin poikasia elää meidän keskuudessamme. Ne ovat todella mukavia poikasina. Niiden kanssa on mukava leikkiä ja kuluttaa aikaa! - Niistä pienistä leopardin poikasista vain kasvaa aikaa myöten isoja petoja: Ne eivät
kainostele käydä käsiksi leikkikavereihinsa ja tappaa heitä. Isoina niistä tulee todella vaarallisia petoja!
On parempi pysyä kokonaan erossa näistä pienistä leopardin poikasista. Ei niiden kanssa pidä leikkiä lainkaan!
Niitä ei saa paijata eikä helliä! Mutta jos niitä on kuitenkin elämään mukaan tulee, niin silloin ei auta muu kuin niiden
tappaminen ja parannuksen tekeminen. - Tuntuu ehkä kamalalta, kun käsketään tappamaan, mutta kun pysyy erossa leopardeista, niin ei niitä tarvitse tappaakaan! Synti on usein aluksi hellyttävän ja mukavan pienen leopardin poikasen kaltainen. Ajan myötä se kuitenkin kasvaa isoksi kuten leopardikin ja silloin
se tappaa!
Lopulta synti tappaa leikkijän ja alkaa hallita ihmistä.
Meillä on silloinkin vielä mahdollisuus päästä vapaaksi: - Meillä on turvanamme uhrautuva ”kylänvanhin” Jeesus, joka on voimallinen vapauttamaan meiPienestä leopardin poikasesta kasvaa iso vaarallinen peto!
dät kaikista leopardeista!
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