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Orpo-lapsen kirje rakkaalle
Wapahtajallensa.

Himeässä kamarissa seisoi wähäueu
poika ja itkein katseli ulos awatusta at-
lunasta kirkkotarhaan. Tuore hautakuk-
kura ja kukkaiskiehkura halpamuotoisen
mustan puuristin ympärillä osottaa, et-
tä juuri hiljakkoin ihmis-ruumis oli
kätketty maan poween. Ah, se ihminen
oli poika-raukan äiti ja ainoa turw» ja
tue elossa. Eilan hän haudattiin.

Hän oli elänyt monta wuolta les-
kenä ja «aiwoi» elättänyt itsensä jo ai»
nolln köyhän lapsensa, tuon wähäisen
Johanneksen, kättensä työllä. Ei ku«
kaan koskaan kuullut hänen
ci silloinkaan, kun ei ainoatakaan lei-
wänpalaa ollut kotona hänellä ja hänen
rakkaalla lapsellansa. Sillä hän oli
kristitty, j» kristityn ei koskaan sowi
walittaa. Hän tytyy osaansa ja opettaa
lapsensa tytymään siihen wähään, mitä
Jumala nutaa, ja tuntee olemansa wel-
wollinen siitä kiittämään. Monta kei«
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wa oliwat naapuritkin kylässä kuulleet
kiitos- ja ylistys-wirsiä ulos kadulle kuy»
hän watittlltt kamarista. Se, jok» rnok»
kii taarnen pojat, jotka huutamat ruo»
taa, ja waatettaa kukkaiset kedolla, jot»
k» ei kehrää, sekä elättää tahnaan lin-
nut, jotka ei kokoo latoihin, se oli myös»
kin antanut siunauksensa tämän köyhän
waimon työhön, niin ettei häneltä ja hä°
nen lapseltansa puuttunut mitä tarpeel»
lisimmaksi hengen pitimeksi wrwittiin.

Niin kului monta touotta, siksi et»
tä Johannes oli ? wuotias. Silloin
Herra, wiisaassa neuwossansa, katsoi
hywaksi ottaa köyhän äitin lyhyn taudin
perästä tykönsä. Viimeisenä päiwän»
ennen kuolemaansa oli hän wielä kerran
rukoillut lapsensa kanssa ja kyyneleet sil»
missä jättänyt hänen Vapahtajansa hal»
tunti. "@n minä jätä teitä oNvoiksi

sanoo Vapahtajamme (loh. 14 luk.);
usko se lapsukaiseni, ja tnrwaa Hä-
neen!" Rämät oliwat hänen wiimei»
set sanansa; siihen hän nukkui, ja hänen
sielunsa erkani ruumiista.
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Johannes laski Palmillensa ha-
nen »vuoteensa wiereen ja itki kowasti;
ja kun äiti jo aikaa oli kuollut ja yö
tullut, oli poika siinä wielä ftolwillansa
ja niiskutti ja itki.

Huoneessa asui toinenkin roaimo,
jotta köyhä äiti oli wähäisen himeän
kamarinsa hyyrannyt. Hän tuli nyt
kamariin, kaski pajan mennä lewalle ja
sanoi: "et sinä kuitenkaan taida herat-
tää äitiäsi eloon, ole siis lauhassa, lu-
su, ja pane maate!" lusu meni le°
wolle; mutta ei saanut unta silmiinsä;
sillä hän oli nyt orpo-lapsi, ilman su-
kulaisita, ilman ystäwitä. Ei ollut ke-
tään, joka olisi ottanut tämän orwon
hoimeisiinsa; jokaisella oli kylliksi omaa
hätää ja taakkaa. Kuitenki oli Johan-
neksella yksi ystäwä, suurempi ystä-
mä, luin kaikki muut. Hänen turmiin-
sa päätti hän nyt kääntyä, "En mi-
nä jätä teitä orwoiksi, sanoo le-
sus Kristus", niin sanoi hän hil-
jäin itseksensä: "et siis miuuakaa», Hei-
ra lesu, sillä minä olen sinun". Hän
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nousi istualle wuoteellansa ja katseli
rakkaita lempeitä las-

woja, joita knu-walo walaist. Nyt ei
hän enää itkenyt. Hänestä tuntui i-
länu kuin suuri ja woimatas ystäwä o-

lisi ottanut hänen huomaansa; kaikki suru
katosi. "Huomen»,kun päiwä walkenee,
kirjotan ininä Sinulle, Herrani lesus."
Näin sanottuansa katseli hän taiwatzta,
sen monia kiiltäwiä tähtiä, ja sanoi:
"tuolla «n Hänen kotonsa, tuolla asuu
Hän kirkkaudessa." Ia nyt laski hän
hiljain lewolle jälleen ja pani raskaat,
itkuiset silmänsä umpeen. Mutta Herra
Jumala antoi hänelle hiljaisen ja autuaan
unen, niinkuin Jumalan lapset makaa-
wat, jotka aina lepääwät Vapahtajansa
rinnoilla, ja joita ei pelko tai suru
tai pahat unet uskalla lähestyä. "Mi-
nä makaan ja lepään juuri rauhassa;
sillä sinä Herra hksinäs autat minua
turmassa asumaan" (Ps. 4:9).

Kun pnitoä roatfeni, heräsi Johan-
nes ja katseli ihmetellen ympärillensä
wähäiseslä kamarissaan. Ah, hän oli
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nähnyt unta, ettei hän ollut yksinään,
waan että hänen rakas, hywä äitinsä
ali hänen kanssansa ja ihan uusilla,
kirkastetuilla kaswoilla katseli häntä. ii*
ti ei enää ollut niin köyhä ja wiheli»
äitien, waan taitoaan Isä oli häntä
runsaasti siunannut maallisella tawa»
ralla, niin että hankin, poika, tiedät»
hän, taisi lämpimissä ja siisteissä waat-

teissä käydä koulua. Mutta Johannes
huomasi pian, että se waan oli ihaan
unennäkö; sillä siinä makasi wielä hänen
äitinsä roanfeana;, kuoleman ummis-
taneilla silmillä. Tähän aikaan oli
hän ennen aina laskenut pöydälle läm-
mintä keitosta, ja hän ja Johannes
oliwat kädet ristissä rukoilleet ja kiittn-
neet Herraa ruuasta ja juomasta. Mut»
ta tänäpänä oli toisin. Uksinansa seisoi
orpllpoika siinä- ja katseli turhaan äitiän»
sä. Kyyneleet jo taas tahtoiwat silmiin
tunkea, kun äsken mainittu huoneen
waimo tuli kamariin, tuoden taliikilli»
sen lämmintä keitosta ja leiwän palan,
ja sanoi ystäwällisesti: "Hywää huo»
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menta, lusn; minun lapseni läheltä»
wät sinulle wähän keitostansa, tule syö»
mään, ja Jumala siunatkoon ruokasi,"
Johannes katseli häntä ystäwällisesti
silmiin, kiitti häntä ja istui syömään
wähää ateriaansa, jonka rakkaus oli
hänelle lahjottanut.

Sitten otti hän alas suuren Pip»
lian, niinkuin hänen tapansa ali ja lu<
li yhden Dawidin Psalmin. Se oli
23 Psalmi. »Ah, luinka hänen sydä-
mensa ihastui ja rauhatwi, kun hän
luuli hywän Paimenen hrjwiä ttfoja.
Hän nousi seisaalle, haki walkasta pa»
periä, jonka hän myäs löysi Pipliasta,
utti plakkia ja pannan ja rupesi kirjot-
lamaan. Mutta mitä kirjotti tuo rcft»
häinen, köyhä poika? Katsos, lukekaam»
me mitä hän kirjottaa:

"Ratas Vapahtajani!
Minä olen köyhä orpo-poika, jifii mi»

nutia ole ketään koko mailmassa, luin Slnä
ainoa, johon taitaisin tuimata. Mutta si»
nä oletkin minun paras ystäwäni. Auta
lUB ja toimita niin, että minä saan käydä
koulua, jossa opyissn weisaamaan ja lukol»
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lemcian ja soisin kuulla pyhiä kertomuksi,'
Sinusta, Ah, armahda, Sinä hymä Pai-
men, sinunköyhää Johannesta."

Sitten pani hän kirjeensä kiinni, sil«
lä hän oli löytänyt suulakkaa, ja kir-
jotti kirjeen päälle: Minun rakkaalle
Vapahtajalleni Taiwaissa!

Monta kyyneltä oli pudonnut pa«
perin päälle; mutta nyt pyhkäsi hän
ne pois ja nousi reippaasti ylös, otti wä-
haisen (antoansa ja juoksi ulos tielle, joka
menee kaupunkiin, josta postimies ta-
wallisesti tuli tuomaan kirjeitä kylän
nimismiehelle.

Puut seisoiwat täysissä iufostuf-
fissaan, sillä nyt uli kewä, j» koko mlli«
sema uli kuiu Herran yrttitarha. Herra
olikin sinä wuonna awaimut lempeät
kätensä ja siunannut ja koristanut ih«
misten asunnon kcrikellaisilla hywillä
lahjoilla. Jos lusu olisi ollut iloi»
jemmalla mielellä, niin olisi hän nytkin
laulanut kewätlauluansa, jota hän muu-
ten niin usein ja mielellään lauleli.
Mutta tänäpänä hän muistutteli, ilman
laulamata, sen ihanan laulun sanoja:
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Taas wesat uutet, tuortlt

Jo maasta puhkeaa,
Kuin taimen alla kuolleet
Oliwat piilossa;
Ne meille muistuttamat,
Mitenkä haudoistaan
Myös kuolleet wlrkoawat
Elohon uudestaan.

Kukat juur ihanaiset
Taas kedon kaunistaa,
Elämät moninaiset
Ilosta ailatztaa;
Ne kaikki julistamat
Luojansa kunnia»,
Ia meille ilmoittamat
Herramme armoa.

la, niin minullekin, ajatteli tuo wa«
häinen Johannes ja kulki turwallise-
na tietä eteenpäin, tuli kaupunkiin ja
pani kirjeensä liijelatikkaan*). Kewe-

*) Meillä, niinkuin ulkomaillakin, saa
lähettää kirjeitä ilman maksoi», jos niin
tahdotaan. Se joka wa«taan»ottaa kirjeen,
saa maksaa Postilahan. Katujen kulmissa
isommissa kaupungeissa sekä postikonttoiels»
fa on kirjalaatikkoja ulospantuna, joihin
saa panna kirjeet, jotka sitte määrätyllä
tunnilla wiedään postimestarille, joka vanee
kunkin kirjeen menemään määräpaikkaansa.
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ämmällä sydämmellä käänsi hän taka»
sm kotio päin, Makuutettuna että tir*
jeen piti menemän määräpaikkaansa.
Me annamme hänen mennä menoansa;
ja kun hän seuraaman» päiwänä saattaa
rakkaan äiti-wainaansa ruumiin hau-
taan, tahdomme katsoa, mihinkä joutui
se kirje, jonka hän oli pannut ktrjelaa»
tikkaan.

Ehtoolla kun postimestari järjesti
tulleet kirjeet, näki hän niiden joukossa
myös meidän Johanneksemme tir-
jeen. Hän katsahti sitä wilalta ja a°
jatteli: "se on ollut joku hullu ihminen,
joka tuou kirjeen on kirjottannl", ja las»
fi sen erinänsä.

Mutta eipä se niin siihen jäänyt.
Seuraawlina iltana tuli postimestarin
wähänen poika hänen työhuoneelensa,
kutsumaan rakasta isäänsä ylös äitinsä
tykö, joka oli saanut wieraita. Mutta
isällä oli wielä wähä» kirjottamitzta, ja
pikku Kaarle katseli sillä aikaa ympä-
rillensä, josko huomaitsi jotakin uutta,
jota hän ci ennen ollut nähnyt. Ia kat-
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(o, wähällä siwupöydällä oli suu-lakalla
liinnipantu kirje, joka weti hänen huo«
mionsa. Hän otti sen pieniin hyppy»
siinsä ja rupesi tamaamllan päällekir-
jotusta. Mutta ei lukeminen käynyt hä«
neltä helposti, sillä hän oli wasta muu»
tamill Miikkoja käynyt koulua. Wih°
doin oli hän lamannut kirjotuksen 15*
piisensä ja luki nyt karkiaan ääneen:
minun rakkaalle Vapahtajalleni
Taiwaissa.

"Taata, tämä on kaunis kirje,kau<
nis kirje," huusi lapsi ja juoksi isänsä
tykö. Is» oli nyt päättänyt työnsä ja
pannut pois pitkän kirjotutzkynänsä ja
nosti pojan hymyillen pulmillensa: "näy<
täs, lapsukaiseni, mitä kaunista sinulla
siinä on!"

"Kaunis kirje, kaunis kirje!"
Isä katseli nyt ensin käsikirjotusta

ja huomasi, että se oli lapsen kirjotta-
maa käsi-alaa. "Katsotaas, mitä sii«
nä seisoo!" sanoi hän wähän totiseni*
pana, ja isä ja poika lukiwat nyt yh«
dessä.
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Suuri kyynele putosi isän silmis-
ta, ja hän otti lapsensa ja kirjeen, sam«
mutti lampun ja kiiruhti waimonsa ty-
lö, joka istui ja jutteli ystäwänsä, erään
hurskaan kreiwinnan kanssa, j, odotti
miestänsä.

"Hywää ehtoota, ystäwä-lullat",
sanoi postimestari; "minun täytyy näyt-
tää teille kirje, joka miellyttää minua
enemmän kuin kaikki kirjeet, jotka mi-
nä olen pannut menemätzn, sittekuiu
postimestariksi pääsin". Samassa antoi
hän paperin ruumallensa, joka kotkiakin
äänellä luki sen.

Äiti, äiti, missä on se Johannes",
huusi nyt pikku Kaarle, "oh, minä juuk-
sen noutamaan häntä; ole sinä hänen
äitinsä; ja hän on minun wähäinen,
rakas roeljeni."

Mutta Kaarlell» oli jo wähäi-
nen weli j» kolme fifarto; jonka »vuoksi
äiti surumielisellä, kyselemällä katsannot»
la katsahti puolisoansa. Silloin nousi
lreiwinna ylös ja sanoi: "Rakkaat Y6«
täwät, se tulee Herralta; minä tahdon
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ottaa sen löyhän lapsen haltuuni, ja
minä tahdon tehdä sen Herran nimessä."

Silloin kaikki riemastuiwat, ja
Kaarle myös; sillä kreiwinna asui sii>
nä lähellä; jaKaarle taisi melkein ja°
ka päiwa käydä häntä katsomassa, Krei»
winna rakasti lapsia, ja kaikki, jotka
kerran oliwat nähneet hänen, rakasti*
«at myös häntä. Se oli ihana ilta,
jonka he tänäpänä oliwat yhdessä, sillä
se oli ikään kuin Hän, joka on sano»
nut: "joka holhoa senkaltaisen lapsen
minun nimeeni, hän holhoo minun",
olisi hiljain tullut heidän tykönsä ja
antanut heidän tuta sitä autuutta, ja»
ta lapsi tuntee, kun se on täyttänyt wan«
hempainsa tahdon. Se oli Jumalan a-
sunto ihmisten seassa, hiljainen Beth»>
ni». Ah, että kaikki huoneet olisiwat
semmoinen Bethania!

Seuraawana päiwönä tiedusteli
postimestari poikaa, jata ei allut työ-
las löytää, koska hänen asuntopaikkan'
!a nimi myös oli kirjeessä. Hän lä»
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hetti palwelians» noutamaan poika»; ja
palwelia kohtasi hänen juuri silla het-
kellä, kun hän syisissä ajatuksissaan kat-
seli kamarin akkunasta ulos kirkkotai-
haan, johon hänen äitinsä oli haudattu.

Mitä ajatteli nyt tuo poikainen; tai»
datteku arwata sitä? Katso, roaxmo, jo-
ka hallitsi huonetta, oli tullut kamariin
ja sanonut lusulle, että kun hänen
äitinsä ei ollut maksanut hyyrya, niin
täytyi nyt myydä hänen sänkynsä, jo-
ka oli ainoa huonekalu siinä, ja lusu
saa elättää itsensä kerjäämisellä, siksi
kun katzwaa niin isoksi että kykenee työ-
hän. Sitte «li hän äkkiä lähtenyt ka-
marista eikä huolinut sen enempää hä-
nen kyyneleistänsä. "Ah", huokasi nyt
Johannes ja ajatteli seisoessaan akku»
uan wieressä ja katsellen ulos kirkko»
tarhaan, "eikö kirjeeni oletkaan men-
nyt perille?" Juuri siinä silmänräpäyk-
fessä tuli mainittu palwelia owest»
sisään ja kysyi: "asunko täällä köyhä or°
po-poika nimeltä Johannes?"
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"Asuu, se olen minä", wastasi Jo-

Hannes ystäwälliscsti ja katseli rohte-
asti outoa miestä sinisillä silmillään.

"No, tule minun kanssani, sillä
lreiwinnä N, tahtoo nähdä sinua!"

lususeurasi häntä tykyttämälläsy«
bämellä; ja mitä siinä liikkui, sen tie-
täwät taiwaan enkelit, jotka oliwat
wieneet hänen hartaat lapsirukouksensa
Jumalalle ja nyt kantoiwat ylös hänen
hiljaisen kiitoksensa. Sillä hän tiesi jo
rukouksensa kunltulsi.

Pian tuli hän sen ystäwällisen iou«
wan eteen, ja kun se sanoi hänelle:
"sinun knjees, rakas lapsukainen, on
tullut rakkaalle Wapahtajalles, ja Hän
on käskenyt minun olla sinun äitis",
niin feifoi hän siinä kädet ristissä ja ilo*
silmin, mutta ci tainnut mitään pu«
hua. Ei se olutkaan tarpeellista; sillä
äitinrakkaus ymmärtää semmoistakinkiel-
tä.

Siitä hetkessä oli Johan neksel-
la taas äiti, joka ei laiminlyönyt mi«
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tään hänen ajallisessa ja hengellisessä
hoidossaan, ja Herra lesus antoi siu«
nauksensa siihen ja antoi hänen kas-
waa ijässä, wiisaudessa ja armossa In-
malan ja ihmisten edessä, siksi että hän
«arttui täysi-mieheksi ja kantoi hedel»
miä taiwaallisen wiinamäen-isännän
kunniaksi.

Turussa, 1870,
®. 58. SBUinHn ja Kump», Itrjapainoäfa.
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