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5des L e h t i 

Mun ristini (Itselleni.)  

	

1. Oi, tuntuu risti raskaalta!  
Mä vaikeroin sen kantaissa!  
Mut joutuin onni vaihtelee –  
Surut ja ilot muuttelee;  
Ne tulee, - menee - pakenee  
Pimehin yökin valkenee.  

2. Miks vaivun alla kuormani?  
Tuon pani päällein Herrani  
Sodassa- enkö kestäisi?  
Vähäistä aikaa sotisi?  
Joutuin varjot haihtuuvi  
Surkeus samoin loppuupi.  

3. Se kyynel mi tääl poltteli -  
Valellen valjut kasvoni -  
Se murhe kuin mun muserti  
Syömein kurjan runteli -  
Se ei o'o työ vihollisen  
Vaan hellän Toivon isäsen.  

4. Hän kärsimystäin koetteli;  
Koetellessaan - rakasti:  
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Siis siihen varmaan luottanen  
Ett risti tää ajallinen -  
ja murhe - muuttuu iloksi  
Ijäiseksi onneksi.  

5. Siis ristini, mä toivossa  
Sua kannan täällä uskossa:  
Kyll' Herra murheen muuttelee  
Hän kuorman alla auttelee;  
Ja pian jo loppuu juoksuni  
Jeesus on mun apuni! 

 

Jokapäiväiset puutteet alkoivat taas tulla yhä enemmän tuntuviksi, 

toimeentulo tukalammaksi ja lapsiparvi paikkaseksi, repaleiseksi, joten kävin 

hakemassa vanhan oppineen rouvan korjailemaan ja parantelemaan pahimmat 

puutteet. Rälssin vanha leskirouva, perheen ystävä, saapui meille ja teki, minkä 

kristillinen rakkaus vaatei: "hän vaatetetti pieniä alastomia". Mutta työtä karttu-

ikin paljon enemmän kuin alussa luultiin, joten minun täytyi, jonkun viikon ku-

luttua, hakea rouvalle avuksi hänen tyttärensä Olivia Sahlstein'in. Molemmat 

työskentelivät hyväntahtoisaati monet viikot ja hoitivat sekä auttoivat asiat alo-

illensa, josta olin heille koko sydämestäni kiitollinen.  

Tämä kiitollisuuden tunne kasvoi sitä enemmän, kun kotini pukiin enti-

seen puhtauteensa ja lapsiani oli erittäin hauska hyväillä, kun olivat sievässä 

asussa, eheät ja puhtaat. Näin viikot vierivät ja toiset tulivat ja vanhan Tätirou-

van tuli aika lähteä kotiansa, tyttärinensä. Silloin tuntui kovin tukalalle jäädä taas 

avuttomuuteen ja yksinänsä taistelemaan kovan onnensa kanssa.  

Kun Herran edessä koetin punnita kohtaloani, huomasin pelvolla, että 

enemmän kuin kiitollisuuden tunne oli valloittanut mieleni ja sydämeni Tätin 

tyttären suhteen. Tunsin, että hänen jalostuttava seuransa ja järjestävät, oppi-
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neet kätensä olisivat vältteettömät meille ja meidän menestymiselle. - -  

Nuoruuden ystävät kuin olimme ja melkeen kasvinkumppanit vaikka 

Olivia oli 10 vuotta nuorempi, en ymmärtänyt kanssakäymisen alla valvoa sy-

däntäni. Ja nyt, kun eron hetki oli tullut, se ei enää rauhottunutkaan. - - -  

Ja tässä pulmassa, ei näyttänyt mikään auttavan, sillä Olivia oli ylhäistä 

sukuperää, hieno ja ylevämielinen nainen, parhaimmin kasvatettu ja kouluutettu 

maamme pääkaupungissa. Ei siis ollut paljon toivoa, että hän voisi suostua 

halpaan leskimieheen lapsilaumoneen. Tuntuipa melkeen rikolliselta sellaista 

esitelläkään, joka tulisi tällaisen neidon halveksimiseksi.-  

Pari hienoa toivon säijettä löytyi kuitenkin, jotka jollainmuotoa voisi-vat 

puolustaa aikomustani. Toinen näistä oli puhtaasti aineellinen, sillä Olivian isä 

oli tuhlari aikoinaan ja hävitti suuren rälssi tilansa, jättäen kuollessaan perheensä 

suureen varattomuuteen. Toinen säije oli puhtaasti henkinen, nims: Olivian 

hengellinen mielen tila. Hän oli viime kesän ajalla herännyt syvään synnin tun-

toon ja rakasti Jumalan p. sanaa, jota myöskin yhdessä olimme viljelleet 

jokapäivä hänen olonsa aikana majassani.  

Päivää ennen heidän poislähtöänsä, uskalsin piirtää muutamat yksinker-

taiset sanat paperille, joissa tunnustin suoraan ja koristelematta miten oli 

kanssani tapahtunut ja pyysin Olivian Herran edessä punnitsemaan asiata ja sit-

ten antamaan rehellisen vastimen, johon minä tahdoin Jumalan avulla tyytyä.  

Lähteissään kuiskasi Olivia: että kolmen päivän kuluttua saan pyydetyn 

vaatiman. Mutta sillävälin en saisi millään tavalla häiritä hänen ajatus- aikaansa, 

en käydä heillä, enkä äitillensä sanaakaan hiiskua. Hän tahtoi asian kokonaise-

naan ratkaista, ilmoittamalla sii-tä äitillensäkin, jos niin tarvitaan,  
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Kolme vuorokautta on lyhyt aika; mutta tällaisissa asioissa ei tahdo tuo 

levoton ihmissydän asettua alallensa. Maltittomuus on etenkin rivakoiden 

luenteiden pahe, pianpa voittamaton sydämen asioissa., Jumalan tahtoon tyyty-

minen on vaikein asia maailmassa. Kuinkas usein minäkin polonen olen lisännyt 

levottomuuttani maltittomuudellanil - -  

Tosin koetin nytkin asettua Jumalani eteen uskon turvallisuudella ja 

sydämen rukouksella siitä, että Herran tahto tapahtuisi; mutta tunsin yhä 

"toisen lain minun jäsenissäni, joka sotei minun mieleni lakia vastaan, ja otti 

minun vangiksi". - Oi tuota kurjaa ja levotonta ihmissydäntä! - -  

Tällaisen unettoman ja levottoman kilvoituksen alla kului määrätty aika 

umpeen ja lauvantai ehtoona läksin vapisevalla sydämellä vastaanottamaan 

päätöstä, juurikuin Jumalan kädestä. Ja ihmeellistä! - jota likemmä tulin Olivian 

kotia, sitä enemmän rauhottui mieleni. Ainakin tällä kertaa sain sen armon, että 

olin kuuliainen lapsi Isän tahdolle, käyköönpä nyt syvin eli matalin.  

Kun asetin hevostani kiini portin pylvääseen, huomasin oven käyvän ja 

Olivia seisoi portailla vastassani. Hänen silmistään loisti tyven helleys ja hänen 

kätensä puristus vakuutti minulle, että Jumala oli hänen lahjoittanut minun sekä 

pienen perheeni avuksi ja turvaksi. - -  

Kysymykseen! vastasi hän tyynesti ja hellästi: "sinä olet voittanut koko 

sydämeni rakkauden; jätän nuoruuteni unelmat, ylpeän sukuni toiveet sekä 

maailman ystävyyden ja seuraan sinua "ristin tiellä, Jeesuksen soveliaan ikeen ja 

keviän kuorman alla". - -  

Tunteitani en voi selittää, eikä niitä kukaan muu taida käsittääkään, kuin 

se, jolta hellä ja rakas puoliso on äkillisesti temmattu pois, ja sitten Jumalan 

suuresta armosta saapi taivaan lahjana toisen. Niin, sellaisen toisen vielä, joka 
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kokonansa annaksen, rakkaudel-tansa, vaadittuna, uhraamaan itsensä ja täyt-

tämään samallakertaa kahta korkeata kutsumusta, kuin on avion ja äiden.  

Jumalalle kunniaksi ja Olivialle kiitokseksi on julki tunnustaminen, että 

tämä rakas ystävä tunnollisesti ja uskollisesti täytti molemmat kalliit velvollisuu-

det. Heikko ja kivuloinen kuin hän oli, varsinkin nyt seuraavana kevät talven 

aikana, olimme jokapäivä toistemme seurassa, luimme Jumalan sanaa ja 

rukoilimme toistemme kanssa, näin valmistautuen kristilliseen avioliittoon.  

Kesän tultua, vannoimme Seurakunnan edessä uskollisuuden toisillem-

me, ja pidimme pienet hääpidot kristillisille ystäville.  

Nyt alkoi taas aivan kuin uusi elämä, uudet riennot; mutta jo tarvittiin 

verrattoman paljon enemmän vaarinottamista itsestäni, sillä suhteet olivat peräti 

toisellaiset ja hellätuntoisemmat kuin ensimmäisen avioliiton aikana. Nuori avi-

oni oli yksi niitä harvinaisia, joka rikkaan sydämensä kokonaisenaan lahjoitta-

malla, sanan kauniimmassa merkityksessä, uhrasi itsensä velvollisuuttensa täyt-

tämiseen; ja todella, hän onnistui mainiosti, niin kriitillinen kuin asemansa olikin 

kuuden lapsipuolen keskellä.  

Mainittakoon tässä esimerkkinä aseman kriitillisyydestä eräs pienonen 

tapahtuma. Oliviani oli helleydellään voittanut nuorimman lapseni Elin'in rak-

kauden niin kokonansa, että Elin kuin ei muistanut omaa äitiänsä ollenkaan, ka-

palossa ollen äitensä kuollessa, - piti Oliviata aivan omana äitenänsä. Ja kun 

erään kerran, typerä naapurin rouva ra'asti väitti lapselle, että nykyinen äitensä 

oli vaan äitipuoli, niin purskahti lapsi itkemään, juoksi Olivian kaulaan ja lausui: 

"vieras Täti on niin paha, kun sanoo mammaani äitipuoleksi". -- "Woi maailmaa 

pahennusten tähden!" Tuo "Wallesmannin" rouva oli olevinaan sivistynyt 

nainen ja käyttiin näin raakamaisesti.  
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Oliviani jalosta esikuvasta tulin minäkin vaadituksi kokemaan minkä 

vaan taisin, voidakseni tälle rakkaalleni toteuttaa avio onnea, Ja kenties osaksi 

onnistuinkin, koska Oliviani usein lausui, että: "olin toteuttanut hänen nuor-

uutensa unelmat avio-onnesta". - -  

Tunnustan ja myönnän kuitenkin ehdottomasti, että hän se oli, joka  

erinomaisella helleyden huolellansa vaikutti siihen, että olimme tosi onnelliset. 

Hänen rakkautensa oli niin altis ja valvovainen, etten saapunut kotia tuskinpa 

kertaakaan, jollei Oliviani aina ollut avosylin vastassani.  

Useampia kertoja kuin olin sairaana, silloin hän ei jättänyt vuoteeni laitaa, 

vaan omituisella vaimollisen rakkauden helleydellä hän koki lievittää vaivojani 

sekä tuki usein uupuvaista mieltäni.  

Mutta kaikki on katoavaista tässä matoisessa maailmassa; niin tämä avio-

onnemmekin. Tänäpäivänä terve: huomenna kirves on pantu puun juureen. 

Jumale oli määrännyt tälle siunauksellensa lyhyen ajan. Onneni takana piili syn-

kkä murheen pilvi, joka hetkellisesti hiipi yhä likemmäksi, ja vihdoin peitti ma-

jani öiseen pimeyteen. - - -  

Heinäkuun 23 päivä 1865 valkeni ihanana, kesäisenä ja toivorikkaana. 

Salmelassa vastaanotettiin Herran kädestä pienonen matkamies, joka pyhässä 

kasteessa sittemmin sai nimekseen Uno Olivier. Mutta pieni Uno Olivier olikin 

oireena äitensä ennen-aikaiseen muuttoon täältä tuonelaan, Oliviani alkoi tästä 

päivästä yhä vaan heikontua - ja jo kahden päivän kuluttua, oli kaikki toivomme 

kadonnut. Woimat loppuivat rakkaaltani kokonaan ja hän tunsi nyt itsekin, että 

meidän eronhetki lähenemistään läheni, jonkatähden hän kutsui kaikki lapset 

sairasvuoteensa ääreen ja antoi heille kullekin erinänsä rakkaita ja äitillisiä neu-

voja, jonka jälkeen hän laski kätensä heidän päänsä päälle ja siunasi heitä. 
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Wiimeiseksi hän puhutteli minua erittäin, ojensi kätensä minulle, ja luoden 

silmänsä hellimmällä rakkaudella puoleeni lausui: "sydämellisesti kiitän sinua to-

teuttamasti minulle aviollisen onnellisuuden". - - -  

Tämän jälkeen työskenteli hänen sielunsa lakkaamatta rukouksessa ja 

avuksihuutamisessa Jumalan kansaa, ja jota heikommaksi ruumiilliset voimansa 

riutuivat, sitä kirkkaammin loisti armon aurinko hänen sielullensa. Wiimmeisen 

vuorokauden huuteli hän ääneensä: "Joudu, tule Herra Jeesus: Korjaa minut 

luoksesi! Joudu, tule Herra Jeesusl" - - -  

Ja kun valkeni Heinäkuun 29 päivä ja kello löi 6, huudahti Oliviani 

viimeisen kerran: "Tule Herra Jee - - sus!" Ja Jeesus tuli ja rakas vaimoni nukkui 

hiljaisesti kuoleman uneen, ilman muuta kuoleman kamppausta.  

Nyt en jaksanut äänetönnä kantaa murheeni kuormaa. Rintani paisui ja 

hengenveto työlästyi; minä riensin ulos vapaaseen ilmaan ja siellä ääneensä 

huutaen vaikeroitsin. Mutta eipä suru auta, eikä tuoni anna takaisin saalistansa, 

vaikka kuinkakin huutelemme ja valittelemme. -Niin nytkin.  

Täytyi vaan asettua hautaus-puuhiin, kätkeäkseni kaivattuni maan poveen 

lepäämään, kunnes “Jeesus tulee kutsumaan valittunsa kunniansa kirkkauteen". 

- - Ja Jumalan elävä sana antoi nyt erinomaisen lohdutuksen, lukiessani Oliviani 

Uutta Testamenttiä, johon olin sittemmin kirjoittanut nämä sanat: "Syvässä 

murheessani ja levottomuudessani olen ahkerasti viljellyt tätä Testamenttiä, joka 

rakkaalleni oli kallis ja rakas jo monta vuotta. Tästä p. kirjasta olen hetkellisesti 

saanut tuntea Herran Jumalani suurta armoa ja rakkautta minua syntis-kurjaa 

kohtaan. Kiitetty olkoon Herra! Hän antoi ja Hän otti, ja Hän ottaa minunkin 

aikanansa luoksensa; amen!” 


