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Mitä pieni kirjanen on matkaan
saattanut.

Jokainen woi ja taitaa aikaansaa-
da jotakin; niin pyhäkoulun köyhä poika
tahi tyttö, kuin maan rikkain herras-
mies; kaikki taitawat he, jos Jumala
un saanut waikuttaa heissä uuden tah-
don, tehdä jotakin hywää.

Me tahdomme kertoa tässä tapauk-
sen, jonka olemme kuulleet sen miehen
omasta suusta, joka oli sallittu wäli-
kappaleeksi Jumalan käteen tekemään hh-
wää eräälle köyhälle tytölle, joka taas
wuarostllnsa joutui »vaikuttamaan siu-
nausta omaisillensa ja myös monelle
muullekin.
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Herra Wirtasella oli monta maa-
taloa. Kerran, kun hän käwi katsele-
massa yhtä naista, jakeli hän, lamansa
jälkeen, pieniä hengellisiä kirjasia kar-
tanonsa köyhille. Hauen tässä toimessa
ollessaan, astui wanhanpuolinen waimo
esille ja kysyi nöyrästi, jos patruuna te-

kisi hywin ja käwisi naapuristoon kat-
somaan eräätä köyhää tyttöä/ joka ma-
kasi heikkoni sairaana. "Minä lupasin
hänelle", sanoi waimo, "pyytää teitä
tulemaan, jahka waan kohtaisin teidät.
Suurella halulla toiwoo hän saaduksensa
teitä puhutella".

"Kyllä mä tahdon noudattaa toi-
woansa", wastast patruuna ja seurasi
waimoa wähäiseen mökkiin, joka ei ollut
kaukana tiestä.

Tultuansa sisälle, näki hän miehen
toisen akkunan edessä llskaroitsewan työn-
sa kimpussa. Se oli rajasuutari, ei
suutarimestari, sillä ei hän ollut kos°
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kaan käynyt suutarin oppia. Hän oli
köyhä ja ansaitsi töin tuskin elatuksensa,
paikkaamalla köyhäin ihmisten kenkiä.
Tämä mies oli kipeän lilan isä, ja hän
johdatti kohta sisään-tulian pieneen si-
wutamlliiin, jossa tytär parka sairasti.
Kamari oli kaunis ja siiwottu. Maikka
siellä köyhyys ja puute oli hawaittawll-
na, ja niin hywin sairaan tytön omat
waatteet kuin lakanatkin hänen «mateel-
lansa oliwat siistit ja puhtaat. Tämä
siiwoominen ei ollut saattanut tapahtua
herra Wirtasen tulon tähden; sillä ei
kukaan koko kylässä tiennyt, että hänen
sinä päiwänä piti sinne tuleman. Puh-
taus ja siisteys oli siis tawallinen eikä
satunnainen, ja se miellyttikin todella
wierast».

Hän istahti wuoteen ääreen 'ja m«
pesi tyttöä puhuttelemaan, mutta ha-
waitsi pian, että tyttö oli niin heitlo,
ettei olisi jaksanut pitemmältä puhella.
Hän tysyi sen wuoksi lohta suoraan,
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minkätähden tyttö oli tahtonut kohdata
häntä, ja jos hänellä oli joku erinäinen
pyyntö ilmottaa hänelle.

"Niin oikein", wastasi tyttö, "minä
pyydän todella teiltä yhtä asiaa, ja jos
minnn pitää pian knoleman, niin olen
ajatellnt, että knolen tylywäisempänä,
kun sitä ennen olen saanut nähdä tei-
dan ja sanoa teille, kuinka paljon hy«
Mää te kerran teitte minnlle, koska an-
uoitte minulle pienen kirjan."

"Koska se oli?" kysyi herra Wir-
tanen.

"Siitä on noin wnoden paikoilla,
kun Voinnein kawitte meidän kylässämme
ja jakelitte hengellisiä kirjasi» kansalle.
Minä olin silloin kylässä ja leikittelin
mnutamain mnitten likkain kanssa, ja
te tnlitte tykömme ja annoitte meille jo»
kaiselle pienen kirjan. Siihen aikaan
olin minä ymmärtämätön liehakko, eikä
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ollut minulla huulta ensinkään sieluni
pelastuksesta, mutta se kohtaus, että niin
ylhäinen herra oli antanut minullekir-
jan, saatti minun kuitenkin lukemaan
sitä. Minä luin sen kerran ja luin sen
imelä uudestaankin ja tunsin, että se teki
minussa merkillisen waikutuksen. Wii-
mein rupesin minä huomaamaan itseni
koroin onnettomaksi; minä käsitin, ettei
minun ollut oikein laitani, että olin nu«
ralla tiellä ja että suuri muutos täytyisi
minussa tapahtua päästäkseni Jumalan
tykö. Tämä lewottomuus kesti useat
päiwät, wihdoin pakotti se minua l«hes-
tymään Jumalaa rukouksella: "Jumala
armahda minua syntistä", ja minä us-
kon, että Jumal» kuuli sen, sillä minä
tunsin sen jälkeen saaneeni suloisen rcrn°
han. Jaa, minä en taida sanoa, kuin»
ka onnelliseksi olen sitte monesti' tunte-
nnt itseni. lesus on tullut niin lähelle
minua, että Hänessä yksinään on kaikki
iloni ja haluni. Se pieni kirja on siitä
asti ollut minusta kallis ja rakas, ja se
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on minulla aina'säätaloitta. Tässä se
on", ja hän otti pään-alusen alta wä-
haisen kirjan, nimeltä: "Sielun paras
tawara."

"Sinä olet siis walinnut itsellesi
sielun parhaan tawaran?" kysyi herra
Wirtanen, tarkasti katsellen tytön silmiin.

"Niin, niin! lesus on minulle nyt
tallein, ja siitä saakka kun Hänelle sy-
dämmeni annoin, olen minä tuntenut
itseni niin wapaakst, niin onnelliseksi,
ett'enmillään muotoa, en mihenkäänhin-
taan tahtoisi ottaa sitä takasin Häneltä".

"Walitsitko tämän kalliin tawaran
jo terweenä ollesfas, wai sitteko wasta
kun sairastuit?" kysyi patruuna taas.

"Ah, aitaa ennen kuin kipeäksi tu-
lin. Ln minä wielä kauwan ole sai-
rastanut, mutta tunnen kuitenkin itseni
useasti niin heikoksi ja tuskat ja ahbi§=>
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tukset niin kowaksi, että hywiu käsitän,
kuinka pahasti se on tehty, ettei etsitä
Herraa eikä turwata Häneen, ennenkuin
tautiwuoteelle waiwumme. Nyt on mei«
dan suloinen yhdessä oleskella, Hänen
ja minun, sillä me olemme jo wanhat
tutut ja ystäwät, mutta jos en ennen
olisi Häntä tuntenut, niin en tiedä,
kuinka minun kanssani olisi käynyt.
Koko ajan olen minä sittemmin sydäm-
mestäni trnwonut saada teitä kohdata,
kehoittaakseni teitä kertomuksellani siitä
hywästä työstä, jonka minulle olette
tehneet, ettette wäsyist jakelemasta noita
siunausta matkaan saattamia kirjasia.
Mannaan ne tekewät monen muun yhtä
onnelliseksi, kuin tuo ainoa on minun
tehnyt. Ia kuinka tässä huoneessa kaikki
nyt owat muuttuneet! Tämä on nyt
rauhan ja rakkauden koto, ennen
se ei ollut niin.

"Minä tosiaankin kiitän sinua siitä,
mitä olet minulle puhunut, ja olen iloi-
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nen, että lähetit kutsumaan minua",
lausui herra Wirtanen, nähtawästi lii-
kutettuna. "Minä toiwon, että Herra
roarjelee sinua loppuun asti ja läsnä-
olollansa liewittää tautisi tuskat. Jaa,
minä olen makuutettu siitä, ettet kos-
kaan tule katumaan sitä walitsemista,
jolla parhaan tawaras olet itfelles omis-
tanut. Mutta sano minulle nyt, mitä
minulta oikeastaan tahdoit pyytää?"

"Niin, minä tahdoin Pyytää, ettette
koskaan lakkaisi jakelemasta Jumalan
sanaa, ja erittäin tahtoisin pyytää teitä
edeskinpäin lahjoittelemaan hengellisiä
kirjoja niin hywin lapsille kuin wan-
hemmillekin ihmisille. Minä en suin»
kaan uskonut, että jonkun piti antaman
minulle semmoista; mutta kun te an-
noitte minulle semmoisen, j» sen niin
kauniin, pienellä kuwalla eusimäisellä
siwulla, niin ymmärsiu minä, että kum«
minkin joku löytyi, joka todellakin piti
huolta semmoisista köyhistä likoista kuin
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minä olen, ja ajattelin sitte, että koska
wento wieras niin teki, kuinka paljon en-
nen eikö sitte Jumala niin te'e, ja niin-
muodoin herätti toinen ajatns toisen,
siksi että käwi minun niin .kuin olen
kertonut, ja tämän pienen kirjan lues-
keleminen johdatti minun Herran tykö.
Minä en saattanut olla Häntä rakasta-
matta, ja koetin saattaa muitakin Her»
ran tuntoon".

Sairas oli nyt niin uupunut pu-
heesta, että täytyi se keskeyttää, ja herra
Wirtanen lähti sieltä pois; mutta useasti,
kun hän myöhemmin kertoi tätä käyn«
tiänsa sairaan luonna, lausui hän, ett'ei
koskaan ollut hawainnut lujempaa, lap»
sellistä uskoa ja luottamusta Herraan
lesukseen,hellempää rakkautta lähimaista
kohtaan tahi suurempaa kärsiwällisyyttä
ja nöyryyttä Jumalan tahdolle, kuin
tällä köyhällä, neljäntoista wuotisella
tytöllä.

Muutama pniwä tämän käyntinsä
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jälkeen lähti herra Wirtanen pois tältä
paikkakunnalta, eikä luullut sen perästä
enää sen enempää tuosta sairaasta lap-
sesta. Sen kuuli hän kuitenkin kohta
usean ihmisen todistaman, että kaikki,
mitä se oli puhunut, oli sanasta sanaan
totta. Kuuli hän myös kerrottaman sen-
fin, että tyttö siitä hetkestä asti, jona
oli päässyt totuuden tuntoon, oli ollut
ikäänkuin pieni lähetys-saarnaaja syn-
tymäkylällensä. Ensiksi oli hän ollut
suurena siunauksena omassa kodossansa.
Isä oli nimittäin, kun ammattinsa muka
ei ollut kyllin tuottawainen, aloltanut
wähäisen krouwi-liikkeen, joka matkaan
saatti monenlaista pahaa ja syntistä elä-
mää; lepopäiwän Pyhyys rikottiin, lap-
set jätettiin huolettomuuteensa eikä yh«
täkään Jumalan sanaa perheessä kuultu.
Tyttären alituiset rukoukset ja makaa
luottamuus lesukfen nimeen sanoissa ja
töissä herätti »vähitellen wanhemmat
mieltänsä malttamaan. Isä rupesi taas
entiseen Mirkaansa, ja työnsä tuotti nyt
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Jumalan siunauksella enemmän kuin
ennen. Raamattu ei ajellut enää to-
muttuneena hyllyllä, maan tuli ttstä*
«aksi ja ueuwonantajssksi, jolta joka
päiwä etsittiin walistusta ja lohdutusta,
ja pian oli tämä köyhä perhe onnellisin
koko kylässä.

Kukap» rohkenee, kuultuansa ta-
män tapauksen, sanoa, että wähinkäan
ahkeroiminen Jumalan maltakunnassa
on liian halpa matkaan saattamaan jo-
takin hywaä? Taikka kuka tohtii wait-
taa, ettei lapsi saa suurtakin waikutus-
ta toimeen? Jos se rikas mies olisi
antanut tälle köyhälle likalle jonkun suu-
ren rahasumman, eipä tyttölle olisi «l-
lut siitä hyötyä saman werran kuin
tuosta pienestä kujasesta, joka tuli wä-
likappaleeksi Jumalan kädessä johdatta»
maan häntä Herran lesnksen tykö ja
saattamaan häntärikkaaksi ijankaikkisesti.
Se menestys, jonka rientomme, tehdäk-
semme totista hywää, saawuttawat, ei
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ripu niin suurin iästamme, rikkaudes-
tamme ja opistamme, waan paljoa e-
nemmän wakaasta tahdostamme pal-
«ella H erraa ja osottaa semmoista esi»
merkkiä, että jokainen tunnussaan hawait»
see, että me olemme olleetlesuksenkanssa.

Oletko sinä, nuori tuliamme, an-
tanut sydämmesi Herralle lesukselle? Ia
jos niin on, millä tawain koetat sinä
osottaa rakkauttatz Häntä kohtaan?

Se Herra Kaikkiwaltias,
Kuin ohjaa maailmansa,
Hän lapsiakin rakastaa,
Sen luen Sanassansa.

Mun iloni, ne kaikki on
Waan Hänen lahjojansa,
Ia l»n mä tulen heikoksi,
Hän ottaa helmahansa.

Hän joka väimä antelee
At» armostansa aiman
Niin Inwän kuin myös werhonkin
Ia poistaa kätken waiwan,
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Mut suurin armo ompi se,
Gftf oman potkans anto!;
Mua päästääkstnsä elohon
Hän kuolon tuskan kantoi.

Hän maksoi minun welkani
Ia särki paulat pirun.
Niin ristin Pilkan karsti Hän '.
Mintähten? Juuri minun!

3(i mitä mt& HittUa
@itt' itxiatii mutta H«i<i?
"Sun sydämmest anna roacin",
Hän tausuu jota keitä.

Niin antafoamine Hälle st
Ia w»«t»tkaamme kohta:
"Mun sieluni sun öma« on,
Se, Herra lesu, ota!"

Turussa, 1870.
O, W, SBUeVin ja Kumpp, kl«j«p»lno«sa




