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Ensimmäisenä sunnuntaina Mwentissa.
Ewcmkeliumi: les. 25: S—lo.

Millä sunnuntailla alkaa Ewankeliumikirja?
Admenttisunnuntailla.

Mitä merkitsee adwentti?
Se merkitsee tulo».

Kenen tulosta adwenttisunnuntait kertomat?
lesuksen tulosta.

Mikä juhla nyt lähestyy?
Joulujuhla,

Mistä lesuksen tulosta jouluna kerrotaan?
lesuksen tulosta ihmiseksi, hänen syntymisestään.

Sentähden kristillinen kirkkokin alkaa tänään uuden wuo-
ben, sillä Jumalan waltakunnalle on uusi wuosi Vapahtajan
Mo maailmaan. Adwenttiaikana tulisi kristittyjen erittäin
muistella ennustuksia lesuksesta ja malmistautua oikein unetta-
maan kallista joulujuhlaa. Sentähden on tämän toisen wuosi-
kerran ensimmäisen adwentin ewankeliumiksi walittukin eräs

lesaijaan ennustus lesuksesta.
Luemme emankeliumitekstin.
Kuka on Herra Sebaot?

Jumala.
Mitä tekee Herra Sebaot?

Hän tekee pidon.

Teksti on suomeksi kangas eli kutous. Kirjoina oli rullia, nahka»
ia kangaskääröksiä, jotka lukiessa kehitettiin kääröstä esiin. Joka pyhän
teksti oli eri rullana.



2

Mistä?
Selkiästä miinasta ja rasmasta.

Oletteko kuulleet pidoista puhuttaman? Mainitkaapa pi-
toja, joissa ehkä itse olette olleet?

Hautajaiset, häät, nimipäiwäin mietot, lukukinkerit ja mitä
mikin nimittää.
Mitä pidoissa tarjotaan?

Ruokaa, juomaa, wirmokkeit» n. m.
Missä on enemmän tuijottamaa rikkaan wai köyhänko

pidoissa?
Rikkaan pidoissa.

Mutta kuka on kaikkein rikkain?
Herra Sebaot.

Ia minlaisen pidon hän tekee?
Lihawan pidon selkiästä miinasta, rasmasta, ytimestä ja

puhtaasta miinasta.
Ketä ihmiset kutsumat pitoihinsa?

Sukulaisia ja nstäwiä.
Mutta kenelle tekee Herra Sebaot pidon?

Kaikille kansoille.
Missä tekee hän nämä pidot?

Tällä wuorella.

Mitä wuorta tässä tarkoitetaan?
Siionin muorta Jerusalemissa.

Tässä, rakkaat lapset, profeta tarkoittaa hengellisiä asioita.
Pito luwaa Uuden Testamentin aikaa, joka alkaa lesuksen synty-
mällä. Jumala rakasti langennutta ihmiskuntaa niin suuresti
että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan syntisiä mapahta-
maan. Siten walmisti hän pidon. Waikka lesus ludan
maalla lihansa päiwina eli, kärsi ja kuoli, on hän kuitenkin
walmistanut pidon kaikille kansoille. Jokaiselle sanoo lesus:
tullaa minun tyloni laitti j. n. e. Jokainen saa tulla näi-
hin pitoihin. Täällä tarjoaa lesus itsensä meille. Hän sanoo:
minä olen elämän leipä. Minä olen elämän mesi. Minä



3

poistan kuoleman ja annan elämän woimaa. Hänen werensä
lautta on meillä syntein anteeksi antamus hänen armonsa
rillauden jälteen. Ef. 1: 7. Suuri on se autuus, joka
meille lesuksessa on walmistettu. Elkää, rakkaat lapset, hyljätkö
sitä. Awatkllll sydämmenne omi lesukselle, ja hän on tulema
sisälle pitämään ehtoollista kanssanne.

Mitä profeta edelleen sanoo Herran Sebaotin panewan pois?
Kääriliinan.

Minkä kääriliinan?
Sen, jolla kaikki ihmiset käärityt orollt.

Mitä muuta panee hän pois kuin kääriliinan?
Peittowaatteen.

Minkä peittowaatteen?
Sen, jolla kaikki pakanat peitetyt omat.

Kenellä tawallisesti käytetään kääriliinan ja peittomaatetta?
Kuolleella.

Muistatteko kuollutta, jota lesus käski päästämään kääri-
liinoista?

Latsarus.
Mitä siitä seurasi Latsarukselle, kun hän oli päästetty

kuolinpuwustaan?
Hän pääsi wllpaasti liikkumaan.

Niin käy hengellisesti kuolleellekin.
Jumalasta pois luopuneina omat kaikki ihmiset hengelli-

sesti kuolleita. Apostoli sanoo: „te olette kuolleet ylitsetay-
misten ja syntein tähden." Mutta lesus Kristus on kärsimi-
sellään ja kuolemallaan pelastanut meidät synnistä, kuolemasta
ja perkeleen mallan alta.

Mitä sentähden tekstissämme sanotaanki kuolemasta?
Kuolema pitää nieltämän ijankaikkisesti.

lesus on kolmantena päiwänä noussut ylös kuolleista ja
woittanut kuoleman. Ia joka nyt on Jumalan lapsi uskon
kautta lesukseen, ei kuolema moi häntä mahingoittaa maan hänsanoo: „Kuolema, lussa on sinun otas? Helwetti, lussa on
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sinun woittos? Mutta kuoleman otll on synti, ja synnin
woima on lali. Mutta liitos olkoon Jumalan, jola meille
woiton antanut on meidän Herran lesulsen Kristuksen
lautta." 1 Kor. 15: 55-57.

Synti tuottaa paljon kyyneleitä, mutta mitä sanoo teks-
timme kyyneleistä?

Herra, Herra «n kyyneleet pyyhkiwä pois jokaisen kaswoista
ja on ottama kansansa häwäistyksen pois kaikissa maakunnissa.
Millä profeta makuuttaa tätä lupausta?

Sillä Herra on sen sanonut.
Mikä on seuraus siitä, että Herra on näin suuren au-

tuuden walmistanut.
Seuraus on että sanotaan: Katso, tämä on meidän Juma-

lamme jota me odotamme, ja hän auttaa meitä; tämä on Herra,
häntä me odotamme iloituksemme ja riemuitaksemme hänen au-
tuudestansa. Sillä Herran käsi lepää tällä wuorella.

Mitä tulee meidän jokaisen tehdä tähän suureen autuuteen
nähden?

Meidän tulee iloita ja riemuita siitä.
Mutta tiedämme, etteiwät kaikki ihmiset iloitse lesuksen

autuudesta. Kutka maan woiwat iloita lesuksesta?
Ne, jotka uskomat Jeesukseen ja rakastamat häntä.

Sentähden rukoilkaamme, että peittowaate meiltäkin pois-
tettaisiin, jotta näkisimme lesuksen kirkkauden ja pääsisimme
hänen yhteyteensä. lesuksen omina saamme sitte wihdoin tai-
waallisessll Sionissa Karitsan häitä imettää. Siellä on täydelli-
nen ilo ja riemullinen meno Herran oikealla kädellä ijankaikkisesti.

Toisena sunnuntaina Adwentissa.
Gwankelmmi: Luuk. 12: 32--40.

Kuka on kirjoittanut tämän ewankeliumitekstin?
Ewankelista Luukas.

Kenestä kertoo tässä ewankelista Luukas?
lesuksesta.
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Kenelle puhui lesus?
Opetuslapsillensa.

Onko lesuksella wieläkin opetuslapsia?
On, kaikki, jotka uskomat lesukseen ja seuraamat häntä,

omat hänen opetuslapsiansa.

Miksi kutsuu lesus tässä opetuslapsiansa?
Piskuiseksi laumaksi.

Miksi sanoo lesus opetuslastensa joukkoapiskuiseksi laumaksi ?

Siksi, että niiden luku suruttomiin maailman ihmisiin mer°
raten on hywin pieni.
Miten lohduttaa lesus tätä pientä laumaa?

Hän sanoo: Älä pelkää, piskuinen lauma; sillä teidän Isäl-
länne on hywä tahto antaa teille waltakunnan.

Kuka on Isä?
Isä Jumala, tuimaan ja maan Herra.

Mitä sanoo lesus Isän antaman?
Waltakunnan.

Mitä waltakuntaa tässä tarkoitetaan?
Taiwlllln waltakuntaa, joka lesuksessa «n meitä lähestynyt.

Miten sanoo Lutherus Isä meidän selityksessä, että lisko-
maiset saamat taiwaallista Isää lähestyä?

Niinkuin hywät lapset rakkaita wanhempiansa.

Niin, Isä Jumala rakastaa meitä lesuksessa. Hän suoje-
lee ja warjelee meitä, kaikki waarat ja wahingot meistä pois-
taa. Me olemme onnellisia alammaisia hänen Valtakunnas-
saan, koska Jumala täällä suuresta armostaan meille kaikkea
hywää jakaa. Siitä syystä hänen maltakuntaansa täällä sano-
taan armonmaltakunnatsi. Mutta mihin liskomaiset saamat
siirtyä kuoltuaan?

Taiwaaseen.
Tlliwaassa on kaikki täydellistä. Siellä on kirkkautta

ja kunniaa ja sanotaanki sentähden sitä maltakuntaa kunnian
waltakunnaksi. Ne, jotka lesuksen omina elämät täällä armon-
wllltakunnassll, saamat kaikessa turwata häneen ja tietämät
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wihdoin pääsewänsä kunnian maltakuntaan. Mutta paljon on
esteitä tuimaan tiellä.

Mitä saattaisi joku rakastaa enemmän kuin Jumalaa?
Tamaraa, miten rikas nuorukainen, toista ihmistä, rakasta

omaista eli ystäroäii, maailman huwituksill y. m.
Mitä lesus meiltä näiden suhteen waatii? Luetaan

seuraama wärsy.
Mitä tarkoittaa lesus sillä, kun hän käskee myymään

mitä meillä on ja antamaan almua.
Sitä, että irrottumme mielemme maallisista, klltoowaisista

kappaleista ja kiinnitämme sydämemme taimaallisiin.
Jos lesusta todella rakastamme, niin maalliset omatkin

meille mähäpätöisiä, ei tunnu raskaalta niistä erota. Tuimaan
tawarat omat meille silloin kaikista kallihimmat. Ia missä
on silloin sydämmemme?

TaimllllllistZsll, se Mmöitsee aina tmwaaseen.
Meidän tulee olla aina malmiit sinne menemään, milloin

Herra maan kutsuu. Miten tulee meidän olla warustetut?
Kuinka lesus sanoo?

Olkoon teidän kupeenne myötetyt ja teidän kynttilänne syty-
tetyt j. n, e.
Itämailla pidettiin pitkää maatetta tamallisesti sidottuna

kupeilta, jotta ei se olisi ollut haitaksi käwellessä. Tässä lesus
käyttää mertausta palwelijoista, jotka odottamat herransa häistä
palajamista. Siellä oli tapana, että ylkä tuli yöllä lMtaloon.
Uskollinen palmelijll ei sammuttanut kynttilää, eikä riisunut
waatteitaan, maan oli aina walmis herraansa wastacmotta-
MllllN.

Kuka on se Herra, jota me odotamme?
Se on Herra lesus Kristus.

Mitä sanoo lesus tänlaisista uskollisista palwelijoista?
Autuaat omat ne palwelijat, jotka Herra tultuansa j. n. e.

Mikä ateria on heille walmistettu?
Karitsan hääateria.
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Kutka saamat istua aterioitsemaan?
Pllllvelijllt.

Ia kuka heitä siellä palwelee?
Itse Herra.

Niin todistaa raamattu: ei heidän pidä enää isooman,
«itä enää janooman, eilä aurinko lanlee heidän päällensä, ei
myös ylsiliiän palawuus. Sillä Karitsa, jola istuimen les-
kellä «n, kaitsee heitä ja johdattaa heitä eläwäin wesiliihdetten
tykö, ja Jumala on luiwaawa lailli kyyneleet heidän silmis-
tänsä. Ilm. ?: 16, 17. Tämä on erittäin suloinen wertaus
lesuksen uskowaisille. Mutta uskottomille ei ole lesuksen tulo
iloksi. Sen osoittaa lesus tekstissämme toisella wertauksella.
Luemme sen. Mutta se tietäkäät, j. n. e.

Minlaiseksi tässä werrataan lesuksen tulo?
Hiin tulee niinkuin maras yöllä, jolloinei tiedetä pahaa peljätä.

Mitä waras yöllä tekee?
Häwittää.

Samaten Herra lesus rankaisee ja hukuttaa jumalatto-
mat, jotka eiwät olleet malmeilla häntä odottamassa.

Minkä waroituksen antaa lesus tämän johdosta opetus-
lapsillensa ja meille kaikille?

Sentähden ulkaat te myös malmiit; sillä, millä hetkellä
ette luulelkaan, tulee ihmisen Poika.
Tätä tulee meidän kaikkein muistaa. Emme tiedä kuolin

hetkeämme, emmekä sitä, milloin Herran suuri päiwä on tulema,
mutta, jos silloin lesuksen kanssa olemme yhdistetyt, niin pää-
semme ijankaikkisesti Karitsan häitä mieltämään.

Kolmantena sunnuntaina Adwentissa.
Gwankeliumi Watt. 11: 11—19.

Kenestä kertoo ewankelista tässä tekstissä?
lesuksesta.

Mitä sanoo hän lesuksesta?
Hän sanoo, että lesus puhui.
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Kenelle lesus puhui?
Kansalle.

Kenestä lesus tässä todistaa kansalle?
Johannes kastajasta.

Kuka oli Johannes kastaja? Kertokaa, mitä entiseltä
tunnette hänestä.

Johannes kastaja oli Salarian ja Elisabetin poika j. n. e.
Mitä todistaa nyt lesus tästä tien walmistajasta ja

edelläkämijästään?
Totisesti sanon minä teille: Kaikkein niiden seassa, jotka

waimoista syntyneet omat, ei ole yhtäkään suurempaa luin Jo-
hannes kastaja tullut.
Mitä sanoo siis lesus Johanneksesta werraten kaikkiin,

niihin ihmisiin, jotka siihen asti oliwat eläneet?
Hän sanoo, että Johannes oli suurin heistä.!

Miksi Johannes oli suurin niistä, jotka Manhan Testa-
mentin aikana oliwat eläneet?

Siksi, että Johannes slli nähdä lesuksen ja tiesi enemmän
hänestä kuin Wanhan Testamentin profetat.

Missä tilaisuudessa sai Johannes selwästi tietää, että
lesus oli Jumalan Poika?

lesuksen kasteessa.
Mutta Johannes ei elänyt enää silloin, kun lesus kuoli,

haudattiin ja ylösnousi, eikä siis tietänyt miten lesus otti pois
maailman synnit. Johannes ei siis wielä nähnyt Jumalan ar-
mon jarakkauden sywyyffiä, josta esim. kerrotaan 2 Kor. 5: 21.
Sen tiedämme me. Sen tietää nyt wähinkin taiwaan waltakun-
nassa. Ia minlainen on hän siitä syystä Johannekseenwerrattuna?

Hän on Johannesta suurempi.
Mitä tarkoittaa lesus taiwaan waltakunnalla?

Sitä taiwaan waltllkuntlla, jota lesus tuli perustamaan.

Perkele perusti silloin waltakuntansa maailmassa, kun sai
ihmiset syntiin lankeemaan. Mutta Jumala lähetti Poikansa
tätä häwittämään ja perustamaan armon waltakuntaa. Joka
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nyt Jeesukseen uskoa, tulee hänen waltakuntansa jäseneksi, saa
makuutuksen syntein anteeksi saamisesta, ja se tuottaa elämän
ja autuuden. Siksi on nyt pieninkin tuimaan »valtakunnassa
suurempi kuin Johannes kastaja. Waikka nyt pienimmälläkin
tuimaan waltakunnassa on näin suuret edut lesuksessa, ei kui-
tenkaan tarwitse luulotella, että jokainen Uuden Testamentin
aikana tulee autuaaksi. Mitä sanoo lesus seuraamassa wär-
syssä? Kutka saamat tuimaan waltakunnan?

Wätewät reviwät sen itsellensä.
Taiwaan waltakunnan saamat siis ne, jotkapääsewät aawis-

tllmaan Jumalan rakkautta Kristuksessa ja heittämät ikäänkuin
wäkirynnäköllä itsensä Isän helmaan. He taistelemat myös omaa
turmeltunutta luontoansa mustaan He omat mäkewät Herrassa
ja hänen wäkewyytensä woimassa. Tänlaisesta tuimaan malta-
kunnasta olimat profetat ennustaneet. Mitä sanoo lesus tästä?

Sillä kaikki profetllt jll laki omat Johanneksesta asti en-
nustaneet.

Koko Wanhan Testamentin aikana «li odotettu Mes-
siasta. Se oli walmistusaika enteissä, kumissa ja lupauksissa.
Nyt oli hän tullut. Uuden elämän aurinko nousi Kristuksessa.
Johannes oli sormellansa häntä osoittanut ja hänestä todista-
nut. Mikä olikin Johanneksen merkitys toisten profetain rinnalla?

Hän «li tien lvlllmistllja lesukselle.
Minkä profetan moimalla oli Johannes esiintynyt?

Eliaan hengellä ja «voimalla.

Mitä muistatte Elian «laikutuksesta?
Hän oli se vrofeta, jokll hllwitti Israelissa Vaalin valme-

luksen j. n, e.

Koska nyt Johannes esiintyi Eliaan moimalla, olisi häntä
pitänyt kuulla. Miten lesus itse siihen kehoittaakin?

Jolla «n korwllt kuulla se kuulkoon!
Walln miten fariseukset kuuliwat Johannesta ja was-

taanottiwat taiwaan waltakunnan, sen lesus osoittaa seuraa-massa wertauksessa. Luemme sen.
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lesuksen aikana oli tumallista, että lapset kokoontuiwat
torille leikkimään. He tapailiwat leikeissään aikaihmisten toi-
mituksia. Toisinaan lauloiwat he niitä ilolauluja, joita juuta-
laiset täyttiwät hääjuhlissaan ja kehoittimat silloin leikkitowerei-
taan tanssimaan tahdin mukaan. Mutta nämä, jos olimat
pahalla päällä, eiwät wiitsincetkään tanssia. Silloin laulaja-
lapset yht'äkkiä rupesiwat laulamaan kuolon mirsiä toiwossa,
että towerit nyt rupeaisiwat itkemään ja walittamaan, niinkuin
itämailla tawallisesti tehtiin jonkun kuoltua. Häijyt towerit
oliwat wllstenmielisia tällekin toimitukselle, ja siten ei tullut
leikistä mitään. Samaten tekiwät fariseukset. Johannes esiin-
tyi ankarana, mutta mitä sanoiwat he hänestä?

Hänellä on perkele.
lesus esiintyi rakkaana, hiljaisena ja nöyränä, mutta

mitä sanottiin hänestä?
Katso ihmistä syömäriä ja miinan juomaria, publikaanein

ja syntisten nstäwää.

Tämä todistaa, että he wihasiwat wiisautta.
Kuka on wiisaus?

lesuZ.
Niin, wiisaudella tarkoitetaan Jumalan armoneuwoa Kris-

tuksessa, jonla Jumala on meille tehnyt wnsaudelst, wan«
Hurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. 1 Kor. 1: 30.

Kutka owat wiisauden lapsia?
Ne, jotka omat Jumalasta.

Wiisauden lapset owat Kristuksen todistuksesta oppineet
Jumalan wiisautta ja tulleet elämän yhdistykseen Jumalan
tanssa. Ia miten mcmhurskauttawat he wiisauden?

Siten, että he hywäksi tunnustamat kaikki wiisauden toi-
met. He tuntemat ja tunnastawat Johanneksen parannussaarnan
tarpeellisuuden sefä lesuksen suuren rakkauden.
Fariseukset eiwät olleet wiisauden lapsia eli Jumalan

lapsia. Sentäyden hylkäsiwät he sekä Johanneksen että lesuksen.
Rukoilkaamme me Jumalalta wiisautta, että me hänen neuwonsa
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Kristuksessa ymmärtäisimme ottaa wastacm ja niin tulisimme
hänen omikseen täällä ja ijankaikkisuudessa.

Neljäntenä sunnuntaina Adwentissa.
Ewankelwmi loh. 3: 22—36.

Kun lesus kasteensa jälkeen oli mieltänyt ensimäistä
pääsiäisjuhlaa Jerusalemissa, meni hän ludean maakuntaan
ja oleskeli siellä jonkun aikaa opetuslastensa kanssa. Tämä
ewankeliumiteksti kertoo asioita näiltä ajoilta. Luemme sen.

Kutka tuliwat?
lesus ja Hänen opetuslapsensa

Mihin tuliwat he?
ludean maahan.

Mitä tekiwät he siellä?
He asuimat siellä ja kastumat.

Koska tämä tapahtui?
Sitte, silloin kun lesus kasteensa jälkeen oli mieltänyt

ensimmäistä pääsiäistä Jerusalemissa.
Kuka myös kastoi?

Johannes.
Missä kastoi Johannes?

Enonissa, läsnä Salimia.

Miksi oli siellä sowelias kastaa?
Siellä oli paljon mettä, ja sinne tuli paljon kansan Johan-

neksen luo.

Miten oli Johannekselle mahdollista saarnata ja kastaa?
Hän ei ollut wielä mankeuteen heitetty, maan oli wllpaa.

Nyt oleskeli siis lesus ludean maakylissä ja Johannes
Salimissa. Ia mitä tekiwät he kumpikin?

He opettiwat ja kastoiwat. (lesus antoi opetuslastensa
kastaa).

Paljon kansaa tuli Johanneksen kasteelle, mutta wielä
«nemmän tuli lesuksen luo. Ihmisiä oli siis paljon koossa.
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Nämä muun muassa jutteliwllt jll kiisteliwät asioista. Kenen
mälillä nyt warsinki syntyi kinaa?

Johanneksen opetuslasten ja Juutalaisten mälillä.
Mistä wäitteliwät he?

Puhdistuksesta.
Juutalaiset käyttiwät paljon Jumalan säätämiä pesemi-

siä ja puhdistuksia. Nyt wiimeksi oliwat he saaneet kasteen
puhdistusta, mutta eiwät tietäneet, mikä puhdistus olisi kaikista
arwokkain. Useat ehkä nrweliwat lesuksen kastetta korkeim-
maksi, koska Johanneksen opetuslapset lesusta kadehtien tuliwllt
opettajallensa siitä walittamaan. Mitä sanoimat he?

Opettaja, se joka sinun kanssas oli toisella puolella lorda°
ma, josta sinä todistit, katso, hän kastaa, ja jokainen menee
hänen tykönsä.

Mitä pelkäsiwät Johanneksen opetuslapset, koska tästä
walittiwat?

He pelkäsiwät oman mestarinsa arwon wähenewän.
He luuliwat ehkä Johanneksenkin kadehtiman lesusta,

mutta saamatkin kuulla marsin toista. Sillä, mitä mustasi
Johannes?

Ei ihminen taida mitään ottaa, ellei hänelle anneta tai»
maasta.

Keneltä sanoo siis Johannes saaneensa kutsumuksensa?
Jumalalta tuimaasi».

Tämä todistaa Johanneksen nöyryyttä. Hän, joka oli
suuren maineen saawuttanut opettaja, ei ylpeile lahjoistaan,
eikä myös tunkeudu toisen wirkaan, maan tunnustaa näissä
Herran lahjat ja säätämiset. Antaako Jumala wielätin lahjoja
ihmisille?

Antaa.

Woitteko mainita mitään Herran armolahjoja?
Esim. hywät opettlljalllhjllt, hymä ymmärrys y. m.

Miten tulisi käyttää Jumalan antamia lahjoja?
Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen hywäksi.
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Niin teki Johannes, Hän oli kiitollinen, ja hän tahtoi
kaikessa kunnioittaa ivaan lesusta. Hän iloitsi siitä, että kansa
lesusta kunnioitti ja riensi hänen luokseen. Miten selittää
hän nyt suhteensa lesukseen?

Hän sanoo:
En minä ole Kristus, maan minä olen hänen edellänsä

lähetetty.

Hän käyttää tässä wertausta, joka todistaa hänen rak-
kaudestaan lesukseen. Mihin wertaa hän lesuksen?

Yllään.
Niin, lesus on taiwaallinen ylkä, ja seurakunta on hä-

nen morsiamensa. Mihin wertaa Johannes itsensä?
Dljän ystäwään.

Johannes ikäänkuin sanoo opetuslapsilleen: elkää luulko
minun kadehtiman lesusta, päinwastoin iloitsen siitä suuresti,
että lesus, joka on Jumalan Poika, tulee kunnioitetuksi. Mitä
sanookin hän lesuksesta wermten itseensä?

Hänen tulee kllswlla, mutta minun tulee wähetä.
Miten nämä sanat omat käsitettäwät?

Siten, että lesus on kunnioitettawa yli kaikkein. Hänen
nimeensä nnelä kaikki polwet tulemat kumartumaan. Minä olen
halpa ihminen, jolla itsellä ei ole mitään, ivaan elän Jumalan
aimosta.

Miksi tulee lesuksen kaswaa?
Silsi, että lesus oli korkea kaikkein yli.

Miksi tuli Johanneksen wähetä?
Siksi, että hän oli maasta, ja hänen kutsumuksensa oli nyt

päätetty lesuksen tultua.

lesus tuli taiwllllsta ja todisti taiwaallisesta Isästänsä,
sonka luona hän oli ollut kirkkaudessa ja kunniassa. Paljon
kansaa oli kuullut lesusta, mutta uskoiwatko he hänen todis-
tuksensa?

Ei hänen todistustansa oteta wastaan.
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Woitteko sanoa esimerkkiä niistä, jotka hylkäsiwät lesuk-
sen todistuksen?

Esim. ylpeät fariseukset, kirjanoppineet y. m.
Jotkut kuitenkin ottimat lesuksen todistuksen. Sanokaa esim.

niistä?
lesuksen 11 opetuslasta, hurskaat waimot y. m.

Mitä tapahtuu sille, joka ottaa hänen todistuksensa?
Hän wahnnstaa sen, että Jumala on totinen.

Hän saa sydämmeensä makuutuksen Jumalasta ja tulee
siten elämään uskoon.

Kenen oli Jumala lähettänyt?
lesuksen.

Ia kenen sanoja Icsus puhui?
Jumalan sanoja.

Ketä tahtoi lesus siis kunnioittaa?
Taiwaallistll Isäänsä.

Saattamatko muutkin puhua Jumalan sanoja ja siten
kunnioittaa taiwaallistll Isäänsä.

Kaikki uskowaiset opettajat sen tekemät, mutta lesus kaik-
kein täydellisimmin, sillä hänellä on Pyhän Hengen täydellisyys.
Miten on taiwaallinen Isa osoittanut suosionsa Pojalleen?

Isä antoi kaikki hänen käteensä.
Mitä seuraa sille, joka uskoo lesukseen?

Hänellä on ijankaikkinen elämä.

Miten käy sen, joka ei usko lesukseen?
Vi hänen pidä elämää näkemän, mutta Jumalan nuha pysyy

hänen päällänsä.

Ajatelkaa, rakkaat lapset omaa tilaanne. Ei ole meillä-
kään mitään muuta walittamaa, luin joko uskoa lesukseen ja
olemme sen kautta äärettömän onnellisia, tai epäuskolla hyljätä
lesuksen ja olla Jumalan wihan alaisia onnettomia ihmisiä.
Nöyryys on meilläkin ensimäinen tie Jumalan maitokuntaan.
Sen jäsen ei ylpeile kutsumuksestaan eitä lahjoistaan, maan
etsii kaikissa Jumalan kunniaa.
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loulupinwiinä.
Emankeliumi: I: I—l4.

Mitä juhlaa me nyt unetamme?
Joulua, koko kristikunnan ilojuhlaa.

Muistatteko kuinka enkeli sanoi paimenille jouluyönä?
Altaat peljätkö! sillä katso min» ilmoitan teille suuren ilon,

joka on tulema kaikelle kansalle: Teille «n tänä päiwänä synty-
nyt Wapahtllja, joka on Kristus, Herra Dawidin kaupungissa»
Niin, suurin ilon aine on, että meille on syntynyt lesus,

joka meidät synnistä, kuolemasta ja perkeleen mallan alta päästi.
Ia kun lesuksen syntymisen muistoa unetetaan jouluna, on se
siis todellinen ilojuhla. Ensimmäisen wuosikerran ewankeliumi
kertookin meille lesuksen syntymän, jonka suloisen tapahtuman
te kaikki jo pienuudestanne olette kuulleet. Tässä toisen wuosi-
kerran ewankeliumissa todistetaan sitä, että lesus oli totinen
Jumala. Woimme sanoa, että tässä tekstissä on lyhyesti ker-
rottu Jumalan Pojan historia. Luemme sen.

Miksi tässä nimitetään Jumalan Poikaa?
Sanaksi.

Miksi nimitetään häntä Sanaksi.
Siksi, että me tunnemme Jumalan hänen kauttansa.

Hänessä owat laitti wiisauden ja tiedon tawarat lätletyk
K 01.2:3. Niinkuinmesanoillailmoitainmetllisillemmeajlltuksemme,
niin on lesus meille ilmoittanut Isänsä tahdon, sentähden on hän
Sana. Ia tämä sana on itse Jumala, sillä koska Sana jo oli?

Alussa.
Ujan alussa, silloin kun kaikki luotiin, oli jo Sana..

Enkelitkin omat luodut, mutta Sana ei ole luotu, maan Sana
oli itse luomassa. Miten sanotaan siitä tekstissä?

Sana oli Jumalan tykönä.

Ia miten kerrotaan tästä luomisen historiassa?
Millä loi Jumala?

Sanallaan.
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Sanomme mielii kerran, kuka on tässä tarkoitettu Sana?
lesus, Poika Jumala, jonka kautta taiwas ja maa «n luotu.

Miten tekstissä siitä sanotaan?
Kaikki omat sen kautta tehdyt, ja ilman sitä ei ole mitään

tehty, joka tehty «n.

Ia mitä oli lesuksessa?
Hänessä oli elämä.

Sanana lesus on elämä itsessään. Ia koska kaikki omat
hänen kauttansa tehdyt, on hän ilmestynyt elämän wälittäjänä
jo luomakunnassa. Mutta hän on myös hengellisen luomisen
wälittäjä liskomaisilleen armona ja totuutena. Sillä mitä elä-
mää antaa lesus meillekin?

Hengellistä elämää.

Ia mitä lesus wielä antaa ihmisille paitsi elämää?
Walkeutta Jumalan kunnian tiedon waloa.

Miksi sanotaan tässä ihmiskuntaa?
Pimeydeksi,

Miksi sanotaan ihmiskuntaa pimeydeksi?
Siksi, että kaikki omat syntisiä

Saatana on pimeyden ruhtinas. Synti on pimeyden
työtä. Kun synti tuli maailmaan, muuttui malkeus pimeydeksi.
Kun lesus syntyi maailmaan oli ikäänkuin aurinko olisi nous-
sut. Sentähden sanoo Sakarias kiitoswirressciän: Koitto yl-
häältä on meitä etsinyt ja tullut walaiscmaan niitä, jotka pi-
meissä ja kuolon marjossa omat. Kun nyt tekstissä sanotaan,
että walkeus pimeydessä paistaa, jota ei pimeys käsittänyt,
mitä sillä tarkoitetaan?

Sitä, että lesus tuli ihmiseksi ihmisten sekaan, mutta ihmi»
set eiwät häntä käsittäneet.
Ihmiset eiwät huolineet hänestä eiwätkä tahtoneet häntä

käsittää, maikka selwiä todistuksia oli siitä, että hän oli Juma-
lan Poika, maailman walkeus. Minkä todistajan ewankelista
Johannes tässä nyt mainitsee?

Johannes kastajan.
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Neljännen adwenttisunnuntain ewankeliumissa olemme
lukeneet Johanneksen todistuksesta.

Kenestä tuli Johannes kastaja todistamaan?
Valkeudesta.

Kuka on walkeus?
lesus.

Miksi todisti Johannes walkeudesta?
Että kaikki uskoisiwllt hänen kauttansa.

Mitä sanoo ewankcliumimme Johannes kastajasta?
Että hän ei ollut walkeus, mutta hän «Ii lähetetty wal-

keudesta todistamaan.

Hän ei ollut lesus. Hän oli maan ihminen, joka ei
woinut toimittaa uutta hengellista luomista, maan hän ter-
mehti lesuksessa armon auringon ilmestystä.

Mitä emankeliumissa sanotaan lesuksesta?
Hän oli se totinen walkeus, joka walistlla kaikki ihmiset,

jotka maailmaan tulemat.

lesus on Vanhurskauden aurinko, joka walaisee koko
maailmaa. Ihmiset lesukseen werraten owat maan kynttilöitä.
lesus ainoastaan poistaa kuoleman mallan ja luo uutta elä-
mää ja waloa.

Miten kohdeltiin lesusta maailmassa?
Maailma ei häntä tuntenut.

Ihmeellisintä oli, ettei lesuksen oma kansa hänestä huoli-
nut. Miten siitä tekstissä sanotaan?

Hän tuli omillensa, ja hänen omansa eiwät ottaneet häntä
wastlllln.

Joitakuita kuitenkin oli, jotka lesuksen wastaanottiwllt
ja miksi heitä nimitetään?

lesuksen uskomiksi.
Minkä suuren lahjan antaa Jumala niille?

Woiman Jumalan lapsiksi lulla,

Ia kenestä owat Jumalan lapset syntyneet?
He omat Jumalasta syntyneet.

2
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Kuinka on se mahdollista, että ihminen, joka luonnollisen
syntymän kautta on syntinen, saattaa Jumalasta syntyä ja
Jumalan lapseksi tulla. Miten siitä tekstissä sanotaan?

SllNll tuli lihaksi jll asui meidän sellssamme, jll me näimme
hänen kunniansa niinkuin ainoan Pojan kunnian Isästä, täynnä
armoa ja totuutta.
Ainoastaan sen kautta on meille mahdollisuus syntyä

Jumalan lapsiksi, että lesus tuli ihmiseksi, lunasti meidät ja
ansaitsi meille lapsen oikeuden Isänsä luona. Suuri syy on
meillä siis iloita lesuksen syntymisestä. Ainoastaan lesus,.
Jumalan ainoa Poika, woi tehdä meidät Jumalan lapsiksi.
Tänäkin joulujuhlana waikuttaa hän uudestasyntymisen niissä,
jotka hänen wastaanottawat. Oi, rakkaat lapset, »matkaa sydä-
menne lesuksclle, ja hän on tulema Pyhän Hengen kautta siellä
asumaan. Silloin uskon silmällä tulette näkemään lesuksen
kirkkauden, niinkuin Johannes ja muut opetuslapset lesuksen
kunnian joknpäimä hänen sanoistaan, töistään ja kärsimisestään
yhä enemmän tuliwat näkemään. Mitä enemmän tulemme le-
susta tuntemaan, sitä korkcemmaksi hän armoineen tulee meille..

Toisena loulilpiiiwiinii.
Ewankeliumi: Matt, 10i 32—39

Eilen mietimme me joulujuhlaa. Me iloitsimme siitä,
että meille on syntynyt Vapahtaja, Kristus, Herra Dawidin
kaupungissa.' Tänään, heti toisen joulupäiwän ewankeliumissa,
meille opetetaan, ettei Kristuksen waltakunta ole tästä, maail-
masta ja ettei hänen alammaisillaan ole mitään erinomaista
ystäwyyttä maailmassa odotettawcma, maan pikemmin mihaa ja.
wainoa. Paljon kärsimisen kautta he kunniaan tulemat.

Luemme ewankeliumin.
Kuka tässä puhuu?

lesus.
Kenelle lesus puhuu?

Opetuslapsillensa.
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Mitä sanoo Icsus opetuslapsillensa?
Hän sanoo: Jokainen joka minun tunnustaa ihmisten edessä,

sen tunnustan myös minä Isäni edessä joka on taiwaissa.
Ketä tulee meidän tunnustaa?

lesusta, siksi luin hän Isältä on meille tehty.

Kenelle tulee meidän lesusta tunnustaa?
Ihmisille,

Sanokaa esim. semmoisista, jotka omat lesusta tunnus-
taneet ihmisille?

Gsim. Apostolit.

Miten tunnusti ap. Pietari ensimäiscssä saarnassaan
lesusta?

Hän sanoi, että Jumala on tämän lesuksen, jonka te ristiin»
naulitsitte Herraksi ja Kristukseksi tehnyt.

Pietari tunnusti siis, että Kristus on Jumalan erityi-
sestä armoneumosta meille annettu profetakfi, ylimmäiseksi pa-
piksi ja kuninkaaksi. Tätä ihminen ei tahdo myöntää, sillä
lihan halu on miha Jumalaa kohtaan. Jokainen meistäkin
todella tunnustaa lesusta, joka sydämmessään tuntee, mitä
seurakunta toisessa uskonkappaleessa tunnustaa.

Mutta lesusta tulee meidän tunnustaa, ei ainoastaan suulla,
waan koko elämällämme. Miten tunnustiwat Pietari ja muut
apostolit silloin, kun heitä kiellettiin lesuksen nimeen puhumasta?

He sanoiwllt: enemmän tulee kuulla Jumalaa kuin ihmisia.
Kiellosta he eiwat wälittäneet, waan todistinmt lesuk-

sesta seka opillaan että elämällään ja kärseiwät lopullisesti
marttyyrikuoleman lesuksen nimen tunnustamisen tähden.

Milloin mekin elämällämme tunnustamme lesusta?
Silloin kun lesuksen omina elämme hänen waltakunnassaan

ja häntä palwelemme kukin siinä toimessa, jonka Jumala kulle-
kin «n uskonut.

Lapsetkin tunnustamat lesusta elämällään silloin, kun
omat nöyriä, kuuliaisia, ahkeria ja rukoilewaisia lapsia. Siitä
heti päätetään: tuo lapsi uskoo lesukseen ja rakastaa häntä.
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Mitä sanaa lesus siitä, joka kieltää hänen?
Joka minut kieltää ihmisten edessä, hänet minä muös kiel-

län Isäni edessä, joka «n tninxnssa.
Tunnetteko ketään, joka kielsi lesuksen?

Apostoli Pietari,
Miksi kielsi Pietari lesuksen, jata hän kumminki rakasti?

Pietari pelkäsi kärsimisiä, ja sentähden hän kielsi lesuksen.
Samaten käy wieläkin. Joku, joka tahtoisi seurata le-

snsta, kuulee puhuttaman kewytmielisesti lesuksesta, Jumalasta
yleensä pyhistä asioista, wieläpä pilkattamanki, mutta ihmis-
pelosta ei rohkene hän wastustaa, maan wieläpä ehkä naurah-
taa pilajutuille. Silloin kieltää hän lesuksen. Lapsi esim.
on oppinut rukoilemaan illoin aamuin kodissaan, mutta hän
joutuu Vieraaseen paikkaan, jossa hän ei sitä tee pelosta, että
häntä pilkattaisiin. Sillain kieltää hän lesuksen.

Mitä seurauksia oli Pietarille lesuksen kieltämisestä?
Hän sai itkeä katkerasti.

Niin, katkeria kyyneleitä sai Pietari wuodattaa. Sama-
ten saa wieläkin jokainen, ken lesuksen kieltää. Onnellista on,
kun sywä katumus seuraa lcmkeemista. Syntejänsä suremalle
lesus sanoo: ole hywässä turmassa, syntisi annetaan anteeksi.
lesus antaa myös woimaa rohkeaan tunnustukseen, niinkuin
hän antoi Pietarillekin. Mutta surkea on katumattoman lesuk-sen kieltäjän osa. Hänestä lesus sanoo: „en tunne minä häntä,
ci hän ole minun omani", ja se on kauheaa. Jumala Varjel-
koon meitä tähän tilaan tulemasta.

Mitä sanoo lesus edelleen ewankeliumissa?
Älkää luulko, että minä tulin lähettämään rauhaa maan

päälle; en tullut lähettämään rauhaa maan miekkaa. Sillä minä
tulin tekemään ihmisen eripuraiseksi isänsä kanssa ja tyttären
eripuraiseksi äitinsä kanssa ja miniän anoppinsa kanssa. Ia
ihmisen huonekuntnlaiset omat hänen wihollisensa.
Kuinka on se mahdollista, että lesus, joka on itse rakkaus ja

rauhan päämies, sanoo tulleensa ihmisiä riitaiseksi tekemään?
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Riita tulee siitä, kun ei lesukseen uskoma moi yhtyä käänty-
mättömin» omaisten suluttomaan elämään.

Usein on tapahtunut, että suruttomassa perheessä joku
perheen jäsen, herää synnin unesta, kääntyy ja tulee uskowai-
scksi. Tätä hänen omaisensa paheksumat, sanomat hänen tulleen
mielenhäiriöön y. m., rupeamatpa häntä wielä wihaamaan ja
wainoomllllnkin. Siinä pannaan nuori lesuksen opetuslapsi
koetukseen, pysyykö lesuksessa wai kieltääkö hänen. Mitä silloin
tulee tehdä, sen lesus tekstissämme sanoo. Ketä käskee hän
rakastamaan yli kaiken?

lesus sanoo: Jota rakastaa isää tahi äitiä enemmän kuin
minua, ei se ole minulle somelisas; ja joka rakastaa poikaa tahi
tytärtä enemmän kuin minua, ei se ole minulle sowelijas.

Jos elämme lesuksen omina hänen maltakunnassaan niin on
hän meille kaikkein rakkain. Silloin mielellämme kärsimme kaikki
ne waikeudet, joita lesuksen nimen tunnustamisen tähden saamme.

Miksi lesus nimittääkin niitä wastuksia?
Ristiksi.

Mitä siis ymmärretään ristillä?
Sitä kärsimistä, joka lesuksen seuraamisessa meitä kohtaa.

Ristiksi sanotaan sitä sentähden, kun lesuksen tunnustajan
täytyy aina omaa tahtoansa taiwuttaa Jumalan tahdon alle ikään-
kuin sitä ristillä kuolettaisi. Joka ei näin tee, hän ci ole lesukselle
sowelijas. Tässä on huomattawa marsinkin niitä aikoja, jolloin
lesuksen seuraajat saimat marttyyrikuolemalla tunnustaa uskonsa.

Mitä sanoo lesus niistä, jotka kielsiwät hänen ja siten
pelastiwat henkensä?

Joka löytää sielunsa, hän on sen kadottama.

Mitä sanoo lesus niistä, jotka hänen nimensä tunnusta-
misen tähden mencttimät henkensä?

Joka hukuttaa sielunsa minun tähteni hän un löytämä sen.
*) On huomautettllma siitä ettei määrällä ahdasmielisyydellä

saa riitaa rakentaa ja luulotella silloin lesuksen nimen tunnustamisen
tähden karsimansa.
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Tärkeää siis on, rakkaat lapset, että jokainen meistä on
lesuksen todellinen seuraaja ja tunnustaja niinkuin StefanuZ,
josta epistolateksti kertoo. Silloin saamme hänen waltakun-
«ässään hänen alammaisinaan elää ja häntä ijankaikkisessa
manhurskaudessa, miattomuudessa ja autuudessa Palmella.

Lähimmäisenä sunnuntaina Joulusta.
Enmnkeliumi Ps. 2: I—l2.

Tämä teksti on profetallinen psalmi lesuksesta. Luemme sen.
Mitä pakanat tekemät?

Kiuluitsewat,
Mitä kansat tekemät?

He turhia ajattelemat.

Mitä sanotaan maan kuninkaista?
He hankitsemat itseänsä,

Mitll sanotaan päämiehistä?
He keskenänsä neuwoa pitämät Herraa ja hänen woidel-

tuansll wastaan.

Kuka on Herra?
Jumala, tuimaan ja maan Luoja,

Kuka on hänen woidcltunsa?
Kristus.

Woitteko sanoa, miten kuninkaat ja päämiehet Kristusta
Mllstaan neuwotteliwat ja häntä wainosiwat jo hänen lapsuu-
dessaan?

Kerrotaan lyhyesti Herodeksen maino ja Betlehemin las-
ten murha.

Miksi lesusta wmnotaan, sen todistaa seuraama wärsy.
Mitä sanomat wiholliset Herrasta ja hänen woidellustaan?

Katlaislllllmme heidän siteensä, ja heittäkäämme meistä pois
heidän tontensä.
Mikä heitä siis rasittaa?

Herran siteet.
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Pakanat ja kaikki jumalattomat ihmiset tahtomat elää
ivapaasti synnissä. He tahtomat harjoittaa kaikellaisia paheita
kenenkään nuhtelematta. He eiwät tahdo Jumalan lakia eikä
ewankeliumia totella. Mutta Jumala waatii, että me Kristusta
kuulemme, että Hän, Sionin kuningas on meidän perustuksemme.
lesus waatii siweyttä, nöyryyttä ja puhtautta. Hän käskee
ottamaan joka päiwci ristinsä, miten miime sunnuntain tekstissä
selitettiin. Tänlaista lesuksen oppia pitämät jumalattomat
heitä sitomina köysinä, jotka omat katkaistawat. Löytyy ihmi-
siä, jotka pitämät kristillisen seurakunnan järjestyksenki siteenä.
Nämä eiwät tahdo tietää mitään kirkkokurista eikä mistään
Jumalan säännöistä.

Mitä ajattelee Jumala näistä jumalattomain wehkeistä?
Jumala taimaassa halweksi heitä.

Mitä on Jumala heille tekemä?
Hän puhuu heille unhoissaan ja hirmuisuudessaan peljät-

kää heitä.
Jumala on armollinen ja laupias. Suurella karsiwälli-

syydellä odottaa hän koko kansojen ja yksityisten ihmisten kään-
tymistä, mutta kun he maan paatumat, niin hän heitä hirmui-
sesti rankaisee. Sanokaa esimerkkejä semmoisista?

Farao joukkoineen, Jerusalemin häwitys y. m.
Mitä Herra sanoo edelleen tekstissämme?

Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle nnwrelleni.
Kuka on se kuningas?

Kristus, joka hallitsee täällä armomaltakunnassa j» «n wih-
doin kaikki tuomitsema.

- Sitte kertoo tekstissämme taas Kristus mitä Isä Jumala
oli hänelle puhunut. Miten se kuuluu?

Sinä olet minun Poikani! Minä olen tänä päimänä sinut
synnyttänyt. Ano minulta, niin minä annan sinulle kansakunnat
perinnöksesi ja maan ääret omaisuudeksesi. Sinä olet särkewä
heidät rautaisella maltikalla ja murentama heidät niinkuin sawi°
sen astian.
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Mitä kehoitti Isä Jumala Kristuksen anomaan?
Kansakuntia perinnöksi ja maan ääriä «maisuudeksi.

Tämän on Isä Jumala toteuttanut. lesuksen cwankeliumi
on suurella woimalla lcwinnyt, ja hän saa pakanat periä. Isä on
antanut kaiken mallan Pojalle. Hän istuu Isan oikealla kädellä ja
hallitsee. Ia koska lesuksella nyt on kaikki malta ja woima, mi-
hin maan mahtllwia sentähden psalmissa Herran henki kehoittaa?

Osoittakaa siis nyt t« kuninkaat, taitoa, ja nntnkaa te maan
tuomarit, mcirottaa itseänne! Pnlwelkoa Herraa pelmolla ja
iloitkaa wapistuksella. Antakaa suuta Pojalle, ettei hän roi-
hastuisi, ja ettette hukkuisi; sillä pian woi hänen wihansa syttyä.

Suunantaminen oli itämailla kunnioituksen ja nöyryyden
osoitus.

Mihin tässä siis kehoitetaan ihmisiä?
Osoittamaan kunnioitusta ja nöyryyttä lesukselle ja rupea»

maan Hänen ystäruikseen.

Miten käy niiden, jotka ciwät ole lesuksen ystäwiä?
He hukkumat.

Milloin hukkumat he?
Kuolemassa joutuu sielu kadotukseen, ja »viimeisellä tuo-

miolla sekä ruumis että sielu ijcmkaikkisesti heitetään pois Juma-
lan kaswoin edestä.
Mitä sanotaan niistä jotka uskomat lesukseen?

Autuaat oraat kaikki, jotka häneen turwaawat.

Oi, pyrkikäämme siis lesuksen yhteyteen niin ijankaikkisest»
ijllnkaikkiseen saamme Hänen kanssaan olla tuimaan kunniassa.

Uudenwuodenpiiiwänii.
Ewankeliumi les. 55: I—3.

Nyt on meillä kansallismuoden waihe. Wanha wuofi
on mennyt ijankaikkisuuteen. Tänään ulotamme uuden wuoden.
Jos ajattelemme mennyttä muutta, mitä täytyy tunnustaamme
Jumalan suhteesta meihin?

Jumala on ollut äärettömän hywä ja armollinen meille.
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Minlaisia olemme me olleet?
Me olemme paljon pahna tehneet ja paljon hywää laiminlyöneet^

Mitä tulee meidän sen johdosta tehdä?
Rukoilla, että Jumala lesuksen tähden antaisi meille anteeksi.

Meidän tulee hartaasti pyytää, että Jumala nyt uutena
wuonna antaisi meille uuden sydämmen, uuden mielen, joka
häntä rakastaa ja kaikessa tahtoo hänen tahtoansa noudattaa.
Tässä toisen wuosikerran uudenmuoden cwankeliumissa meitä
suloisesti kutsutaan Herran armon ja autuuden osallisuuteen..

Luemme tekstin.
Kuka tässä puhuu?

Jumala.
Ketä puhuttelee Jumala?

Kaikkia janoownisia.

Kuka on janoowainen?
Se, jonka on jano ja tarmitsee wettä wirwoituksekseen.

Jano on hirmuista kärsiä. Jos esim. hiekka-aumalla
matkustaja saisi wettä, maksaisi hän mielellään siitä suuren
rahasumman. Ia jokainen teistä tietää, kuinka suloiselta tuntuu
nääntyneelle päästä kuumana kesäpäiwänäwirwoittawnllc lähteelle.

Mitä janoa tarkoitetaan tekstissä?
Hengellistä janoa.

Semmoista janoa saattamat tuntea sekä lapset että aika-
ihmiset, nuoret ja wanhat. Ihmisen henki ikäwöi jotain kor-
keampaa. Hän on lewoton ja tyytymätön. Hänellä ci ole rauhan.

Mihin kutsuu Herra tauluista jcmoowaista?
Wesien tykö.

lesus sanoo itse: Joka janoo, se tulkoon minun tyköni
ja juokaan. Joka uskoo minun päälleni, niinkuin Raamattu
sanoo, hänen kohdustansa pitää wuotaman elämän meden wir-
rat. lesus siis moi antaa meille elämän wcttn. Hänen sanansa
mirwoittaa sielua ijankaikkisesti. Joka uskoo lesukseen, hän
on tullut armon lähteelle, ja hänen sielunsa on elämä.
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Kutka saamat tulla mesien tykö?
Kaikki, tekin, joilla ei ole rahaa.

lesus antaa ilmaiseksi. Eräs pakana tunsi että hän oli
syntinen ja tahtoi päästä mannaksi synneistään. Hän ei tietä-
nyt lesuksesta, maan arweli: ehkä kelpaan korkealle olennolle,
jos rääkkään ruumistani. Hän kameli tulisten hiilten päällä
sowittaaksecn syntejään. Toinen pakana kameli teräwillä nau-
loilla. Muutamat ihmiset kristikunnassakin kiusaamat ruumis-
taan paastolla, toiset tahtomat ansaita autuutta pitkillä rukouk-
silla, mutta tästä ei ole apua.

Kuinka tästä sanotaan tekstissä?
Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne

siitä, mikä ei ole rawinnolsi.
Rahatta ja hinnatta antaa lesus kaikille mirmoittamaa

juomaa. Hän pyytää meiltä ainoastaan sydäntämme. Juuri
semmoisina kuin olemme, saamme uskossa antautua hänelle.
Semmoisia, jotka antamat rahan siitä, mikä ei ole leipää j. n. e.
omat ne, jotka tahtomat omilla töillään ansaita autuutta, sekä ne,
jotka maailman iloista ja huiveista etsiwät sieluilleen tyydytystä.

Mitä lupaa Jumala niille, jotka häntä kuulemat?
Hän lupaa tehdä heidän kanssaan ijnnkaikkisen liiton, lujat

Dawidin armot.

Damidin siemenestä oli Messias syntymä ja hänessä on
ijankaikkinen liitto rakennettu. Liiton merkitys on awun lupaus
Jumalan puolelta.

Mitä sanoo Jumala edelleen tekstissämme lesuksesta?
Katso, minä panin hänet todistajaksi kansakunnille, ruhti-

naaksi ja hallitsijaksi kansakunnille. Katso, sinä olet kutsuma
kansan, jota et sinä tunne, ja kansa, joka ei sinua tunne, on
kiiruhtama sinun tykösi Herran sinun Jumalasi tähden ja Israe-
lin Pyhän tähden, sillä hän kirkasti sinut.
Miten on tämä ennustus lesuksesta toteutunut?

Siten, että hän un kutsunut kansakuntia esim. Suomen kansan,
Ruotsin kansan ja kaikki kristilliset kansat ja mielii on hän kutsuma
kansoja kunnes on tulema ylsi lammashuone ja ylsi paimen.
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Jumala kutsuu erityisesti myös yksityisiä. Hän kutsuu
-teitäkin juuri tänään, tänä uudenmuoden päimänä huutaa hän:
tulkaa wetten tykö. Tätä Jumalan kutsumusta tulee meidän
kuulla.

Milloin kehoitetaan meitä Herraa etsimään ja häntä
rukoilemaan?

Silloin kun hän «n läsnä.
Herra on meitä läsnä aina silloin kuu hänen sanaansa

tutkimme. Mutta erittäin on hän aina niinä aikoina läsnä
tun henki ikäwöi rauhaa, josta äsken puhuimme. lesus kol-
kuttaa silloin sydämemme owella ja pyrkii wieraaksi.

Mitä tulee jumalattoman tehdä, jos hän on ollut kiroilla,
wlllhettelia, waras j. n. e.?

Hänen tulee hyljätä paheensa, samaten pllhllntekiä ajatuksensa.

Kenen luo tulee syntisen palata?
Herran tykö.

Mitä lupaa Jumala hänelle?
Hän lupaa armoa ja anteeksiantamusta.

Jumalan ajatukset meistä omat rauhanajatukset. luma-
llan tie mie meidät elämän weden lesuksen luo. Oma tiemme
ja omat ajatuksemme wiewät meidät maailman kulmille lähteille.
Rukoillaamme, että Jumala itse saattaisi meitä elämien mesien
tykö ja auttaisi meitä tyytywäisinä waeltamaan hänen teillään.

Lähimmäisenä sunnuntaina Uudenwuoden piiiwiistä.
Ewllnkeliumi: loh. 1: 29—84.

Kuka on kirjoittanut tämän ewankeliumin?
Owankelista Johannes.

Kenestä kertoo tässä «mankelista Johannes?
Johannes kastajasta.

Edellisenä päimänä oli lähetystö pappeja ja lewiittoja
Mynyt Johannes kastajalta tiedustelemassa ten hän oli. Heille
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oli hän sanonut olemansa huutaman ääni korwessa ja oli todis-
tanut heille lesuksesta.

Mitä kertoo tämä ewankeliumi tapahtuneen seuraamana
päiwänä sen jälkeen?

Silloin Johannes näki lesuksen tuleman tykönsä ja sanoi:
Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnit.

Miksi kutsuu hän lesusta karitsaksi?
Siksi, että lesus piti uhrattaman maailman syntein somitta»

miseksi.
Templissä uhrattiin karitsa joka aamu ja ilta. Se meri

ei woinut pois ottaa syntiä, mutta Jumalan Karitsa moi kan-
taa toko maailman synnit. Suuri lohdutus on tämä synnin
ahdistamalle ihmissydämelle.

Mitä Johannes wielä todistaa lesuksesta?
Tämä on se, josta minä sanoin: Minun jälkeeni tulee mies,,

joka minun edelläni on ollut, sillä hän oli ennenkuin minä.
Kuinka on ymmärrettäwä, että lesus tuli jälkeen Johan-

neksen?
lesus oli puolen wuotta Johannesta nuorempi. Hän syn-

tyi siis myöhemmin ja alotti opetuswirkansll myöhemmin.

Miten oli lesus kuitenki ollut ennen Johannesta?
Hän oli totinen Jumala ja siis jumaluutensa luonnon puo«

lesta Isästä ennen ijankaikkisuutta syntynyt.

Tunsiko Johannes heti lesuksen liimatuksi Messiakseffi?
Ei, hän sanoo: en minä häntä tuntenut, mutta sentähden

tulin minä medellä lastamaan, että hän tulisi Israelille ilmi.
Wllikka Johanneksen jll lesuksen wanhemmat olimat keske-

nään hywici ystäwiä, ja Johannes marmaan oli kuullut kaikki
ne ihmeelliset kertomukset lesuksen lapsuudesta, joista jo olisi
moinut luulla häntä Messiakseffi, ei ollut se kylliksi. lesuksen.
cdelläkäwijä tarwitsi paljoa warmemman makuutuksen siitä.
Milloin hän sen sai?

lesuksen kasteessa.
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Mitä sanoo Johannes sillain nähneensä.
Minä näin Hengen tuleman alas taiwaasta niinkuin kyyh»

kyisen ja seisahtuman hänen päällensä.

Jotain tänlaista oli Johannes odottanutkin. Ia minkä
johdosta tiesi hän tänlaista odottaa?

Jumala oli sanonut Johannekselle: jonka päälle sinä näet
Hengen tuleman alas ja seisahtuman hänen päällensä, hän on se,
joka kastaa Pyhällä Hengellä.
Millä oli lesus kastama?

Pyhällä Hengellä.
Lunastustyön hedelmiä on myös Pyhän Hengen lahja,

jonka lesus Messiana on Isältään hankkinut.
Kenelle antaa lesus Pyhän Hengen?

Uskomilleen.

Heistä apostoli sanoo: Että te olette lapset, lähetti
Jumala Poikansa Hengen teidän sydämihinne, jola huutaa:
Abba ratas Isä! Tähän tilaan tulee meidän jokaisen pyrkiä
ja rukoilla, että Herra antaisi Pyhän Henkensä sydämmihimme.
Silla ainoastaan se, jonka lesus on saanut kastaa Pyhällä
Hengellä, saa periä tuimaan autuuden.

Loppiaisena.
Ewllnkeliumi: loh. 8: 12.

Ensimmäisen wuosikerran ewankeliumisso. kerrotaan, miten
ensimmäiset malkeutta kaipaamat pakanat löysiwät lesuksen, maail-
man walkeuden. Tämän wuosikerran ewankeliumissa opimme
walkeuden sisällistä ymmärrettä.

Kuka kirjoittaa tämän ewankeliumin.
Emankelista Johannes.

Kenestä Johannes kertoo?
lesuksesta.

Mitä kertoo hän lesuksesta?
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Luemme sen.
lesus oli nyt Viettämässä lehtimajanjuhlaa Jerusale-

missa. Minkä tapauksen muistoksi tätä juhlaa imetettiin Is-
raelissa?

Sitä unetettiin muistoksi korpiwaelluksesta, jolloin Israelin
lapset oliwcit asuneet majoissa, kuin myös kiitosjuhlana nyt täy-
dellisesti päättyneestä elonkorjuusta.

Niin, neljä päiwää aikaisemmin oli wietetty suuri sowinto-
päiwä. Lehtimajan juhla oli erityinen ilo- ja riemujuhla.
Juhlamenoihin kuului muun muassa, että temppelin esikarta-
nossa seisowain kahden 75 jalkaa korkean kullalla koristetun
kynttilänjalan yläpuolella paloiwat lamput kaiket yöt koko juhlan
ajan, ja niistä loisti walkeus yli koko Jerusalemin. Tämän
walkeuden tuli muistuttaa tulen patsasta korpiwaellukscn aikana.
Tätä wllloa lesus warmaan katseli, kun hän lausui tämän
emankeliumin sanat.

Mitä sanoo lesus itsestänsä?
Hän sanoo: Minä olen maailman walkeus; joka minua seu-

raa, ei hän pimeydessä waella, mutta saa elämän nmlkeuden.
Mikä walaisee ja lämmittää maalipalloa?

Aurinko.

Hllma, kun aurinko on luonnollisesti, on lesus hengelli-
sesti. Mikä on tuottanut hengellisen pimeyden?

Synti.

Raamattu sanookin, että kansa, joka pimeydessä
näki suuren walkeuden. Pitkä ja pimeä oli se synnin yö, joka
oli peittänyt maan, tunnes wanhurskauden aurinko nousi. Kuka
on wanhurskauden aurinko?

lesus.
Mitä sentähden taiwaan enkelitkin lauloiwat lesuksen

synnyttyä?
Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, maassa rauha ja

ihmisille hywä tahto.
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lesus, maailman walkeus oli tullut. Hän oli tullut
ilmoittamaan ihmisille tien Isän tuntemiseen ja saattamaan
meille elämää ja autuutta. Hän toi rauhan tullessaan. Ihmi-
sen sydän on synnin pimittämällä rauhaton, mutta kun lesus
pääsee sitä walaisemaan, näkee hän itsensä syntiseksi. Toisaalta
näkee hän Icsuksen rakkaana, suurena auttajana, joka kutsuu:
tullaa minun tylöni lailli, jotta työtä teette ja olette ras-
kautetut, ja minä tahdon teitä wirwoittaa. Minun Isäni
ottaa sinut omaksensa, jos waan uskot minuun ja tulet minun
luokseni. Minlaiseksi tulee sen ihmisen tila, joka näin synti-
kuormincnsa pakenee lesuksen luo?

Onnelliseksi ja rauhalliseksi.
Samaten on koko kansakuntain laita. Pakanuuden pi-

meydessä on elämä kauhistaman raakaa, mutta lesuksen oppi
moi heidät muuttaa ja tuottaa rauhan. Omatko jo kaikki
ihmiset käsittäneet tämän rauhan?

Ei, ainoastaan se, joka lesusta seuran.
Mitä etuja on sillä, joka lesusta seuraa?

Hän ei roaella pimeydessä.

Missä pimeydessä hän ei waella?
Synnin pimeydessä.

Hänellä on oikea tieto Jumalasta ja itsestään. Hän
ei tee pimeyden töitä. Ei hän tahallansa tee syntiä, ei waleh-
tele, ei petä, warasta, kadehdi, kosta, ei himoitse y. m., waan
hän walwoo, rukoilee ja taistelee syntiä ivastaan, sillä hänellä
on elämän walkeus. Mitä enemmän Icsus saa hallita sydäntä,
sitä waloisammaksi se tulee. Aina selwemmin näkee se synnin
synniksi, mutta myös Jumalan armon lesuksessa.

Millä walaisec lesus meitä?
Sanallansa.

Sanassaan on lesus meille tahtonsa ilmoittanut, ja sen
me aina selwemmin ymmärrämme, jos meillä on elämän wal-
keus, jos lesuksen omistamme. lesuksen seuraaja tulee täällä
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aina enemmän hänen tumansa kaltaiseksi. Kristus kirkastuu
hänessä, ja wihdoin autuaallisen kuoleman kautta pääsee hän
lesusta alati katselemaan. Siellä uudessa Jerusalemissa on
lesus itse aurinkona. M se laupunli tarwitse aurinkoa eilä
tuutll hänessansä walistamaan; sillä Jumalan lirllaus wa-
listaa hänessä, ja hänen walleutensa on Karitsa. Ilm. 21:23.

Ensimmäisenä sunnuntaina Loppiaisesta.
Gwankeliumi: I°h. 7: 14—18.

Kuka tämän ewankeliumin kirjoittaa?
Ewanlelista Johannes.

Kenestä Johannes tässä kertoo?
lesulsestll.

Mitä kertoo hän lesuksesta?
Hän kertoo, että lesus meni templiin.

Koska meni lesus tcmpliin?
Silloin, kun jo puoli juhlaa oli kulunut.

Mitä juhlaa tässä tarkoitetaan?
Lehtimajanjuhlaa, samaa, josta Loppiaispaiwän ewankeliu-

missä kerrottiin.
Mitä lesus templissä teki?

Opetti.

Mitä waikutti lesuksen opetus Juutalaisiin?
He ihmetteliwät sitä.

Miksi ihmetteliwät he lesuksen oppia?
Kuinka ewankeliumissa siitä sanotaan?

He sanoiwllt: kuinka tämä osaa Raamattu i, maikka hän ei
ole oppia käynyt?

Kolmatta wuotta oli lesus jo opettanut, tehnyt hywää,
parantanut sairaita ja herättänyt kuolleitakin, mutta kuitenkin
Juutalaiset häntä wihasiwat sentähoen, että lesus oli heille
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sanonut jumalallisen totuuden jll nuhdellut heitä synnistä. Mitä
he nyt moittimat lesuksessa?

Sitä ettei lesus ollut Juutalaisten kouluja käynyt niin-
kuin heidän oppineensa.

Israel kerskaili walkeudestaan, joka heillä oli muuttunut
pelkiksi laamoiksi, mutta lesuksessa oli kaikki henkeä ja elämää.
lesuksen oppi on wielä tänäpäiwänä käsittämätön ja hammäs-
tyttäwä niille, jotka eiwät tunne lesusta eiwätkä tiedä, että
Kristuksessa owat laitti wiisauden ja tiedon tawarat kätke-
tyt. Kol. 2: 3.

Mitä mastasi lesus Juutalaisille?
Ei minun oppini «le minun, waan sen, joka minun lähetti.

Kenen oppia sanoi siis lesus opettamansa?
Sen, joka hänen lähetti.

Kuka oli lesuksen lähettänyt?
Jumala, hänen taiwaallinen Isänsä.

Mutta jokaisen tulee käsittää lesuksen opin.
Kuka sen oikein käsittää?

Joka tekee Jumalan tahdon.
Mikä on Jumalan tahto?
Tästä lesus itse sanoo: Tämä on sen tahto, joka minun

lähetti, että jokainen luin niilee Pojan ja uskoo hänen
päällensä, hänellä pitää ijanlaillinen elämä oleman, ja minä
herätän hänen wiimeisenii päiwänii. loh. 6: 40.

Mikä siis tämän mukaan on Jumalan tahto?
Se, että uskomme lesukseen ja autuaaksi tulemme?

Isän tahto oli, että lesuksen henki ja elämä tulisi
meidänkin osaksemme. Siinä elämässä me opimme tuntemaan
Jumalan salaisuudet. Mitä tässä tilassa tekstin mukaan tu-
lemme tietämään?

Me tulemme tietämään tästä opista, josko se on Jumalasta.
Kuka siis moi käsittää lesuksen opin ja moi itsekin opettaa?

Ainoastaan se, joka elää uskon yhteydessä lesuksenkanssa.
3
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Ia kenen kunniaa senlainen opettaja kaikessa etsii?
Jumalan lunnina.

Miten ilmenee se elämässä, jos joku etsii Jumalan
kunniaa.

Jos joku on saanut suuria hengen lahjoja, «n hywät saarna-
lahjat, hywät opettlljlllllhjal, terämä järki, suuri työkyky y. m,
ja niistä toiset kiittämät, niin antaa se, joka tekee Jumalan
tahdon kaikesta kunnian Jumalalle.
Hän sanoo: Ei meille. Herra, ei meille, waan sinun

nimelles lunnia, sinun armos ja totuudes tähden. Ps. 115: i.
Samaten kun lesus etsi kaikessa taiwaallisen Isän kun-

niaa, tulee meidänkin sitä etsiä. Sillain ei ole meissä wää-
ryyttä, maan lesukscn oikeina opetuslapsina seuraamme me
häntä, joka on tie, totuus ja elämä. Tarkoin on huomattawa
tässä, että lesus, joka oli yhtä Isän kanssa, jolla oli elämä
itsessään ja oli itse tie, totuus ja elämä, kaikissa kuitenkin
Isälle ensi sijassa antaa kunnian. Hän antaa kunnian kirjoite-
tulle sanalle Raamatussa ja sanoille, jotka hän on Isältä saanut.

Toisena sunnuntaina Loppiaisesta.
Ewankeliumi: loh. 4: 5-26.

Kun lesus, alotettuaan warsinaisen opetuswirkansa, oli
käynyt ensikerran Jerusalemissa ja oli sen jälkeen wiipynyt
muutamia kuukausia ludean maakunnassa, palasi hän sitte
Samarian lautta Galileaan. ludea oli Palestinan eteläisin
maakunta, Galilea pohjoisin ja Samaria keskimmäinen. Sa-
marian läpi oli siis suorin tie ludeasta Galileaan. Tätä
tietä Juutalaiset eiwät kumminkaan tawallisesti matkustaneet,
maan kulkiwat Jordanin itäpuolta Perean kautta. Tämän pit-
kän kierron tekiwät he siitä syystä, että he halweksiwat Sama-
rialaisia eiwätta tahtoneet heidän kanssaan seurustella. Mistä
oli Samarian kansa muodostunut?
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Se lyhyesti kerrotaan Raamatun mukaan ja huomaute-
taan, miksi Juutalaiset halweksiwat Samarialaisia, jotka tosin
palweliwat Jumalaa Moseksen kirjain mukaan, mutta hylkäsi-
wät raamatun muut kirjat. Tähän Juutalaistenhalweffimaan
maakuntaan lesus nyt tuli. Mihin kaupunkiin hän siellä
meni?

Siikarm kaupunkiin.

Missä Siikar sijaitsi?
Lähellä sitä maatilaa, jonka Jakob oli antanut pojalleen

Josefille.
Mitä siellä mielä oli patriarkka Jaakobin muistoa?

Jaakobin lähde.
Missä tilassa oli lesus tälle lähteelle saapuessaan?

Hän oli wäsynyt, sillä hän oli käwellnt pitkän matkan päi-
ivän paahtamassa helteessä.
Mitä todistaa se lesuksesta, kun hän wäsyi?

Sitä, että hän oli todellinen ihminen.
Hän tunsi Wlliwojll niinkuin mekin jll tarwitfi lepoa.

lesuksen oli myös nälkä, koska hän lähetti opetuslapsensa kau-
punkiin ruokaa ostamaan. Kuinka suloista onkaan, että lesus
omasta kokemuksestaan tietää meidän waiwamme ja Väsymi-
semme ja moi meitä auttaa. Hän on kaikki inhimilliset olot
pyhittänyt.

Mihin aikaan wuorokaudesta lesus istahti lähteelle?
Noin kuudennella hetkellä.

Se oli kuumin aika, kello 12 pciiwällä, jolloin Palestii-
nassa ei tawallisesti liikuta ulkona. Nyt oli kuitenki tehty
poikkeus. Sillä kuka tuli lähteelle?

Eräs Samarian roaimo.

Missä tarkoituksessa tuli waimo lähteelle?
Hän tuli wettä ammentamaan.

Mitä sanoi lesus maimolle?
lesus pyysi: anna minun juodukseni.
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Mitä kaikkia inhimillisiä maiwoja lesuZ nyt tunsi?
Nälkää, janoa ja wiisymystä.

Mitä wastasi waimo lesukselle?
Kuinka sinä minulta juoda anut, joka olet Juutalainen ja

minä olen Samaarialainen.

Miksi wllimo lesukseltll näin kysyi?
Sillä Juutalaiset eiwät pidä yhtään kanssakäymistä Sama»

rialaisten kanssa. ,

Waimolla oli kaksi ihmettelemisen syytä, ensin Juuta-
laisten miha Samaarialllifia kohtaan; toiseksi oli nainen itä-
mailla niin halweksittu, ettei tawallisesti mies häntä puhutellut.
lesuksen nöyryys ja ystäwyys siis ensin waimoon waikutti.

Mitä wastasi lesuZ maimolle?
Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se un, joka

sinulle sanoo: anna minun juodukseni, niin sinä anoisit häneltä,
ja hän antaisi sinulle elämää mettä.

Mitä janoa tahtoi lesus herättää waimossa mustauk-
sellaan.

Hengellistä janoa.

lesus tahtoo herättää waimossa nöyryyden ja awun tun-
toa. lesus huomauttaa waimolle, että hänkin saattaa olla awun
tarpeessa ja että saattaa löytyä semmoinen joka tahtoo ja woi
häntäkin auttaa.

Kuka ainoastaan woi tyydyttää hengellisen janon?
lesus.

Ketä tarkoitti lesus Jumalan lahjalla?
Itseänsä, sillä lesuZ «n Isän Jumalan antama lahja lan-

genneelle ihmiskunnalle.
Jokainen teistä on kokenut, kuinka tyhjältä on tuntu-

nut sen jälkeen, kun on ollut jotain maallista huwia eli
on saanut jonkun suuresti toiwomansa maallisen kappaleen.
Lapsetkin haluamat jotain leikkikalua y. m., mutta pian siihen
kyllästywät ja tulemat tyytymättömiksi. Semmoista janoa tun-
tee sielu siksi, kunnes hän tulee lesuksen tuntemiseen. Se mesi.
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joka kuohuu ijankllikkiseen elämään on Jumalan rakkaus, joka
Pyhän Hengen kautta on wuodatettu meidän sydämmiimme.
Silloin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herran le-
suksen kautta. Waimo ei ymmärtänyt lesuksen tarkoitusta,
sillä mitä sanoi hän?

Herra, eipä sinullll ule milläs ammennat, ja lähde on suwä;
kusta siis sinulla «n sitä elämätä mettä? Oletkos sinä suurempi
kuin meidän isämme Jakob, j. n. e.

Waimo ehkä arweli: mikä sinä olet auttajaksi ja mikä
on sinun apusi. Eihän lieneekään korkeampaa auttajaa kuin
Jakob. Mitä mustasi lesus maimolle?

lesus mustasi: Jokainen joka juo tästä medestä, hän janoo
jälleen; mutta joka siitä medestä juo, jonka minä hänelle annan,
tulee hänessä sen meden lähteeksi, joka kuohuu ijankllikkiseen elä-
mään.

Kun nyt lesus oli maimolle huomauttanut, että henki
tarwitsee wirwoitusta, ei ainoastaan ruumis, mitä waimo sil-
loin pyysi.

Herra, anna minulle sitä mettä etten janoaisi ja etten tai»
witsist tulla tänne llmmentamlllln.

Rukoilkaamme mekin waimon tawoim Kun lesus on
kuollut meidän puolestamme antaakseen meille Pyhän Henkensä
niin wastllllnottakaamme tämä suuri lahja. Mutta ennenkuin
moimme lesuksen rakkautta käsittää, tulee meidän tuntea syn-
timme. Millä wakllwallll omantunnon kysymyksellä tahtoi
nyt lesus herättää synnin tunnon Samarian waimossa?

lesus sanoi hänelle: mene, kutsu sinun miehesi, ja tule
tänne, j, n. e.
Miten huomasi waimo eläneensä tämän lesuksen kysy

myksen johdosta.
Huonosti, synnissä.

Kun waimo huomasi, että lesus tunsi koko hänen enti-
sen elämänsä, miksi hän sentähden arweli lesusta?

Profetakst.
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Ia koska lesus oli profeeta, niin waimo arweli hänen
tietämän missä olisi paras rukoilla. Mitä sanoi hän sentähden
lesukselle?

Meidän isämme omat tällä nmorella kumartaneet ja rukoilleet,
ja te sanotte: Jerusalemissa on se sija, jossa pitää rukoiltaman.
Waimo katseli Garitsimin wuorta, jossa Samarialialaisten

temppeli oli ollut. Sen tosin oli Johannes Hyrkanus häwittä-
nyt w. 129 e. Kr., mutta kuitenkin tawiwät he Jumalaa
palwelemassa sillä wuorella. Mitä mustasi lesus maimolle?
Luemme sen.

Waimo usko minua, että se aika tulee j. n e.

Mitä tarkoitti lesus sanoilla: aika tulee, jona ette tällä
wuorella rukoile Isää, ettekä Jerusalemissa?

Sitä, että sekä sllMllarilllainen jll juutalainen Jumalan
palwelus latoo ja uusi, korkeampi tulee sijaan.
Millä kansalla sanoo lesus kuitenkin tähän asti olleen

oikeus?
Juutalaisilla, silla heillä oli täydellinen Jumalan sana.

Mitä sanoi lesus Samaarialaisista?
Ette tiedä, mitä te rukoilette.

He eiwät tunnustaneet koko Jumalan ilmoitettua sanaa.
Ei heillä ollut siis oikeaa tietoakaan Jumalasta. Juutalaisilla
oli kyllä totuuden sana, mutta heiltä puuttui henki. Nyt
lesus näyttää, ettei kristillisyys riipu ulkonaisista säännöistä
tahi määräyksistä, maan Herra mantu meiltä koko sydäntämme.
Minlaista rukousta sanoo lesus taiwaallisen Isänsä maaliman?

Hän sanoo: Hetki tulee ja on jo, että totiset rukoilijat
rukoilemat Isää hengessä ja totuudessa, sillä Isä tahtookin
senkaltaisia, jotka häntä näin rukoilemat. Jumala on Henki, ja
jotka häntä rukoilemat, niiden pitää Hengessä ja totuudessa häntä
rukoileman.

Kuka ainoastaan moi rukoilla Jumalaa Hengessä ja to-
tuudessa.

Se, joka «n tullut lesuksen tuntemiseen ja rukoilee hänen
uskossansa.
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Mainiollakin oli aawistus siitä, että hän ivasta walit-
täjän kautta on oppima Isää Hengessä ja totuudessa rukoile-
maan. Sillä mitä sanoi hän?

Minä tiedän, että Messias on tulewll, joka nimitetään Kris-
tus; kun hän tulee, niin hän ilmoittaa meille kaikki.
Ia mitä wastllsi lesus?

Minä olen se, joka puhun sinun kanssasi.
Mikä autuus olikaan nyt tapahtunut Samaarian wai-

molle! Askel askeleelta oli lesus metänyt häntä luokseen.
Ensin oli lesus puhunut waimolle suuresta lahjasta, jota tämä
rupesi halajamaan samalla tuntien rakkautta ja luottamusta itse
puhujaan. Sitte herättää hän waimossa synnintunnon ja halun
alkaa parempaa elämää. Samassa huomaa waimo, että hänelle
on mahdoton omin woimin rumeta Jumalaa Hengessä ja to-
tuudessa rukoilemaan ja hän ikäwöi Messiasta. Nyt oli lesuk-
sella otollinen aika ilmoittaa itsensä häntä ikäwöiwälle wai-
molle. Samaten tahtoo lesus wieläkin ilmoittaa itsensä jokai-
selle, joka maimon tawoin rupeaa häntä kuuntelemaan. lesus
Kristus on sama eilen, tänäpaiwänä ja myös ijanlailli-
sesti. Hebr. 13: 8.

Kolmantena sunnuntaina Loppiaisesta.
Lwllnkeliumi: loh. 4: 27—42.

Tämän sunnuntain ewankeliumiteksti on jatkoa edellisen
sunnuntain tekstille. Luemme sen.

Kutka tuliwat Jakobin lähteelle?
lesuksen opetuslapset.

Koska tuliwat he sinne?
Silloin kun lesus oli ilmoittanut itsensä waimolle.

Mitä kerrotaan tekstissä lesuksen opetuslapsista?
He ihmetteliwät, että lesus puhutteli waimon.
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Syyt, miksi tämä oli ihmeteltäwä kerrottiin wiime sun-
nuntaina. Wailla opetuslapset ihmetteliwät, eiwät he kuiten-
kaan kunnioituksesta lesusta kohtaan rohjenneet mitään kysyä.

Mitä teki waimo kuultuaan Messiaan oleman lähteellä?
Hän jätti wesiastiansa meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:

Tulkaa katsomaan sitä ihmistä, joka minulle sanoi kaikki, mitä
minä tehnyt olen, olleeko hän Kristus.
Mitä on meillä opittawa siitä, että waimo meni muita

kaupunkilaisia kutsumaan lesuksen luo?
Sitä, että jos itse opimme lesust» tuntemaan, niin tah°

domme hänen hymnyttänsä muillekin julistaa.

Miten noudattiwat kaupunkilaiset waimon kehoitusta?
He liiksiroät kaupungista ja menimät hänen tykönsä.

Kutka tällä wälin puhutteliwat lesusta?
Hänen opetuslapsensa.

Mitä he sanoiwat lesukselle?
He pyysimät häntä sanoen: Mestari syö.

Mitä wastasi lesus heille?
Minulla on ruokaa syödäkseni, jota ette tiedä.

Mitä arweliwat opetuslapset tästä lesuksen wastauksesta?
He sanoiwat keskenänsä: Lieneekö joku tuonut hänelle syötä-

roää?

Miten selitti lesus itse sen heille?
Se on minun ruokani, että minä teen hänen tahtonsa, joka

minut lähetti ja täytän hänen tekonsa.
Isän tahto on, että kaikki ihmiset autuaiksi tulisiwat.

Tätä Isän tahtoa lesus aina täyttää suurella uskollisuudella
ja rakkaudella. Woitteko sanoa, miten lesus nyt tässä täytti
taiwaallisen Isänsä tahtoa?

Siten, että hän käänsi Samaarialaiset.
Millä wertauksella osoittaa lesus että Samaarialaiset oli-

wat nyt walmistuneet häntä wastaanottamaan?
Wertauksella elowainioista.
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Kun lesus nyt näki koko joukon Samarialaisia rientämän-
hänen luokseen kuulemaan elämän sanoja, mitä huudahti hän
silloin?

Nostakaa silmänne ylös ja katsokaa mainioita; sillä ne owab
jo walkiat elonajaksi.

Samaarialaisten sydämmet oli nyt walmis pelto lesuk-
sen kylwölle. He murehtimat syntejänsä ja lesus makuutti
heitä syntein anteeksisaamisesta. He isosiwat ja janosiwat ja
hän rawitsi heidät omalla itsellään. He saimat ilon, rauhan ja
lemon Jumalassa. Mtä onnelliseksi tahtoo lesus tehdä wielä
tänäpäiwanä jokaisen, joka maan kuulee hänen sanojaan ja
wastllllnottllll hänet niinkuin Samarialaiset. lesuksella oli nyt
niittäjän iloa, ja samaa lupaa hän opetuslapsilleenki. Miten,
sanoo hän tästä?

Minä lähetin teidät niittämään, missä ette ole työtä teh-
neet; muut owat työtä tehneet, ja te olette heidän työnlallensu
tulleet.

Mitä waikuttl waimon todistus lesuksesta Samarialaisissa?
Monta Samarialaista siitä kaupungista uskoi häneen waimon-

puheen tähden, joka todisti: Hän on sanonut minulle kalkkis
mitä minä olen tehnyt.

Ia miten kohteliwat he lesusta?
He rukoiliwat häntä wiipymään heidän tykönään.

Miten noudatti lesus heidän pyyntöään?
Hän miipyi siellä kaksi päiwää.

Nämä kaksi päiwää, joina Samarialaiset saimat pitää
lesukscn seurassaan ja kuulla häneltä elämän sanoja, olimat
heille autuaita päiwiä.

Mitä waikutti heissä lesuksen puheet?
Ia paljon usiammat uskoiwat hänen sanansa tähden.

Mitä sanoiwat he sitte waimolle?
Emme nyt silleen usko sinun puheesi tähden, sillä me olemme

itse kuulleet ja tiedämme, että hän totisesti «n Kristus, maail°
man Wapahtaja.
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Nakkaat lapset, tekin olette kuulleet lesuksesta, maan se
ei riitä, meidän täytyy tulla elämään uskon yhteyteen hänen
kanssaan, jotta woimme kaikesta sydämmestämme sanoa: lesus
«N minun ja minä olen hänen. Minä olen wahwa siitä,
ettei kuolema eilä elämä taida minua Jumalan rakkau-
desta eroitta», jola on lesulsessa Kristuksessa meidän
Herrassamme.

Neljäntenä sunnuntaina Loppiaisesta.
Gwllnleliumi: Mlltt. 21: 18—22.

Tässä ewankeliumissa kerrottu tapahtuma on lesuksen
kärsimisen wiikolta. Edellisenä päiwänä, sunnuntaina, oli lesus
ratsastanut Jerusalemiin ja kansan riemuitessa itkenyt sen on-
nettomuutta. lesus itki sitä, että Israel, jonka Herra oli
walinnut omaksi kansaksecn epäuskossaan hylkäsi luwatun Mes-
siaan, ainoan auttajan. Heillä oli loistama ulkonainen juma-
lanpalvelus, mutta tämä kaikki oli ulkokultaisuutta. Israel
oli niinkuin puu, jolla on kauniita lehtiä, mutta joka ei kanna
hedelmiä. Tätä Israelin kansan surkeaa tilaa lesus warmaan
ajatteli, kun hän seuraaman päiwän aamuna Betaniasta pala-
tessaan kulki fiikunapuun ohi, josta tekstissämme kerrotaan.

Luemme ewankeliumin?
Mitä kerrotaan tässä lesuksesta?

Kerrotaan, että lesus isosi, eli hänen «li nälkä.
Milloin isosi lesus?

Huomeneltain, palatessaan kaupungista.
Minkä päimän huomenesta tässä puhutaan?

Sen päiwän, jona lesus oli ratsastanut Jerusalemiin.
Mikä tien wieressä kiinnitti lesuksen huomiota?

Vräs fiikunapuu.

Minlaiseksi huomasi lesus puun sitä tarkastellessaan?
Hän ei löytänyt siinä mitään muuta kuin ainoastaan lehdet.
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Fiikunapuun lehdet turvallisesti kaswawat wasta sitte, kun
hedelmät ensin owat tulleet. Minkä kaswattamiseen oli siis
tämän puun koko woima mennyt?

Lehtien kaswattamiseen.
Wllikka tämä puu nyt kauniina rehotti, minlainen oli se

siihen nähden, ettei se kantanut hedelmiä?
Se oli kellvoton puu.

Minkä kiroustuomion lausui lesus sentähden tästä puusta?
Älköön ikänä täst'edeskään sinusta hedelmää lasmalo.

Mitä waikutti lesuksen kaikkiwaltias sana fiikunapuuhun?
Se koht» kuiwettui.

Tämä siikunapuu oli kumaus sekä lesuksen hylkäämästä
Israelista että kristikunnasta kuin myös jokaisesta yksityisestä
henkilöstä, jota nimitetään kristityksi, mutta ei kanna uskon ja
rakkauden hedelmiä. Muistakaa, rakkaat lapset, että ainoas-
taan sen woiman kautta, jonka uskowainen saa lesuksen Kris-
tuksen yhteydestä, moi hän hedelmiä kantaa. Tekin woitte
kantaa uskon hedelmiä, jos elätte uskossa lesukseen.

Mitä waikutti tämä tapahtuma opetuslapsiin?
He ihmetteliwät sitä sanoen: kuinka siikunapuu niin kohta

kuiroettui.

Opetuslapset ihmetteliwät sitä, että yksi ainoa mestarin
sana oli näin woimallinen, mutta lesus osoittaa millä tapaa
on ihmisellekin mahdollinen tehdä woimallisia töitä.

Mitä wastasi lesus heille?
Totisesti sanon minä teille: Jos teillä olis usko ja ette

epäilisi, niin ette ainoastaan tätä tekisi, mikä fiikunapuulle ta-
pahtui, maan myös jos te sanoisitte tälle wuorelle: Siirry ja
kukistu mereen, niin se tapahtuu. Ia kaikki, mitä te anotte
rukouksessa, uskoen, sen te saatte.
Mitä Jumala siis ennen kaikkia meiltä mantu?

Uskoa.

Äärettömän tärkeää on siis, että meillä on elämä usko
lesukseen ja että me. lesuksen nimessä ja hänen hengessään
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woimme rukouksessa lähestyä taiwaallista Isäämme. Silloin
rukouksemme tulee kuulluksi ja silloin woimme kaswaa hywiä
hedelmiä Jumalalle kunniaksi.

Wiidentenii sunnuntaina Loppiaisesta.
Gwankeliumi: Matt. 13: 34—43.

Kerran kun Kapernaumissa kokoontui paljon kansaa le-
suksen luo, astui hän wenheeseen ja opetti kansan seisoessa
rannalla. Tällä kertaa käytti lesus opettaessaan wertauksia.
Wertaus on kertomus luonnosta eli ihmiselämästä, johon on
kätketty joko korkeampi totuus. lesuksen mertausten tarkoitus
oli, joko totuus ilmituoda, tahi se kätkeä. Jolla on taimaalli-
siin kääntynyt mieli, hän ymmärtää taiwaan waltakuntaa koske-
mia totuuksia. Ic"a taas on tuimaan waltakunnan asioista
wälinpitamätön, hänelle pysywät taiwaalliset totuudet kätkettyinä.

Miten kerrotaan tässäkin tekstissä lesuksen puhuneen
kansalle?

Vertauksilla.
Ia miksi puhui hän wertauksilla?

Että täytettäisiin profetan sanat: Minä awaan suuni mer°
tauksiin ja puhun ulos salatut maailman alusta.

Mitä kerrotaan lesuksen toimista mertcmkset puhuttuaan?
lesus laski kansan menemään ja tuli kotia.

lesus eroitti nyt kansan tyköään ja meni huoneeseensa.
Kutka täällä lesusta puhutteliwat?

Hänen opetuslapsensa.
Mitä opetuslapset lesukselta pyysimät?

He sanoiwat: Selitä meille wertaus pellon ohdakkeista.
Opetuslasten tawoin tulee meidänkin rukoilla Jumalalta

ymmärrystä raamatun käsittämiseen. Seuratkaamme nyt tark-
kaan miten lesus selitti tämän wertauksen.
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Kuka oli hymän siemenen kylwäjä?
Ihmisen Poika.

Mistä huomauttaa lesuZ meitä kutsuessaan itseään Ihmi-
sen Pojaksi?

Siitä, että hän otti ihmisluonnon j» tuli meidän kaltaisek-
semme.
lesus sai Isältänsä pellon. Kun hän tahtoi sen kylmää,

tuli hän ihmiseksi. Mikä on tämä pelto?
Maailma.

Niin, maailma on Kristuksen kautta luotu ja hänen we°

rellänsä ostettu pelto. Sanansa ja henkensä kautta Jumala
kaswattaa tässä pellossa walkeuden lapsia. Jumalan sana on
Päässyt »vaikuttamaan näiden sydämissä, ja he owat saaneet
jumalallista luontoa. He omat Jumalan lapsia, joista apostoli
sanoo: Me olemme Jumalan perilliset jaKristuksen lanssa-
pelilliset. Nom. 8: 17. Nämä waltakunn«.n lapset owat hywä
siemen, joiden kautta Jumalan waltakunta lewiää.

Mikä siis on hywä siemen tekstin mukaan?
Valtakunnan lapset.

Mutta wihollinen myös kylmi. Kuka on wihollinen?
Perkele.

Kun lesus uskollisten sanansaattajainsa kautta kylmää
hywää siementä, puhdasta Jumalan sanaa, niin kylmää perkele
Plllmelijainsa kautta määrää oppia. Perkele, joka wietteli esi-
manhempllmme syntiin, on kaiken pahan alku. Hän on mur-
haaja alusta. Hän käy ympäri niinkuin kiljuma jalopeura
etsien, ketä saisi niellä. Milloin sanoo lesus »vertauksessa mi
hollisen kylwäwän?

Ihmisten maatessa.
Nukkuma ei tiedä mitään maarasta. Hengellisessä unessa,

kun laiminlyömme walwoa ja rukoilla, emme tiedä milloin
wietellykset ja waarat meitä uhkaamat. Helposti saatamme
langeta miten Pietari. Suruttomuuden unta nukkuessa pääsee



46

kristikunnassa tämän maailman jumala uskottomain taidot sokai-
semaan niin, että he walheen uskomat. Perkeleellä ei ollut
omaa peltoa, mutta hän knlwi lesuksen peltoon, siemenensä
wiskasi hän ihan nisujen sekaan.

Huomattiinko perkeleen kylmö heti?
Ei.

Luste, jota perkele kylwi, oli niin perin nisun näköistä,
että oli waikea niitä kaswaessa toisistaan eroittaa. Samoin
saattaa kristikunnassa olla nimikristityitä, jotka owat niin muo-
dostuneet Jumalan lasten kaltaisiksi, että ihmisille on mahdoton
heitä eroittaa totisista uskowaisista. He ownt saattaneet olla
hymin lahjakkaitakin ja tehdä suuria uskonnollisia töitä, mutta
jos heillä ei ole ollut elämää uskoa lesuksecn, omat he ohdak-
keita eli pahan lapsia.

Milloin hymä-t ja pahat eroitetaan?
Maailman "lopulla.

Kutka silloin saamat ne eroittaa?
Glonmiehet, jotka omat enkelit.

Palwelijat ciwät saaneet tätä toimekseen. Tästä näemme,
etteimät ihmiset milloinkaan moi eroittaa ohdakkeita nisuista,
sillä ihminen näkee sen, kuin silmään pistää, mutta Herra katsoo
sydämeen. Mitä enkelit tekstin mukaan maailman lopulla
tekemät?

Ne kokoomat hänen maltakunnastaan kaikki pahennukset ja
ne, jotka wääryyttä tekemät, ja heittämät heidät tuliseen pätsiin.
Kutka omat pahennusta tehneet?

Ne, jotka omat toisia syntiin mietelleet.
Kutka omat laittomuutta eli wääryyttä tehneet?

Ne, jotta omat olleet joko ulkokullattuja tahi julki juma-
lattomia.

Mikä silloin on heidän osansa?
Sanomaton kärsimys, itku ja hammasten kiristys.

Mimmoiseen tilaan tulemat mcmhurskaat?
He kiiltämät niinkuin aurinko heidän Isänsä maltllkunnaZsll.
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Muistakaa, rakkaat lapset, että tekin kaikki olette kris-
tillisen seurakunnan jäseniä ja kaswatte siis Herran pellolla,
mutta cchkeroitkaa siitä, että kaswaisitte nisuiksi, jotka enkelit
woiwat elonaikana koota Herran aittaan.

Septmgesima Sunnuntai.
Ewankeliumi: Matt. 19: 27—80.

Eräs rikas nuorukainen oli kysynyt lesukselta: mitä
hywää tulee minun tehdä saadakseni ijankaikkincn elämä. lesus
waati hänen irroittamaan sydämensä ahneuden kahleista ja
walitsemaan taimaallisen aarteen. Siihen nuorukainen ei suos-
tunut, maan meni pois murheellisena. Sen johdosta oli lesus
puhunut opetuslapsilleen, miten työläs rikkaan on tulla taiwaan
maltakuntaan. Tästä peljästyneenä kysyiwät opetuslapset: kuka
siis woi autuaaksi tulla. lesus wastasi: Ihmisten tylönä on
se mahdotonta, mutta Jumalan tykönä on laillimahdollista.

Tähän tapaukseen «uittaa ewankeliumiteksti.
Luemme sen.
Kenestä kertoo tässä ewankelista?

Apostoli Pietarista,

Mitä kerrotaan Pietarista?
Että Pietari sanoi lesukselle: Katso me olemme luopuneet

kaikesta ja seuranneet sinua; mitä meillä siis siitä on?

Kaikesta, mitä Pietari oli kuullut johtui hänen mieleensä
se aika, jona lesus oli opetuslapsiansa kutsunut, ja he oliwat
jättäneet kaikki ja seuranneet häntä. Kun me nyt olemme
täyttäneet sen, mitä lesus rikkaalta nuorukaiselta waatii, mikä-
hän palkka meillä onkaan odotettawana, arweli Pietari.

Mutta mitä wastasi lesus opetuslapsilleen?
Totisesti sanon Minä teille että, te, jotka olette minua

seuranneet, uudessa syntymisessä, kuin Ihmisen Poika istuu
kunniansa istuimella, pitää myös teidän istuman kahdellatoista
istuimella, tuomiten Israelin kahtatoista sukukuntaa. In jokai-
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nen, joka «n luopunut huoneesta tai weljistä tai sisarista tai
isästä tai äidistä tai mainiosta tai lapsista tai pellosta minun
nimeni tähden, hän on saama sitakertaisesti ja perimä ison»
laillisen elämän.

lesuksen mustaus sisältää kaksi lupausta, edellinen on
Hänen opetuslapsilleen, jälkimäinen kaikille, jotka Icsusta seu-
rraamat.'

Mitä lupaa Icsus opetuslapsilleen erityisesti?
Hän lupaa, että he uadessasyntnmisessä saamat istua lah>

dellatoista istuimella, tuomiten Israelin kahtatoista sukukuntaa.
Mitä uudestasyntymistä lesus tässä tarkoittaa?

Sitä maailman uudistusta, josta Johannes kertoo Ilm. 21
luwussa.
Minkä kunniatoimen lupaa lesus opetuslapsillensa silloin?

He saamat istua j, n. e.

Mitä lupasi lesus yleensä kaikille ihmisille, jotka hänen
tähtensä luopuimat maallisesta hywästä?

Hän on sllllwll satakertaisesti ja perimä ijanlllillisen elämän.

Kuka ainoastaan saa woimaa seurata Icsusta ja hänen
tähtensä luopua kaikesta?

Se, joka on uudesta syntynyt ja on tullut uudelsi luomi-
seksi lesulsessa Kristuksessa.
Meistcn wainojcn aikana ei totisilla lesuksen seuraajilla

ollut muuta walittawana, kuin joko luopua tekstissä luetelluista
rakkaista omaisistaan ja tawarastaan tai kieltää Kristuksen.
Suuri onkin se marttyyrien joukko, joka on kärsinyt weriscn
kuoleman lesuksen nimen tunnustamisen tähden. Totisia lesuk-
sen seuraajia maailma wainoo yhä wielä maikka hienommalla
tawalla. Miten lupaa lesus palkita totiset seuraajansa jo
täällä ajassa?

Satakertaisesti.
Se llutuuallinen tila, joka uudcstasyntynecllä on lesuksen

omistamisessa, on jo suuri armopalkka. Ulkonaisesti kärsiessään
saattaa uskowainen nauttia sanomattoman suurta sisällistä iloa.
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Tässä tarjotaan apua opettajille toisen wuofi-
lerran tekstin selittämisessä. Etupäässä on tämä tar-
koitettu niille pyhäkouluopettajille, miehille ja naisille,
jotka Kristuksen rakkauden waikuttamina pitämät pyhä-
koulua ja siellä tahtomat selittää paiwän tekstin.

Tässä on opas perin yksinkertainen, mutta seli-
tetty lasten käsityskannan mukaan. Tämä tahtoisi
Palmella jokaista Jumalan waltakunnan ystäwaä, joka
haluaa ryhtyä ruokkimaan lesuksen karitsoja.
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Ei mikään maallinen hywä ole wermttawa siihen, että sielulla
on rauha Jumalan kanssa lesuksen kautta. Usein Herra lah-
joittaa satakertaisesti maallistakin hywää. Omaistensa hylkäämä
saa rakkaita uskonmeljiä ja sisaria. Wirkansa menettänyt moi
saada paljoa edullisemman wiran ja talostansa luopunut pal-
joa edullisemman kodin. Korkein armon palkka kaikille lesuk-
sen seuraajille on ijankaikkisen elämän periminen. lesuksen
omia odottaa sanomaton autuus ja kirkkaus taiwaassa, jossa
he wapllina kaikesta pahasta saamat Karitsaa kiittää. Ia Kristuk-
sen tullessa tulemat he kirkastetun Herransa kaltaisiksi. Mutta
tärkeää on muistaa, että tämä maan on armon palkka. Meillä
ei ole mitään kerskattawan Jumalan edessä, maan armosta
me tulemme autuaiksi.

Minkä waroituksen Jeesus tähän nähden lausuikin teks-
tissämme?

Mutta monta ensimmäistä tulee nmmeisiksi ja monta »vii-
meistä ensimmäisiksi.
Miten tämä lause on ymmärrettämä?

Siten, että jotka itse mielestänsä omat parhaimmat ja suu-
rimman palkan ansainneet, omat Jumalan edessä päin mastoin
ja taas, jotka mielessänsä «wat alhaisimmat ja nöyrimmät, omat
Jumalalle otollisimmat.
Kilwoitelkaamme mekin sen puolesta, että armon palkan

saisimme!

Seljagesinm Sunnuntaina.
Ewankelmmi: loh. 12: 35—43.

lesus oli tullut Jerusalemiin miettääkseen siellä wiimeistä
pääsiäisjuhlaa. Muutamia Juutalaisten uskoon kääntyneitä
Kreikkalaisia oli myös tullut Jerusalemiin juhlanarukoilemaan.
Nämä pyysiwät saada nähdä lesusta. Jotkut raamatuntutkijat
arwelewat näiden Kreikkalaisten pyytäneen, että lesus tykkä-

4
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nään jättäisi häijyt Juutalaiset ja taksisi heidän seurassansa pois
Kreikkalaisten luo. Mutta lesus sanoi, että hänen aikansa
oli nyt tullut kuolla maailman syntein tähden. Tästä lesuksm
puheesta kertoo tuleman sunnuntain ewankeliumi teksti. Tämä
ewankeliumi johtuu siitä, kun Juutalaiset wiisastellen sanoiwat
kuulleensa, että Kristus pysyy ijankaikkisesti, mutta sinä sanot,
että Ihmisen Poika on maasta korotettawa. Kuka on se Ihmi-
sen poika? Mustaukseksi lausuu lesus heille ne wakawat sa-
nat, jotka omat otetut tämän päiwän tekstiksi.

Luemme sen.
Kuka sanoi?

lesus.
Kenelle lesus sanoi?

tzeille>luutalaisille.
Mitä sanoi lesus heille?

Walkeus «n wielä wähän aikaa teidän kanssanne. Waelta»
laa niin kauan, tuin teillä on walkeus, ettei pimeys teitä käsittäisi.
Ketä tarkoitti lesus walkeudella?

Itseänsä, sillä hän on maailman walkeus.
Mitä tarkoitti lesus wähällä ajalla.

Niitä muutamia päimiä, jotka hän wielä eli luudan kansan
parissa.
Miten waroitti lesus Juutalaisia walkeuteen nähden?

Waeltakaa niin kauan kuin teillä on walkeus.

Se on uskokaa minua ja waeltakaa minun Valkeudessani,
ettei henkinen pimeys minun pois menoni jälkeen teitä käsittäisi.

Mitä sanoo lesus siitä, joka pimeydessä waeltaa?
Hän ei tiedä minne hän menee.

Juutalaiset hyltasiwät lesuksen, ja wielä tänä päiwänä
waeltawat he pimeydessä, turhaan odottaen Messiasta, sitä wa-
loa, joka ei enää uudestaan tule. Samaten käy kristikunnassa
jokaisen, joka Juutalaisten tawoin hylkää lesuksen eikä salli
Jumalan sanan sydäntänsä walaista. Tähän kehoitta» lesus
tekstissä edelleen.
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Miten sanoo hän?
Uskokaa »valkeuteen, niin kauan kuin teillä walkeus on, ett»

tulisitte malkeuden lapsiksi.
Mikä siis on seuraus sille, joka malkeuteen uskoo?

Hän tulee malkeuden lapseksi.

Jokainen lesukseen uskoma on walkeuden lapsi. Hänelle
elämän walkeus walaisee kuoleman pimeydenki. Hän on on-
nellinen elämässä ja kuolemassa.

Mitä teki lesus sitte, kun hän oli näistä puhunutkansalle?
lesus meni pois ja lymyi heiltä.

lesus lopetti nyt opetuswirkansa ludan kansan parissa.
Hän jätti templin ja meni opetuslastensa kanssa öljymäelle.

Mitä huomauttaa sitte ewankelista Juutalaisten epä-
uskosta?

Waikka lesus teki niin monta ihmettä heidän edessään, niin
he eiwät uskoneet Häneen, että täytettäisiin profeta lesaajan
sana: Herra kuka uskoi meidän saarnamme? ja kenelle on Herran
tasiwarsi ilmoitettu?
Miksi he eiwät moineet uskoa lesusta? Kuinka oli pro-

feta siitä sanonut?
Hän on soaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän fy-

dämmensä, etteiwät he näkisi silmillä, eiwätkii käsittäisi sydä-
mellä, eiwätkä kääntyisi ja minä parantaisin heitä.
Miten on ymmärrettäwä, että armollinen Jumala woi

sokaista silmämme ja paaduttaa sydämet?
Jos ihminen hylkää Jumalan kutsuman armon, tylsistyy

omatunto ja turmeltuu mieli niin, ettei hän enää tahdokaan us-
koa totuutta.
Niin, ja wastahakoisuus uskolle tuo semmoisen sydämen

sokeuden ettei ihminen enää taidakaan uskoa. Milloin oli
profeta lesaajas puhunut tästä ihmisten epäuskosta?

Silloin kun hän näki Jumalan kunnian, josta kerrotaan
lesaajan 6 luwussa.
Apostolit näkiwät myös Ihmisen Pojan kunnian, mutta

se ilmeni toisessa muodossa kuin profeeta lesaajalle. He näki-
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wät hänen ihmisenä, jolla oli jumalallinen »voima. He luuti-
mat Hänen pilkkaajiansa siunaaman, armoa ja autuutta julis-
taman. Jokainen Jeesukseen uskoma näkee myös Vapahtajansa
kunnian, hänen woimansa, uskollisuutensa, rakkautensa ja iloit-
see siitä. Hengellisesti sokeat eiwät moi tätä kunniaa nähdä.
He kyllä wiimeisellä tuomiolla näkemät Ihmisen Pojan kunnias-
sansa ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssaan, mutta se tuottaa
maan pelkoa heille, jotka eiwät milloinkaan ole käsittäneet hä-
nen armonsa ja laupeutensa kunniaa.

Eikö kukaan Juutalaisista uskonut lesukseen? Mitä siitä
tekstissä sanotaan?

Tosin monta ylimmäistäkin uskoi häneen, mutt» he eiwät
tunnustaneet fariseusten tähden, etteiwät tulisi snnagoogasta
suljetuiksi; sillä he rakastiwat enemmän ihmisten kunniaa luin
Jumalan kunniaa.
Mitä heitä siis esti lesusta julkisesti tunnustamasta?

Ihmispelko,
Oli kuitenkin heidänkin joukossaan muutamia, jotka sit-

temmin julkisesti tunnustiwat Jeesuksen. Mainitkaa semmoisia.
Josef Arimatillsta ja Nikodemus.

Niin, He tuliwat »valkeuden lapsiksi ja saiwat woiman
lesuksen tunnustamiseen. Tärkeää on meillekin jokaiselle tulla
walkeuden lapsiksi. Sitä Herralta hartaasti rukoilkaamme!

Laskiaissunnuntaina.
Ewankeliumi loh. 12: 23—33.

Ensimmäisen wuosikerran teksti kertoo meille kuinka lesus
ilmoittaa opetuslapsilleen tulemaa kärsimistään ja kuolemaansa.
Tämä toisen wuosikerran teksti kääntää huomiomme kärsimään
ja kuolemaan Kristukseen, jotta »valmistuisimme oikein mieltä-
mään Kristuksen kuolemanjuhlaa. Wiime sunnuntaina jo ker-
roimme, kuinka Juutalaisten uskoon kääntyneet Kreikkalaiset
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oliwllt pyytäneet nähdä lesusta. Sen johdosta puhui lesuZ
tämän päiwän ewankeliumitekstissä kerrottua.

Luemme tekstin.
Mitä kerrotaan tekstissä lesuksen wastanneen Kreikka-

laisten pyynnön johdosta?

Hän sanoi: Hetki on tullut, että Ihmisen Poila oli kirkas-
tettawa.

Mitä tarkoitti lesuZ sanoessaan, että Ihmisen Poika oli
kirkastettllwa?

Sitä, että lunastustyön täyttämisen aika oli tullut.
Oikeaan aikaan oliwat nyt nämä pakanat pyytäneet nähdä

lesusta. Seka heidän että kaikkein hajalla olewain Jumalan
lasten rakkain toiwomus oli nyt täytettäwä. Hetki oli tullut,
jona Ihmisen Poika symimmässä kärsimisessä ja kuolemassa
näyttäisi jumalallisen woimansa. Jumala oli Kristuksessa ja
sowitti maailman itse kanssansa, jotta sen kautta somitettu
maailma täyttyisi Jumalan kunnialla. Ihmisen Pojan kirkasta-
miseen kuuluu: ensin hänen täydellinen kuuliaisuutensa ristin
kuolemaan asti, toiseksi hänen korottamisensa kunniaan ja kol-
manneksi Pyhän Hengen lähettäminen seurakuntaa kokoomaan.
Näistä asioista lesuZ puhuukin seuraamassa wertauksessa.
Mitä sanoo hän siitä?

Totisesti, totisesti sanon minä teille: Ellei maahan pudonnut
nisun jywä kuole, jää se yksinäiseksi, mutta jos se kuolee, niin
se kantaa paljon hedelmää.
Miten on wertaus nisun jymästä sowitettawa lesukseen?

Samaten kun nisun jywä maahan kylmettynä mätänee ja
wasta sitte nousee uutena, hedelmää tekemänä kaswina, niin
lesuskin kuoli ja haudattiin, ennenkuin hän saisi kantaa he-
delmää.

Mitä tarkoittaa lesuZ tässä hedelmällä?
Kaikkia pelastettuja sieluja.
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Niin, koko sitä suurta joukkoa, jonka Johannes näki,
jota ei yksikään lukea taitanut kaikista kansoista, sukukunnista
ja kielistä. Mutta lesus tiesi, että tämän pelastetun joukonki
täytyy käydä kuoleman kautta elämään, että heillä on maa-
ilmassa paljon karsittämää, ja mitä sanoo hän heille sentähden?

Joka rakasta» sieluansa hän kadottaa sen, ja joka wihaa
sieluansa tässä maailmassa, hän warjelee sen ijankaikiseen elä-
mään.
Tämä on näin ymmärrettäwä. Joka rakastaa maailmaan

kiintynyttä sieluansa määrällä rakkaudella, eikä pane sitä alt-
tiiksi, lesuksen tähden, hän kadottaa sen. Mutta joka Kris-
tuksen tähden antaa sielunsa nisun jywänä kuolla, hän warje-
lee sen ijankaikkiseen elämään. Silloin olemme lesuksen pal-
welijoita. Ia mitä waatii hän palwelijaltansa? Kuinka hän
sitä tekstissä sanoo?

Jos joku minua palwelee, hän seuratkoon minua.
Mitä on seurata lesusta?

Se on noudattaa hänen askeleitaan. Niinkuin lesus meni
kärsimisen kautta kunniaan, niin on hänen palwelijansakin menewä.
Millä lohduttaa lesus kaikkia uskollisia seuraajiansa?

Hän sanoo: ja missä minä olen, siellä on palwelijanikin,
jos joku minua palwelee häntä on Isä kunnioittama.
Kreikkalaiset oliwat pyytäneet saada puhutella lesusta,

mutta lesus lupaa tässä, että he kaikessa ijankaikkisuudessa
saamat olla hänen luonaan. Emme mekään ole nähneet le-
susta hänen lihansa päiwinä, mutta jos me uskomme häneen
ja rakastamme häntä, niin me saamme nähdä hänen, ei orjan
muodossa, maan semmoisena kuin Ilm. 10 luwussa hänestä
kerrotaan. Minkä armopalkan lupaa lesus kaikille uskowaisille
palwelioilleen?

Häntä on Is» kunnioittama.

Ajatelkaa tätä autuutta, että Jumala, taimaallinen Isämme
ja meidän Herramme lesuksen Kristuksen Isä on kunnioittama
niitä, jotka omat Vapahtajansa kanssa pilkkaa kärsineet.
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Kun lesus oli lopettanut puheensa seuraamisestaan, mitä ma-
kuuttaa hän sille omasta sielun tilastaan?

Hän sanoo: nyt on minun sieluni suuresti murheissansa, ja
mitä minun pitää sanoman.
Kuoleman kauhu oli nyt walloittanut lesuksen. Totisena

ihmisenä tunsi hän jo esimaun kärsimisestään ja kuolemastaan,
ja mitä hän tätä tuskaa tuntiessaan pyytää Isältänsä?

Hiin sanoo: Isä nmpahda minua tästä hetkestä.
Mutta ainoastaan hetkinen tätä kesti. Pyhä rakkaus

moitti kuoleman katkeruuden, ja wapaasti antautuu hän taas
kärsimiseen. Milla sanoin hän sen ilmoittaa?

Kuitenkin olen minä sentöhden tähän hetkeen tullut, Isä, kir-
kasta, sinun nimes!
Mitä Isä wastasi?

Ääni tlliroaastll sanoi: Minä olen sen kirkastanut ja tahdon
mielii nyt kirtostaa.
Kutka nyt toisiansa puhutteliwat?

Isä Jumala ja Poika Jumala.
Juhlallinen oli siis tämä hetki.
Mitä kansa arweli tästä juhlallisesta keskustelusta?

He sonoiwat pitläisen jylisneen. Muut sanoiwat; Enkeli
puhutteli häntä.
Miten lesus itse tästä sanoi?

Ei tämä ääni tullut minun, maan teidän tähtenne. Nyt tiima
maailma tuomitaan; nyt tämän maailman päämies pitää hei-
tettämän ulos.

Miten maailma tuli tuomituksi?
Siten, että lesuksen kuoleman lautta perkeleen malta maail-

man yli tuli lumotuksi. Ei ole nyt yhtään kadotusta lesuksen
omissa.
lesukselle kuwautui nyt hänen ääretön kärsimisensä. Hän

tiesi, että häntä oli piestawä, syljettäwä, häwäistämä, orjan-
tappuroilla kruunattama ja ristiinnaulittawa mutta ei hän kui-
tenkaan rukoile: Isä päästä minua tästä, maan: Isä kirkasta
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sinun nimes. lesus näki nyt saatanan lähtemän taisteluun
hänen kanssaan. Paljon oli lesus kärsinyt jo korwessa perke-
leen häntä kiusatessa, mutta wielä loivempaan otteluun oli hän
joutuma Getsemanessa ja ristillä. Mutta lesus ei pelkää,
maan lähtee sotaan ja woittaa. Hän rikkipolkee käärmeen
kumoo perkeleen mallan ja siten kirkastaa Isän nimen. Nai-
maan llwaa hän suurelle, lukemattomalle joukolle. Mitä lupaa-
kin lesus tähän joukkoon nähden?

Hän sanoo: Kuin minä maasta nostetaan ylös, niin minä
wediin kaikki tyköni.

Milloin lesus maasta nostettiin?
Silloin kun hän ristille naulittiin.

Ia ketä lupaa hän wetää luokseen?
Kaikki».

Niin, lesus wetää puoleensa kaikkia, jotka maan sen salli-
mat. Ia ajatellessaan tätä suurta pelastettua ihmiskuntaa tuli
lesus lohdutetuksi.

Rukoilkaamme, että mekin tämän pelastetun joukon kanssa
saisimme yhtyä kiittämään Karitsaa, joka tapettu on.

Ensimmäisenä Sunnuntaina Paastossa.
Emanleliumi: Math. 16: 21—23.

Wasta paria kuukautta ennen lesuksen kuolemaa, käsitti-
wät opetuslapset, että lesus oli Kristus elämän Jumalan Poika,
Sen lesukselle Pietari makuutti sekä itsensä että toisten opetus-
lasten puolesta. He siis uskoiwat lesuksen Messiakseffi, mutta
he toiwoiwat, että hän rakentaisi loistaman maallisen mallan
ja maittaisi Israelin wiholliset. Tänlaisista määristä ihan-
teista tahtoi lesus wapauttaa opetuslapsensa kertomalla heille
kärsimästä ja kuolemasta Messiasta, josta tämän sunnuntain,
cmankeliumitekstissä kerrotaan.

Luemme tekstin.
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Mitä aikaa tarkoittaa tässä ewankelista?
Sitä aikaa, jona Pietari oli tunnustanut lesuksen

Mitä alkoi lesus siitä ajasta asti tehdä?
lesus alkoi ilmoittaa kärsimisestään opetuslapsilleen.

Mihin sanoi lesus täytywänsä mennä?
Jerusalemiin.

Mitä oli hänelle siellä tapahtuma?
Hänen täytyi kärsiä paljon.

Kutka siellä lesustll wllinosiwat?
Kansan wanhimmat, pappein päämiehet ja kirjanoppineet:.

Ia mitä wielä loivempaa oli lesukfelle tapahtuma?
Hänen piti tulla tapetuksi.

Mutta mitä lisää lesus lohdutukseksi?
Kolmantena päimänä oli hän ylösnousema.

Tänlainen lesuksen puhe oli opetuslapsille ikäänkuin ulkoi-
sen isku. Karsima ja kuolema Messias oli heille
Mihin taimiin ryhtyi Pietari tänlaista kärsimistä estääkseen?

Hän otti lesuksen erinänsä ja rupesi nuhtelemaan häntä:
Mitä sanoi Pietari lesukfelle?

Hän sanoi: armahda itseäsi, Herra: älköön sinulle se tapah^
tuko.

Minkätähden Pietari näin sanoi?
Sen teki hän rakkaudesta lesukseen?

Niin, rakkaudesta lesukseen pyysi Pietari, että lesus-
säästäisi itseänsä ja rakentaisi semmoisen waltakunnan, jossa
ei tarmitse itsensä kieltämistä.

Muistatteko kuka myös oli kiusannut lesusta luopumaan
kärsimisen tieltä ja lorottamaan itseään lihalliseksi Messiaksekfi?

Perkele tiusatessaan lesusta korwessa.
Siitä kiusauksesta kerrotaankin tämän sunnuntain ensim-

mäisen muosikermn tekstissä. Tämä kiusaus on samantapaista.
Sillä mitä wastasi lesus Pietarille.

Hän sanoi: mene pois minun tyköäni, saatana, sinä olet
minulle pahennukseksi; ettet ymmärä niitä, jotka Jumalan
mutta ne, jotka ihmisten «wat.
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Wähciä ennen oli lesus sanonut tälle rakkaalle opetus-
lapselleen: autuas olet sinä Simon Joonaan poika, ja nyt
kutsuu hän Pietaria saatanaksi. Kuinka tämä on ymmärrettäwä?

Siten, ett» Pietari, kosla hän nyt houkutteli lesusta pois
Jumalan tieltä, oli rumennut perkeleen apumiehelsi.
Pietari tuli nyt lesukselle esteeksi. Hän tahtoi estää

lesuksen sowintokuolemaa.
Mitä on meillä opittawaa niistä, että Pietarikin saattoi

näin erehtyä?
Sitä, että lesukseen uskomillakin saatta olla paljon hengellistä

pimeyttä ja heikkoutta.
Oikein, heilläkin on hengellistä pimeyttä ja heikkoutta,

mutta jos he totuudessa lesusta rakastamat, häneen uskomat
ja hänessä riippumat, niin he Pietarin tawoin pciäsewät ewan-
keliumin walkeuteen. Mutta Herran nuhdellessa tulee waijeta
ja nöyrtyä. Meidän tulee tuntea ja tunnustaa syyllisyytemme
ja saada uutta armoa Jumalan teillä waeltaaksemme. Ei ru-
mennut Pietarikaan puolustamaan itseään maan hän waikeni.

Muistakaamme myös, että lesus on kaiken kristillisen
elämän korkein esikuwa. Samaten kun hän tarkoitti kiusauksen tulee
meidänkin tehdä. Waikka kaikkein rakkahin ystäwämme eli
omaisemme houkuttelisi meitä Jumalan tahtoa toteuttamasta,
niin sanokaamme ankarasti: aikeesi omat saatanallisia. Mene
pois. En tahdo sinua kuulla. Minä tahdon seurata lesusta
kärsimisen tiellä.

Toisena sunnuntaina Paastossa.
Owankeliumi: Luuk. 7: 86—50.

Kerran kun lesus oli eräässä Galilean kaupungissa,
kutsuttiin hän wieraaksi. Siitä kertoo tämä ewankeliumiteksti.
Luemme sen.

Kuka pyysi lesusta wieraakscen?
Oras fariseus.
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Miten noudatti lesus hänen pyyntöään?
lesus meni.

Tähän aikaan oli lesuksella suuri maine. Hän oli opet-
taja, joka teki suuria ihmeitä. Kansa siihen aikaan kunnioitti
lesusta. Ia mitä tahtoi nyt fariseuskin lesukselle osoittaa
häntä wieraakseen pyytämällä.

Hänkin tahtoi kunnioittaa lesusta.
Niin, hän tahtoi kunnioittaa lesusta ja kentiesi sen kautta

tulla itsekin kunnioitetuksi. Rakkaudesta hän ei kutsunut lesusta.
Mutta ewankeliumissa kerrotaan eräästä toisesta henkilöstä,
joka rakasti lesusta. Kuka se oli?

Eräs waimo.
Miten osoitti waimo rakkautta lesukselle? Luemme mitä

-tekstissä hänestä kerrotaan?
Kerrotaan, että kaupungissa oli waimo, joka oli syntinen.

Kaikki me olemme syntisiä, mutta tämä waimo oli eri-
tyisesti tunnettu huonomaineiseksi. Miten tawallisesti kohdel-
laan huonomaineisia ihmisiä?

Niitä halweksitaan.
Niinpä halmeksi fariseuskin tätä waimoa, joka nyt tuli

hänen huoneeseensa. Miksi tuli waimo fariseuksen huoneeseen?
Hän tuli tapaamaan lesusta.

Mitä teki hän lesukselle?
Hän toi lasin kallista woidetta, ja seisoi takana hänen jal-

kllinsa juuressa itkein, ja rupesi kyyneleillänsä kastamaan hänen
jalkojansa, ja niitä päänsä hiuksilla kuiwasi, ja suuta antoi hänen
jalkansa ja woiteli ne nwiteella.
Mitä osoitti waimo lesukselle näillä toimillaan?

Hän osoitti kunnioitusta ja rakkautta.
Meidän oloissa olisi mahdotonta mennä aterioitseman wie-

raan jalkoja pitelemään, mutta itämailla se hywin käwi päinsä.
Siellä aterioitsewa makasi lawitsalla ja nojautui masemmalla
kädellään pöytään. Kun itämailla saatiin rakas henkilö wie-
raaksi, pestiin hänen jalkansa ja woideltiin pää. Tämä oli
kunnian ja rakkauden osoitusta.
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Mitä arweli fariseus siitä, että lesus salli syntisen
waimon pidellä jalkojaan?

Hän puhui itsekseen: jos tiima olis profeetta, niin hän tie-
täis, mikä ja millinen tämä waimo on, joka häneen rupee, että
hän on syntinen.

Ilmaisiko fariseus nämä arwelunsa?
Ei.

Mutta kuka ne ilmaisi?
lesus.

Hän on kaikkitietäwä. Hän näkee mitä kunkin sydämessä
liikkuu. Hän näki nytkin sekä waimon rakkauden että fariseuk-
sen arwelut, ja mitä puhuu lesus sen johdosta?

lesus sanoi: Simon, minulla on jotakin sinulle sanomista.
Mitä tahtoo lesus nyt herättää Simonissa?

lesus tahtoo herättää Simonin huomiota.
Mitä wastasi Simon?

Hän sanoi: Mestari, sano.
Mitä lesus sitte kertoi Simonille?

Hän kertoi lainaajasta, jolla oli kaksi welkamiestä. Toinen
oli »velkaa roiisi sataa penninkiä, toinen miisiknmmentä.
Penninkillä tarkoitetaan denaaria, joka oli roomalainen

hopearaha noin 85 penniä. Kummanko welka oli suurempi?
Sen, joka oli melkaa wiisi sataa denaaria.

Mutta mitä ei woinut kumpikaan tehdä?
Ei ollut kummallakaan maraa maksaa metkaansa.

Miten silloin lainaaja menetteli?
Hän antoi molemmille melan anteeksi.

Mitä kysyi lesus tämän johdosta Simonilta?
Sanos siis, kumpi näistä on häntä enemmin rakastama?

Nyt tuntee Simon sydämessään, että lesus tahtoo sa-
noa hänelle totuuden. Sentähden on hänen wastauksensa epä-
warma. Mitä wastasi Simon.

Minä luulen, että se jollen hän enemmän anteeksi antoi.
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Mitä lausuu lesus Simonin arwelusta?
Hän lausui: Oikein sinä tuomitsit.

Mitä lesus sitte teki?
Hän kääntyi «aimoon päin ja sanoi Simonille: Näetkös tä-

män waimon.

Ketä kehoitti lesus Simonin nyt huomaamaan?
Waimon.

lesus ei katso armoa eikä muotoa, maan hän katsoo sydäm-
meen. Itserakkaan fariseuksen täytyi nyt kiinnittää huomionsa
halweksittuun waimoon ja tulla werratuksi hänen kanssaan.
Miten wertaili lesus heitä?

lesus sanoi: Minä tulin sinun huoneesees, etkä sinä antanut
wetta minun jalnwilleni; mutta tämä kyyneleillä kasti minun
jalkani ja ne hiuksillansci kuinmsi.
Minkätähden kaipasi lesus Simonilta jalkainpesua?

Sentähden kun itämailla niin tehtiin rakkaille wieraille.
Mitä muuta oli Simon laiminlyönyt paitsi jalkainpesoa?

Suunantamisen.
Niin, se oli tapa, jolla itämailla aina kunnioitettuja

wieraita terwehdittiin. Samaten oli hän laiminlyönyt woitele-
misen, maikka sekin oli yleinen tapa. Miksi oli Simon lesuk-
seen nähden laiminlyönyt kaikki nämä kunnioituksen osoitukset?

Hän ei rakastanut lesusta.
Mitä tunteita lesusta kohtaan ilmenee waimossa?

Rakkauden tunteita.
Niin, hän rakasti lesusta. Hän oli katunut syntejänsä.

Hänellä oli ollut synnintuska, mutta syntikuorminensa oli hän
paennut lesuksen luo ja saanut awun. Miksi sanookin lesus,
että hän rakasti paljon?

Sentähden että hänelle paljon syntejä anteeksi annettiin.
Niin hän paljon rakasti.
Miksi ei Simon rakastanut?

Simon ei tuntenut itseänsä. Hän ei tarminnut syntein an-
teeksi saamista; sentähden hän ei rakastanut.
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Mitä waatii Jumalan laki?
Rakkautta Jumalaan ja lähimmäiseen.

Kumpiko siis tuliwertllilussahäpiään,Simonko wai waimo?
Simon.

Siksipä hän ei woinut wastata mitään lesuksen puheeseen.
Mitä makuutti lesuZ waimolle?

Sinun syntis owat anteeksi annetut.
lesuZ oli jo aikaisemmin waimoa auttanut ja antanut

hänelle synnit anteeksi, koska waimo sen johdosta lesusta niin
paljon rakasti, mutta nyt hän wielä makuuttaa waimolle sitä.
Ehkä tahtoi lesuZ tällä näyttää Simonille ja muille aterioit-
sewille, että syntejänsä katuma on Herralle otollinen, jolle ju-
listetaan synnit anteeksi. Syntejänsä katumaisina tapahtuisi
heilleki sama armo kuin waimolle.

Mitä sanoiwat aterioitsemat lesuksen menettelöstä?
He sanoiwat: Kuka tämä «n joka synnitki anteeksi antaa?

He käsittiwät waimon saaneen nyt wasta syntinsä anteeksi.
lesus oli selwästi osoittanut, että waimo rakasti paljon sen-
tähden, että hän oli paljon anteeksi saanut, mutta sitä he eiwät
ymmärtäneet. He, kun eiwät itse tarwinneet syntein anteeksi
saamista, paheksuiwat lesuksen täytöstä. He paheksuimat myös
waimon lesukselle osoittamaa rakkautta. Mutta lesus päästää
waimon näkemästä heidän halweffiwia silmäyksiään. Mitä
sanoi lesus waimolle?

Hiin sanoi: Sinun uskos on sinun wapaaksi tehnyt, mene
rauhaan.
Minkä kautta waimo siis sai rauhan?

Uskon kautta lesukseen.
Ia miten ilmeni hänen uskonsa elämässä?

Siina, että hän rakasti lesusta.
Waimo sai lesuksen omakseen. lesus tuli hänen sydäm-

mensa kalliimmaksi tawaraksi, ja hän sai nyt nauttia wcm-
hurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Rukoilkaamme,
että meille tapahtuisi sama armo.
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Kolmantena sunnuntaina Paastossa.
Ewankeliumi: loh. 7: 19-31.

Sen johdosta, että lesuZ oli sabattina parantanut hui-
matun Betesdan lammikolla, yltyi Juutalaistenwiha niin suu-
reksi lesusta wastaan, että he päättiwat tappaa hänet. Mutta
kun lesuksen aika ei wielä ollut tullut kuolla, jätti hän lu-
dean ja meni Galileaan, jossa hän melkein yksinomaisesti «vai-
kutti wiimeisenä wuonna. Nyt oli hän sieltä tullut Jerusale-
miin mieltämään wiimeisen kerran lehtimajan juhlaa. Kun
juhla oli kulunut puoleksi, meni hän templiin ja opetti sekä
puolusti itseään siitä, että hän oli sabattina parantanut. Siitä
kertoo tämä ewankeliumi.

Luemme tekstin.
Kenelle lesus puhui?

Juutalaisille.
Mitä lesus sanoi Juutalaisille?

Hän sanoi: Eikö Moses antanut teille lakia, ja ei kenkään
teista laki» täytä.

lesusta oli syytetty lain rikkomisesta, kun hän muka
sabattina toimi, mutta mistä lesus huomauttaa Juutalaisia?

Hän huomauttaa siitä, että he oliwat kaikki lain rikkojia,
kosla ei yksikään heistä moi lakia täyttää.

Ia mitä kysyy lesus sen johdosta?
Miksi te etsitte minua tappaaksenne?

Mitä wastasi kansa tähän?
Kansa sanoi: Sinulla on perkele, kuka sinua etsii tappaaksensa.

Nämä luultawllsti eiwät tietäneet ylimysten murhahank-
keista lesusta wastaan ja sanoiwat sentahden: tuka sinua etsii
tappaaksensa. He päättiwat lesuksen oleman pirun riiwaaman,
raskasmielisen ihmisen.

Mitä lesus wastasi heille?
Dhden työn min» tein, ja te kaikki ihmettelette.
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Mihin työhön lesus tässä wiittaa?
Siihen, kun hän paransi sairaan Netesdan lammikolla.

Ia mitä sanoi lesus Juutalaisten tekemän sabbattina?
Hiin sanoi heidän ympärileikkaaman ihmisen sabbattina.

Kenelle oli Herra antanut käskyn ympärileikkauksesta?
Abrahamille.

Vmpärileikkauksen kautta tuli Israelilainen osalliseksi
Jumalan liitosta. Tämä oli siis pyhä toimitus, jota Abra-
hamista asti isät oliwat noudattaneet ja jonka isiltä perityn
säännön Moses sitte antoi. Sen mukaan kahdeksan päiwäi-
nen poikalapsi ympärileikattiin. Jos tämä kahdeksas päiwä
sattui olemaan sabbatti, toimitettiin ympärileikkaus siitä huoli-
matta. Ia mitä kysyy lesus Juutalaisilta tähän nähden?

Jos Ihminen sabbattina ympärileikataan, ettei Moseksen laki
rikottaisi; närkästyttekö te minusta, että minä koko ihmisen sab-
battina paransin.
Lain marjon ja ulkonaisen näön mukaan lausutaan usein

määrä tuomio. Lain hengen ja sisällisen tarkoituksen mukaan,
joka on rakkaus kaikissa käskyissä, tuomitaan oikein, mutta tämä
oli Juutalaisille käsittämätöntä.

Mitä rupeamat he nyt sanomaan lesuksesta?
He sanoimat: Eikö tämä ole se, jota he etsiwät tappaaksensa.

Ia katso, hän puhuu rohkiasti; tietänewätkö ylimmäiset oikein,
että hän on totisesti Kristus?

Näyttää siltä, että nämä ticsiwät ylimysten tuumista
tappaa lesuksen ja mikä heitä sentähden ihmetytti?

Se, että lesus rohkeni wapaasti puhua.
Minä arwcliwat he ylimysten pitämän lesusta?

He luuliwat ylimysten tietämän, ett» lesus ehkä on Kristus,

Mutta mitä sanoimat he itse tietämänsä lesuksesta?
He sanoimat: me tiedämme kusta hän on.

Mitä he tällä tarkoittiwat?
He tarkoittiwat lesulsen halpaa syntyperää.
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Mitä sanoiwat he tietämänsä Kristuksesta?
He sanoiwat: kusta Kristus tulee ja kusta hän on, ei ken-

kään tiedä.
Juutalaisten kesken oli määrä tieto Kristuksesta. He sa-

noiwat, ettei kukaan möisi tietää, Kristuksen syntyperää. Hän
«n äkkiä ilmestywä ja hänen syntyperänsä on kaikille tuntema-
ton. Nyt tunnustaa lesus itse jumalallisesta syntyperästään.

Mitä huusi lesus nyt templissä?
Hän huusi: Te tunnette minun ja tiedätte, kusta minä olen;

ja en' minä ole tullut itsestäni, mutta hän on makaa, joka mi-
nun lähetti, jota ette tunne. Mutta minä tunnen hänen; sillä
minä olen hänestä ja hän lähetti minun.
lesus tahtoo sanoa: minun maallisen kotoni te tiedätte,

mutta minun jumalallista syntyperääni ette tiedä. Minä olen
ainoan totisen Jumalan tyköä tullut. Minä tunnen hänen,
-taiwaallisen Isäni.

lesus tunsi Isän. Meidänki tulee oppia tuntemaan Isä.
Maailma ei Isää tunne eikä kukaan ellei lesus saa ilmoittaa
häntä sieluillemme. Mutta lesus tahtoo kirkastaa Isänsä
meille. Hän tuli maailmaan saattaakseen meitä Isänsä luo.
Pyrkikäämme tähän Jumalan tuntemiseen.

Selmin todiste siitä, ettei maailma Isää tunne, on Juuta-
laisten menettely. Mitä kerrotaan lesuksen todistuksen heissä
vaikuttaneen?

He etsimät häntä käsittääkseen. He tahtoiwat siis lesuksen
tappaa, mutta ei ollut wielä hänen aikansa tullut.
Oli kuitenkin niitäkin, jotka lesuksen puheen kautta tuli-

mat Isän tuntemaan. Mitä tekstissä siitä sanotaan.
Mutta paljo kansasta uskoiwat häneen ja sanoiwat: Kuin

Kristus tulee, tehneekö hän enemmän ihmeitä, kuin tämä on
tehnyt?
Rukoilkaamme, että mekin olisimme näidän joukossa, jotka

uskomat. IjankaiMsella rakkaudella tahtoo lesus nytkin wetää
5
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meitä jokaista puoleensa, kaswattaa ja hoitaa meitä ja tehdä
meitä kumunsa kaltaisiksi. Antautukaamme Hänelle!

Puolipaasto Sunnuntaina.
Ewankeliumi: loh. 6: I—ls.

Tämän sunnuntain ensimmäisen wuosikermn ewankeliumi
teksti kertoo, miten lesus ramitsi 5,000 miestä »viidellä lei-
malla ja kahdella kalalla ja että kansa sen johdosta tahtoi tehdä
lesuksen kuninkaaksi, mutta Herra meni pois ollakseen wuorello.
yksinään. Tämän ihmeen oli lesus tehnyt Genetsaretin me-
ren itäisellä rannalla. Sieltä kansa etsi lesusta seuraamana
paiwänä, mutta hän oli jo mennyt toiselle puolelle merta Kaper-
naumiin, jossa hän piti asuntoa. Kapernaumin synagogasta

kansa löysi lesuksen. Siitä puheesta, jonka lesus tässä tilai-
suudessa synagogassa kansalle piti; kertoo tämä toisen wuosi-
kerran ewankeliumi.

Luemme tekstin.
Kuka kirjoittaa tämän ewankeliumin?

Ewankelista Johannes.
Kenen toimista emankelista tässä kertoo?

Kansan toimista.

Mitä kansa teki?
Kansa etsi lesusta.

Mistä etsi kansa lesusta?
Sieltä, jossa lesus oli rawinnut heidät.

Mitä kansa teki, kun huomasi lesuksen jo täältä läh-
teneen ?

He astmwat haaksiin ja menimätKapernauniiinetsein lesusta.
Kun he lesuksen täällä synagogassa loysiwät, mitä pu-

huiwat he lesukselle?
He kysniwät: Rabbi, koskas tänne tulit?
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Mitä mastasi lesus heille?
Totisesti, totisesti sanon minä teille: Ette etsi minua, että

te näitte ihmeen, maan että te saitte leipää ja olette rawitut.

Oliko tämä suora mustaus kansan kysymykseen?
Ei.

lesus ei tyydytä heidän uteliaisuuttaan, waan hän nuh-
telee heitä ja näyttää, miten itsekkäisistä syistä he häntä
etseiwät.

Miksi sanoi lesus heidän etsimän häntä?
Siksi että saitte leipää syödä ja olette rawitut

Ia miksi olisi kansan pitänyt etsiä lesusta?
Ihmeen tähden.

Mitä lesuksen ihmetyöt, myös 5000 miehen rawitse-
minenkin, todistiwat hänen woimastaan.

Ne todistiwat siitä, että hän oli kaikkiwoipa.

Ia kuka ainoastaan on kaikkiwoipa, kaikkiwaltias?
Jumala.

Heidän olisi siis pitänyt uskoa, että lesus, koska hän
saattoi näin suuria ihmeitä tehdä, on itse Jumala, taiwaasta
tullut, jolta tulisi etsiä taimaallisia lahjoja.

Mutta miksi sanoo lesus kansan etsineen häntä?
Siksi, että he oliwllt tulleet Illwitukft.

Kansa toiwoi siis lesukselta maallista hywää, ulkonaisia
etuja, mutta miten maroittaa heitä lesus tämän suhteen?

Hän sanoo: Ältäät tehkö sitä ruokaa, joka on katoowainen,
maan sitä ruokaa, joka pysyn ijankaikkisesti elämään, jonka ihmi»
sen Poika teille antama on; sillä Isä Jumala on sen wahwistanut.
Minkälaista rawintoa käskee lesus ihmisen ennen kaikkia

etsimään?
Hengellistä rawintoa.

Oikein, lesus sanoo muorisaarnassaan: Etsikäät ensin
Jumalan waltakuntaa ja hänen wanhurskauttansa, niin kaikki
nämat teille annetaan. Taiwaallisten etsiminen on ihmisen tärkein
tehtäwä. Tosin tulee hänen huolehtia maallisestakin toimeen-
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tulostaan. Maanwiljelijän tulee ahkeraan työskennellä pellol-
lansa, muokata, kyntää ja kylmää sitä, mutta siihen ei hänsaa kimittää sydäntänsä. Lastenkin tulee olla koulussa ahkeria,
siimoja, tarkkaamia, lukea huolellisesti läksynsä ja täyttää wel-
mollisuutensa, mutta sitä ei saa tehdä kunnian pyynnöstä, maan
lesukselle leimatuksenne, rakkaudesta häneen, joka ensin on
meitä rakastanut. Ennen kaikkia tulee meidän pyrkiä elämään
uskon yhteyteen lesuksen kanssa. Hän sanoo itse: tämä on
ijantaikkinen elämä, että he sinun ainoan totisen Jumalan tun-
tisimat ja jonkas lähetit lesuksen Kristuksen. Kun kansa nyt
tuuli, mikä oli tärkein etsittäwä, aikoiwat he ryhtyä toimeen
tämän saawuttamiseen. He luuliwat omilla töillään woiwansa
hankkia itselleen tätä hengellistä rawintoa. la mitä he sen-
tähden kysyiwät lesukselta?

He kysyiwät: Mitä meidän pitää tekemän, että me tallai-
simme Jumalan töitä tehdä?
Mitä lesus ivastasi heille?

Hän sanoi: Se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle,
ionka hän lähetti.
Mitä Jumala siis waatn, että ijankaikkisen elämän pe-

risimme?
Hän waatii uskoa lesukseen.

Niin, töillämme emme koskaan moi autuutta ansaita,
maan meidän tulee antaa itsemme kokonaan Jumalalle, luottaa
ja turwata kokonaan häneen sekä elämässä että kuolemassa.

Mitä maatii nyt kansa lesukselta woidakseen häneen us-
koa. Kuinka sanoimat he lesukselle?

Mitä ihmettä siis sinä teet, että me näkisimme ja uskoisimme
sinun päällesi.

Kansa wllllti siis ihmettä taimaasta. 5000 miehen ruok-
kiminen oli kyllä ihmetyö, mutta se tapahtui maan päällä. Mo-
setsen kautta oliwat he saaneet mannaa taimaasta, ja se hei-
dän mielestään oli todiste Moseksen korkeasta armosta. Jos
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nyt lesuskin antaisi heille taiwaallisen tunnustähden, niinkuin
manna oli, niin he uskoisiwat häneen.

Mitä huomautti lesuZ heille Moseksen antaman leiman
suhteen?

Hiin sanoi: Totisesti, totisesti sanon minä teille! Ei Moses
sitä leipää antanut teille taiwaasta, mutta minun Isäni antaa
totisen leiman taiwaasta. Sillä Jumalan leipä on se, joka tai-
waasta tulee alas ja antaa maailmalle elämän.
Kuka oli siis antanut Israelille mannaa torwessa?

Jumala.
Ia Jumalalta tuli heidän nyt pyytää hengellistä ramin-

toa, sitä leipää, joka antaa maailmalle elämän.
Kun kansa nyt kuuli oleman wielä parempaa taiwaal-

lista leipää, luin manna, rupesiwat he sitä haluamaan. Ia
mitä pyysimät he lesukselta tämän suhteen?

He sanoiwat: Herra anna meille aina sitä leipää.
Mitä wastasi siihen lesus.

Hän sanoi: Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tu«
koni, ei hän suinkaan isoo, ja joka uskoo minun päälleni, ei hän
koskaan janoo. Mutta minä sanoin teille, että te näitte minun,
j» ette sittekäään usko.
Kuka on elämän leipä?

lesus.
Niin, lesus on tullut taiwaasta, ja hän taritsee meille

oman itsensä, oman ruumiinsa ja merensä antaa hän meille
Ehtoollisessaan ja uskossa saamme nauttia häntä joka päimä.
lesus moi tyydyttää kaikki meidän tarpeemme. Joka lesuksen
uskolla omistaa hän on onnellinen, maikka hän olisi köyhä,
sairas eli maikka miten rasitettu. Autuas se, joka elää
lesuksesta, elämän leimasta.

Viidentenä Sunnuntaina Paastossa.
Gwllnkeliumi loh. 11: 47—57.

lesuksen waikutus maan päällä oli loppumaisillaan.
Muutamia Miikkoja ennen sitä pääsiäistä, jona hän kärsi ja



70

kuoli, oli hän Betaniassa herättänyt Latsaruksen kuolleista.
Tämän tapauksen johdosta kokoontui Juutalaisten korkein wi-
rasto Jerusalemissa, Synedrion eli neumosto, johon kuului
71 jäsentä, neunwttelemaan ja päättämään, mitä lesukselle olisi
tehtäwä. Tästä heidän neuwottelustaan kertoo tämän sunnun-
tain toisen wuosikerran ewankeliumi.

Luemme tekstin.
Kenen toimista tekstissä kerrotaan?

WmmäiZten pappein ja sarisealaisten toimista.
Mitä he tekiwät?

tze kokosiwat neuwoston.

Missä tarkoituksessa kokosiwat he neuwoston? Mitä sa-
noiwat he?

He sanoiwat: Mitä me teemme? Sillä tämä ihminen tekee
monta ihmettä. Jos me sallimme hänen niin olla, niin kaikki
uskomat häneen ja Roomalaiset tulemat ja ottamat pois sekä
meidän maamme että kansamme.
Kenestä ylimmäiset papit ja fariseukset puhuiwat?

He puhuiwat lesuksesta.
Mitä todistiwat he lesuksesta?

He sanoiwat, että hän tekee monta ihmettä.
Ia mitä seurauksia he peltasiwät, jos lesus saisi näin

rauhassa toimia?
He pelkäsiwät sitä, että kaikki uskomat häneen.

Itserakkaus ja kateus oli siis syynä tähän pelkoon. He
arweliwat: meidän maltamme häwiää. Kansa ei luota meihin,
waan luottaa lesukseen ja rupeaa kunnioittamaan häntä.

Kenen huomiota he sitä paitse pelkäsiwät lesuksen waiku-
tuksen herättämän.

Roomalaisten huomiota, koska he sanoiwat: Roomalaiset tule-
wat ja «ttawllt pois sekä meidän maamme että kansamme.
Tämä luultawasti oli tekosyy, sillä marmaan olisimat

he kaikesta sydämestään suoneet lesuksen kukistaman Rooma-
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laisten mallan. He kiukuitsiwat juuri siitä, ettei lesus täyttä-
nyt maltaansa maallisen «valtakunnan rakentamiseen, maan ai-
noastaan hengellisen. Kun neuwosto näin on neuwotonna,
esiintyy heidän puheenjohtajansa, ylimmäinen pappi, ja tekee
ehdotuksen. Mitä siitä tekstissä kerrotaan?

Mutta yksi heistä, Kaifas nimeltä, joka oli sinä wuonna ylim-
mäinen pappi sanoi heille: Ette mitään tiedä; ette myös ajat-
tele, että se on meille tarpeellinen, että uksi ihminen kuolee kan-
san tähden, ettei kaikki kansa hukkuisi.
Mimmoinen pappi siis arweli: yleinen hyöty waatii,

että lesus Natsarealainen uhrataan, olipa hän sitte syylli-
nen eli syytyn. Kaifas ei namista, minkä korkean totuuden
hän sanoi. Hän ei tiedä, että hänen neuwostolle antamansa
neuwo sisälsi Jumalan armopäätöksen. Miksi sanoo ewankelista
Johannes Kaisaan näin ennustaneen?

Johannes sanoo: Ei hän sitä itsestänsä sanonut; «aan että
hän oli sinä wuonna ylimmäinen pappi, niin hän ennusti, että
lesuksen piti kuoleman kansan tähden, ja ei ainoastaan kansan
tähden, mutta että hänen piti ne Jumalan lapset, jotka hajoi-
tetut oliwat, yhteen kokooman

' Mimmoisen papin wiran kautta julisti nyt Jumala tä-
män koko maailmaa koskeman ennustuksen, että lesuksen piti
kuoleman koko maailman sowinnoksi.

Ia kutka piti lesuksen kuoleman kautta yhteen luottaman?
Ne Jumalan lapset, jotka hajoitetut oliwat.

Koko maailman sowinnoksi on Kristus kuollut. Kaikki
kansat on hän lunastanut, ja sentähden on Jumala Kristuksen
kautta rakentanut yhden, pyhän yhteisen seurakunnan. Sowinto-
kuolemansa kautta lesus siis kokoo kaikki Jumalan lapset, jotka
omat hajallaan maailmassa.

Mitä tekstissä kerrotaan neuwoston nyt päättäneen lesuk-
sesta?

Kerrotaan, että he siitä päiwästä pitiwät yhteen neuwoa
kuolettaaksensa häntä.
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Mikä oli seurauksena tästä neuwoston päätöksestä?
Ei lesus waeltanut enää Juutalaisten seassa julkisesti

waan meni sieltä yhteen maan paikkaan lähes korpea, siihen-
kaupunkiin, joka kutsutaan Efraim, j» oleskeli siellä opetuslas»
tensa kanssa.
Efraim eli Efron oli wähäinen kaupunki lähellä Veteliä.

Täällä lesus oleskeli opetuslastensa kanssa siksi, kunnes hänen
aikansa tuli lähteä Jerusalemiin kärsimään ja kuolemaan. Tällä
ajalla hän luultawasti walmisti opetuslapsiansa heidän tule-
maan kutsumukseensa. Kalliissa muistossa opetuslapset epäile-
mättä aina säilyttiwät nämä wiikot. Mutta nopeasti lähestyy
jo lesukselle aika lähteä Jerusalemiin.

Mikä juhla nyt lähestyi tekstin mukaan?
Juutalaisten pääsiäinen.

111 kutka kiirehtiwät jo ennen juhlaa Jerusalemiin?
Monta siitä maakunnasta meni pääsiäisen edellä Jerusalem

miin puhdistamaan itseänsä.
Kaikki, jotka lewiitallisen lain mukaan oliwat saastutetut

menimät jo ennen juhlaa Jerusalemiin pesoilla ja uhreilla
puhdistamaan itseään juhlan wiettämiseen.

Mitä olisi woinut päättää tänlaisen. Jumalan lainsään-
töjä noudattaman, juhliman kansan hurskaudesta?

Heitä olisi woinut luulla hywin hurskaiksi ihmisiksi.
Niin luuliwat he itsekin, mutta lesuksen täytyi usein

nuhdella heitä heidän epäuskostaan. Samaten on meidänkin
aikana suurin osa hengellisesti kuolleita ihmisiä niissä, jotka,
kirkoissa ja muissa hengellisissä kokouksissa kuulemat Jumalan
sanaa. Muistakaamme, että Herra katsoo sndämmeen. Ne
uhrit, jotka hänelle kelpaawat, omat murheellinen henki, nöyrä
ja särjetty sydän.

Ketä kaipasi Jerusalemiin juhlalle kokoontunut kansa?
lesusta.

Mitä kerrotaan siitä tekstissä?
He etstwät lesusta ja puhuimat keskenänsä, seisoin temppu

lissä. Mitä te luulette ettei hän ole juhlalle tullut?
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Ihastuneina Natsaretin suureen profetaan kansa nyt kai-
pasi häntä. Riemuiten hofianna huudolla he hänet sitte wastaan-
ottiwat, mutta he eiwät aawistaneet sitä, että moni heistä
ennen juhlan loppua oli huutama: ristiin-naulitse, ristiin-
naulitse, hän. Kaiwatessaan lesusta kansa arweli: kentiesi
hän ei tulekaan juhlalle neuwoston päätöksen tähden.

Sillä minkä määräyksen oli neuwosto antanut jokaiselle,
jolla oli tietoa lesuksen olopaikastll?

He oliwat käskeneet, että jos joku tietäisi, kussa hän olisi,
niin hänen piti sen ilmoittaman, että he ottaisimat hänet kiini.
Rakkaat lapset, paljon on meillä tästä oppimista. le-

susta wihasiwat ei ainoastaan suruttomat ihmiset waan ne, jotka
Israelissa jumalisuutensa tähden pidettiin suuressa armossa.
He kaikki pahemmat lesukseen sentähden, että hän waati sydäm-
men muutosta. lesus waatii parannusta ja uskoa. Hän
ilmoitti totuuden, ja sitä ei maailma salli. Tutkikaamme itseämme
kelpaako lesus meille? Tahdommeko me seurata häntä ristin-
tiellä. Herra lesus itse auttakoon meitä hänen askeleitaan
noudattamaan!

Palmusunnuntaina.
Ewankeliumi: loh. 12: I—l6.

Nyt olemme ennättäneet wiimeiseen wiikkoon lesuksen
elämässä täällä maan päällä. Lauwantai-iltana oli Juutalais-
ten sabblltti ohi, ja uusi wiikko, kaikista Miikoista
lesuksen kärsimisen wiikko alkoi. lesus oli tänä lauwantaina
tullut Betaaniaan. Tapahtumista hänen siellä ollessaan ker-
too Palmusunnuntain toisen wuosikerran ewankeliumi.

Luemme tekstin.
Mihin tekstin mukaan lesus tuli?

Betaniaan.

Koska tuli hän Betaniaan?
Kuusi päilvää ennen pääsiäistä.
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Tämä päiwä oli ennen mainitsemamme lauwantai.
Kuka erittäin mainitaan Betaniassa?

Latsarus, joka kuollut oli, jonka lesus kuolleista herätti.
Betaniassa oli lesus nyt ystäwäinsä seurassa, jotka kai-

kesta sydämmcstäcin rakastuvat Mestariaan.
Miten osoittiwatkin he rakkauttaan lesuksclle?

He walmistiwat hänelle ehtoollisen.
Nämä ystäwät walmistiwat lesuksellen aterian erään

Simonin huoneessa, joka ennen oli ollut spitaalinen, ja jonka
lesus luultawasti oli parantanut.

Kuka tässä tilaisuudessa palweli?
Martta.

Entiseen tapaansa osotti Martta wilpitöntä rakkauttansa
lesuksclle häntä palwelemalla. Kerran oli lesus sanonut hä-
nelle: „Martta, Martta paljon sinä hyörit ja pyörit, yksi on tar-
peellinen" j. n. e. Nyt lesus ei tiellä, maan sallii Martan
mapaasti Palmella rakasta Herraansa.

Kuka mainitaan wieraana pöydässä?
Latsarus,

Woimme ajatella kuinka onnellisena Latsarus katseli
häntä, joka on ylösnousemus ja elämä ja joka oli hänellekin
elämän lahjoittanut.

Kuka sitte huomattawimmalla taivalla osoitti rakkaut-
taan lesukseen? ,

Maria.
Mitä tekstissä sanotaan hänen tehneen?

- Maria otti naulan turmelematonta ja kallista nardus-woi-
detta, ja woiteli lesuksen jalat, ja tuimasi hänen jalkansa
hiuksillansa.
Maria, joka oli lesuksen jalkain juuressa kuunnellut hä-

nen puheitansa, käsitti hänen hengellisen waltakunwnsa laatua.
Hän uskoi ja katseli jo lesuksessa Jumalan kunniaa. Hän
aawisti lesuksen nyt lähestymän uhrikuolemaansa ja tahtoi
sentähden osoittaa hänelle wiimeisen rakkauden palweluksen.
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Nardus-woide, joka walmistettiin erään Intiassa kaswawan kas-
win juuresta, oli kallista, maksoi noin 270 markkaa. Tällä oli
Maria nyt kumartunut woitelemaan lesuksen jalkoja, ja tuskin hä-
nen toimiansa huomatuinkaan ennenkuin woiteen haju sen ilmaisi.

Kuka silloin paheksui Marian toimia?
Juudas.

Miten tekstissä siitä kerrotaan?
Niin sanoi yksi hänen opetuslapsistansa, Juudas Simonin-

poikll Iskariot, joka hänen sitte petti: Miksei tätä woidetta
myyty kolmeensataan penninkiin ja annettu nmimaisille?
Säälikö Juudas todella waiwaisia? Miten tekstissä

sanotaan?
Hän sanoi sen, ei että hän murhetta piti waiivaisista ivaan

että hän oli waras, ja hänellä oli kukkaro, jossa hän sen kantoi,
mikä siihen pantu oli.
MW luottamustoimi oli luudalle siis uskottu?

Hän oli rahastonhoitajana.

Ia niistä rahoista, joita annettiin lesuksen ja hänen
opetuslastensa elatukseksi, otti Juudas itselleen. MM synti
hänessä siis hallitsi?

Ahneuden synti ja ahneudesta paheksui hän nyt Marian
tekoa.
Mutta miten puolusti lesus Mariaa?

lesus sanoi anna hänen olla; hän on sen kätkenyt minun
hautaamiseni paiwäksi; sillä teidän tykönänne owat aina wai-
waiset mutta en minä aina teillä ole.
Ewankelistat Matteus ja Markus kertomat, että lesus

wielä liitti tähän lauseeseen: Totisesti sanon Minä teille:
kussa ikänä tämä emankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa,
niin tämä myös, kuin hän teki, pitää mainittaman hänen
muistoksensa. Emankeliumi, että lesus rakkaudesta lunasti
langenneen ihmissukukunnan, piti saarnattaman koko maailmalle.
Mutta samalla piti myös ilmoitettaman kuinka suuresti Maria
rakasti lesusta. Rakkauden työllään on Maria siis pystyttä-
nyt itselleen muistopatsaan.
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Tällä wälin kokoontui Betaaniaan muitakin wiemita.
Miten siitä tekstissä sanotaan?

Niin paljo kansaa Juutalaisista ymmärsi hänen siellä oleman,
ja tulimat sinne, ei ainoastaan lesulsen tähden, maan että he
olisimat myös Latsaruksen nähneet, jonka hän oli kuolleista
herättänyt.

Ketä halusi kansa nähdä paitsi lesusta?
Latsnrusta.

Miksi tllhtoimat he nähdä Latsaruksen?
Siksi, että lesus oli hänet kuolleista herättänyt.

Mitä waikutti kansaan Latsaruksen näkeminen?
He paremmin uskoiwat lesukseen.

Mihin toimenpiteisiin ryhtyiwat ylimmäiset papit estääk-
seen kansaa Latsaruksen tähden uskomasta lesukseen?

Wmmäiset papit pitiwät neuwoa myös Latsarusta tappaak»
sensa.
Mitä tekstissä kerrotaan edelleen seuraaman päiwän ta-

pahtumista?
Kerrotaan, että toisena puimana kuin paljo kansaa, joka juh-

lalle tullut oli, kuuli lesulsen tulleen Jerusalemiin, ottiwat he
palmuoksia, menimät häntä mastaan ja huustwat: Hosianna,
siunattu on se, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas.

Toinen päiwä oli sunnuntai, wiikon ensimmäinen pciiwä.
Seuraamana sunnuntaina lesus ylösnousi kuolleista. Mikä
surullinen, pimeä aika olikaan näiden kahden iloisen päiwän
malilla.

Miten kansan ilo ja kunnioitus lesusta lohtaan ilmeni?
Siinä, että he paniwat tielle »vaatteita ja palmupuun oksia

ja riemuiten huustwat hosianna j. n. e.

Itämailla oli tapa kuningasten ja ruhtinasten juhla-
kulussa matkustaessa koristaa tie kalliilla matoilla, peitteillä ja
kukilla. Kun näitä ei ollut saapumilla käytti, kansa tähän tar-
peeseen pällllyswaatettaan ja palmupuun oksia. Palmuja kas-
woi paljon tiellä Jerikon ja Jerusalemin wälillä.
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Koska kansa lesuksen tien näillä koristiwat, minä he
häntä siis kunniaittimat?

Kuninkaana.

Mutta sanat, joita he riemuiten weisasiwat oli 118
psalmia, joka puhuu Kristuksesta. Kun nyt kansa Jumalan
hengen «laikutuksesta weisaa tätä MessiaalliZta psalmia, miksi
se tunnustaa lesuksen?

MeZstakseksi.
Hosianna on: „Auta", „Pelasta." Kun lesus nyt

ratsasti Jerusalemiin ei ainoastaan kuninkaana maan myös
Jumalan Karitsana, joka piti teurastettaman maailman syn-
tein tähden, oli hosianna huuto hänelle erittäin sopima. Kansa
huusi: auta, pelasta meitä sinä, joka olet tullut auttajaksi, maikka
he itse eiwät huutonsa merkitystä käsittäneet.

Tästäkin tapauksesta oli jo Wanhassa Testamentissa
profeta Sakaria ennustanut. Miten sanoi hän?

Älä pelkää Sionin tytär, katso, sinun Kuninkuus tulee ja
istuu aasin warsan päällä.

Maikka näin oli Kristuksesta ennustettu eiwät sitä opetus-
lapsetkaan silloin ymmärtäneet. Milloin he wasta tämän kä-
sittiwät?

Sittekuin lesus oli kirkastettu, silloin he muistiwat, että
nämä owat hänestä kirjoitetut, ja että he näitä hänelle tehneet
oliroat.

Niin, wllstll sitte tun he lesuksen ylösnousemisen jälkeen
«limat saaneet Pyhän Hengen, tasittiwät he tämän ja muut
lesusta koskemat ennustukset. Pyhä Henki meille lesuksen
kirkastaa.

Siweänä, nöyränä rauhan ruhtinaana tuli lesus ratsas-
taen Jerusalemiin. Mutta lesus on tullut myöskin meille.
Hän tuli pyhässä kasteessa. Hän tulee pyhässä sanassaan ja
ehtoollisessaan. Miten otamme hänet mustaan? Kansa ha-
joitti waatteensa tielle. Meidän tulee lewittäa hänelle sydäm-
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memme ja uskolla wastaanottaa lesus Sionin kuningas. Ia
hän antaa meille wanhurskauden ja autuuden.

Pitkänäperjantaina.
loh. 19: 25—30.

Mitä juhlaa me tanäpäiwänä wietamme?
Pitkäperjantaita.

Minkä tapauksen muistoksi wietamme pitkäaperjantaita?
lesuksen kuoleman muistoksi.

Me wietamme siis tänä päiwänä sitä suurta juhlaa,
jona lesus kuoli maailman sowinnoksi. Sanomattoman kallis
on meille tämä juhla, jona saamme katsella Jumalan Karitsaa
ristillä riippumana. Herra tehköön sen oikein elämäksi sieluil-
lemme :

Missä lesus ristiinnaulittiin?
Volgathan wuorella.

Tämä pitkäperjantain toisen wuosikerran emankeliumi-
teksti johdattaaki meidät Golgathan kukkulalle lesuksen ris-
tin tykö.

Luemme tekstin.
Paljon kansaa oli kokoontunut Golgathalle mutta teks-

tissä mainitaan erityisesti henkilöitä, jotka oliwat asettuneet
lähelle lesuksen ristiä. Kutka seisoiwat lesuksen ristin tykönä?

Siinä seisoi hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar Maria,
Kleoplllln emäntä ja Maria Magdalena.

Katkerasti surren seisoiwat nämä hurskaat waimot ris-
tillä. Tällä hetkellä sai lesuksen rakas äiti tuntea mitä hurs-
kas Simeon oli hänelle ennustanut: „ Sinunkin stelus läwitse
pitää miekan käymän, että monen sydämmen ajatukset ilmoi-
tettaisiin." Lähelle ristiä oli rakkaus ajanut myös sen opetus-
lapsen, joka ehtoollisella oli lesuksen rinnoilla maannut.
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Kuka oli se opetuslapsi?
Johannes.

Jalon palkinnon saikin Johannes urhoollisuudestaan tun-
keutua ristille. Mitä kerrotaan siitä tekstissä?

Kun siis lesus näki äidin ja opetuslapsen siinä seisoman,
jota hän rakasti, sanoi hän äidillensä: Waimo katso sinun poi°
klllls.

Ketä puhutteli lesus nyt?
Äitiänsä.

Mitä sanoi hän äidillensä?
Hän sanoi: Waimo katso sinun poikaas

Miltä kuuluisi meidän oloissa jos äitiänsä puhuttelisi
waimoksi?

Se kuuluisi halwekstwalta.
Mutta lesuksen sanoissa ei ollut mitää ylenkatsetta. Se

oli yleinen itämaalninen puhutteluinpa.
Ketä lesus sitte puhutteli?

Hän puhutteli opetuslastansa Johannesta.
Mitä sanoi hän Johannekselle?

Katso sinun iiitiäs.
Waikka lesus ristillä kantaessaan maailman synnit kärsii

äärettömiä sielun ja ruumiin tuskin, muistaa hän rakkaan
äitinsä, miten turwnttomaksi hän nyt jäisi. Ei lesus tahtonut
jättää häntä ilman kotia. lesus tiesi, että rakkauden apostoli
Johannes kaikkein hellimmin hänen äitiänsä hoitelisi, jn sen-

tcihden uskoo hän Johannekselle tämän kalliin tehtäwän.
Miten kertoo teksti Johanneksen suorittaneen tämän

luottamustoimen?
Ia siitä hetkestä otti opetuslapsi hänen tykönsä.

Johannes otti Marian kotiansa, kohteli häntä suurella
rakkaudella ja kunnioituksella ja hoiteli häntä hellästi niinkuin
rakas poika ainakin. Myös Maria osoitti Johannekselle to-
dellista äidin rakkautta. Kerrotaan, että Maria wielci eli kau-
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wlln, ja että hän kuolemaansa asti asui Johanneksen luona
Jerusalemissa. Wasta Marian kuoleman jälkeen muutti Jo-
hannes Wähään-Aasiaan.

Minkä esimerkin on lesus tällä tapauksella antanut kai-
kille lapsille?

Hän on opettanut lapsia pitämään huolta wanhemmistaan
heidän lvanhuudessaan.
Paljon on meillä tästä oppimista. Elkciä, rakkaat lap-

set, unhottako, mitä hywäa wanhempanne omat teille tehneet,
kuinka suuresti teitä rakastaneet ja teidän hywäksenne uhrauksia
tehneet. Pitäkää huolta heistä heidän wanhuudessaan. Hankki-
kaa heille hymci koti. Mää antako heidän wiemsten armo-
paloja syödä. Muistakaa lesuksen esimerkkiä.

Mitä tekstissä edelleen kerrotaan?
Sitte kun lesus tiesi jo kaikki täytetyksi, ja että Raamattu

täytettäisiin, sanoi hän: Minä janoon.

Suuri jano waiwasi ristiinnaulitutta. lesus, josta wir-
ressci laulamme: „Sill' ei waiwa semmoinen Kenenkään, kuin
lesuksen", tunsi polttamaa janoa suurimmassa määrässä. Tästä
oli psalmissa ennustettu: Ia he antoiwllt minulle sappea syö-
däkseni ja etitlaa juodalseni minun janossani. Ps. 69: 22.

Mitä sitte tehtiin lesuksen janon sammuttamiseksi?
Oli ylsi astia pantu etikkaa täyteen, ja he tllyttiwät sienen

etikalla ja paniwat sen ympärille isoppia, ja paniwat sen hänen
suunsa eteen.

Isoppi oli kaswi, jonka warsi kaswoi runsaan meetterin
pituiseksi. Tämän kaswin warren päähän paniwat sotamiehet
etikkaan eli karwaaseen miiniin kastetun sienen ja paniwat sen
.lesuksen suun eteen.

Mitä tapahtui sitte kun lesus oli tätä juomaa ottanut?
Kun lesus oli etikkaa ottanut, sanoi hän: Se on täytetty.

Mikä oli täytetty?
Lunastustyö.
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Ijankaikkisesti kelpaawa uhri oli nyt toimitettu. lesus
«li täyttänyt sen sowintotyön, jonka Isä oli antanut hänelle
tehtäwäffi. Kaikki oli täytetty mitä Raamatussa maailman
sominnosta oli kirjoitettu, kaikki mitä Pyhä Henki oli kärsimästä
Vapahtajasta ennustanut. Lunastustyön täytettyään saattoi
nyt lesus woittoriemulla turwallisesti huutaa: Isä, sinun lä-
siis annan minä henkeni. Sitte kallisti hän päänsä ja an-
toi henkensä. Sanomattoman kallis ja juhlallinen oli lesuksen
kuolinhetki. Jumalan Poika kuoli ristinpuulla pahantekijäin
keskellä. Ken moi tätä käsittää. Mutta muistakaamme, että
lesus oli myös totinen ihminen ja ihmisenä hän tunsi kauhean
kuoleman tuskan. Sitä hetkeä sanomme kuolemaksi, jona ruu-
mis ja sielu eroaa toisistaan. Kuolema on luonnolliselle tun-
nolle kauhistuksen kuningas, mutta sen ei tarwitsc kuolemaa
peljätä, joka uskon kautta lesukseen on tullut Jumalan lapseksi.
Hän moi turwallisesti sanoa: Isä sinun käsiis annan minä
henkeni. Näin on lesus kuolemallaan »voittanut kuoleman ja
lahjoittanut meille elämän. Oi, joska lesus rakkautensa nuo«
lilla saisi niin läwistää meidän sydämmemme, että hänelle koko-
naan antautuisimme, että hänelle elämme ja kuolemme ja sitte
wihdoin ijankaikkisesta ijankaikkiseen saamme kiittää Karitsaa,
joka teurastettu on, ja on mahdollinen ottamaan woiman, rik-
kauden, wiisaudcn, wakewyyden, kunnian, kiitoksen ja siunauksen.

PiiiistäisMwiinii.
Gwankeliumi: loh. 20: I—lo.

Mitä juhlaa me nyt wietämme?
Pääsiäisjuhlaa.

Minkä tapauksen muistoksi wietämme pääsiäistä?
lesuksen ylösnousemisen muistoksi.

Tämä on kristikunnan wanhin juhla. Se on todellinen
riemujuhla. Tänä siunattuna pciimänä sanoo lesus, joka luma-

6
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lan karitsana uhrattiin, mutta jalopeurana ludan sumusta
moitti: „Minii olen ensimmäinen ja wiimeinen, ja eläw»
ja olin kuollut, ja latso, minä olen eläwä ijanlaillisesta
ijanlailliseen, Amen! Ia minulla on helwetin ja luole»
mau awaimet." Jim. 1: 17, 18. Kristikunta riemuitse siitä,
että Kristus on maittanut kuoleman ja kaiken pimeyden mal-
lan. Riemuiten saattaa nyt jokainen lesukseen uskoma huu-
dahtaa. Kuolema, kussa on sinun otasi? Helwetti, missä on
sinun woittosi? 1 Kor. 15: 55.

Luemme tekstin.
Kenestä tekstissä kerrotaan?

Maria Magdaleenasta.
Tämä Maria Magdaleena oli maimo, jolle lesus oli

tehnyt paljon hywää. Ewankelista Markus kertoo, että lesuK
oli ajanut hänestä seitsemän pahaa henkeä. Mark. 6: 9. Sen-
tähden rakasti hän suuresti lesusta. Mikä tässäkin todistaa
Marian rakkaudesta lesukseen?

Se, kun hän warahin aamulla riensi lesuksen haudalle.
Minä päiwanä riensi Maria haudalle?

Wiikon ensimmäisena päiwänä.

Se oli sunnuntai aamuna warahin. Perjantaina oli
lesus ristiinnaulittu, kuollut ja haudattu. Lauwantai päiwän,
joka oli suuri sabbatti, oli Herra lesus lewännyt haudassa.
Sen päiwän Maria Maadaleenakin ja muut hurskaat wai-
mot, lain wlllltimuksen mukaan oliwat olleet hiljaisuudessa
liikkumatta. Mutta aikaisin sunnuntai-aamuna oli rakkaus
lesukseen ajanut heidät liikkeelle.

Mikä haudalla heti herätti Maria Magdaleencm huomion?
Hän näki kiwen nostetuksi pois haudalta.

Mitä teki hän tämän huomattuaan?
Hän juoksi ja tuli Simon Pietarin tykö ja sen toisen opetus-

lapsen tykö, jota lesus rakasti, ja sanoi heille: He omat ottaneet
pois Herran haudasta, emmekä tiedä, minne owat hänet panneet.
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Kenelle ihmiset tawallisesti huoliansa walittawat?
Rakkaille omaisilleen ja ystäwilleen.

Niin, yleensä niille, jotka heitä ymmärtämät ja suruista
osaa ottamat.

Kenelle riensi Maria suurta suruansa ilmoittamaan?
Pietarille ja toiselle opetuslapselle, jota lesus rakasti.

Kuka oli se toinen opetuslapsi?
Johannes.

Warmaan Maria tiesi tämän tärkeän tapahtuman liikut-
taman enin näitä kahta lesuksen rakasta opetuslasta.

Mitä walitti Maria nyt näille ystäwilleen?
Hän sanoi: He omat ottaneet pois Herran haudasta, jll

emme tiedä, kuhunka he hänen paniwnt.
Mitä tckiwät Pietari ja Johannes tämän tärkeän uuti-

sen kuultuaan?
He meniwät ulos ja tulimat haudalle.

Miten meniwät he haudalle?
He juolstwat.

He kiirehtiwät ja kumpiko heistä ensin ennätti haudalle?
Johannes.

Pietari tawallisesti oli ensimmäinen toimimassa, mutta
sywasti tatuwa, murheellinen mieli häntä nyt kaiketi pidätti.
Paitsi sitä oli Pietari manhempi juoksemaan kuin Johannes.

Mitä tekstissä kerrotaan Johanneksen huomioista haudalla?
Kun hän itsensä kumarsi, näki hän liinaisen pantuna, mutta

ei hän kuitenkaan mennyt sisälle.
Kun Johannes kaiken tämän näki, wetäysi hän wapise-

walla ilolla taaksepäin. Hän alkaa aawistaa, että korkeampi
woima oli Herran ruumiin haudasta ottanut kuin ihmisten kädet.

Mitä teki Pietari haudalle saawuttuaan?
Simon Pietari tuli seuraten häntä ja meni hautaan, ja

näki tlläriliinat pantuna ja hikiliinan, joka hänen päänsä päällä
oli ollut, ei kääriliinan kanssa, waan erinänsäkäärittynä yhteen
paikkaan.
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Näemme siis, että Pietari meni heti hautaan ja rupesi
sitä tarkastamaan. Suuresti häntä ihmetytti se, että hikiliina
ja kääriliinat oliwat niin huolellisesti käärityt Hän huomasi
heti, ettei se ollut wihollisen työtä, maan ystäwän, ehkäpä lesus
itse oli ne käärinyt.

Mitä teki nyt Johanneskin?
Hänkin meni hautaan sisälle.

Ia minkä waikutuksen teki hauta Johannekseen?
Hän uskoi.

Johannes uskoi nyt ylösnousemisen ihmeen. Käärilu-
nain asema opetuslapsille todisti, että lesus oli ylösnoussut.
Mutta Raamatun todistuksia ylösnousseesta lesuksesta he ei-
wät wielä ymmärtäneet.

Mitä sanoo siitä Johannes itse tekstissä?
Ei he wielä Raamattua ymmärtäneet, että hän «li nousema

kuolleista.

lesus oli sanonut opetuslapsilleen esim. kirkastuksen jäl-
keen, etteiwät he tätä näkemäänsä kellekään kertoisi ennenkuin
sitte, kun Ihmisen Poika on kuolleista noussut. Mutta tätä
he eiwät wieläkään käsittäneet, maan kääriliinmn piti sitä heille
selittää. Heille ei wielä ollut selwillä se, että lesus on mei-
dän synteimmetähden annettu ulos, jameidän umnhurslautta-
misemme tähden herätetty kuolleista. Room. 4 25. Siitä
Pyhä Henki, joka on wiisauden ja ilmoituksen Henki, oli heitä
malaisewa.

Mitä tekstissä sitte kerrotaan opetuslapsista?
He menimät taas yhteen.

He menimät haudalta kotiansa hiljaisuudessa. Opetus-
lapset oliwat näinä päiwinä yhdessä. Wasta sitte kun he
helluntaina sannat Pyhän Hengen rohkeniwat he julkisesti ru-
meta lesuksesta tunnustamaan. Silloin he sanonnat: Tämän
lesuksen on Jumala herättänyt, jonka todistajat me kaikki
olemme. Rukoilkaamme, että Herra Henkensä kautta saisi meille-
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tin elämäksi tehdä sen totuuden, että lesus on todella noussut
ylös. Antakoon kuolleista noussut lesus, joka on meidän
wanhurskautemme, meillekin moimaa nousta synnistä ja «lai-
kuttakoon meissä elämän toiwon siitä, että mekin kerran saamme
nousta kuolleista ijankaikkiseen elämään.

Toisena Päiifiiuspiiiwiinii.
Ewllnkeliumi: loh. 20: 11—18.

Tämä toisen pääsiäispäimän teksti on jatkoa eilen tar-
kastamallemme tekstille.

Luemme tekstin.
Kuka jäi haudalle Pietarin ja Johanneksen sieltä läh-

dettyä?
Maria.

Mitä tekstissä kerrotaan Marian tehneen haudalla?
Hän seisoi ulkona haudan luona ja itki.

Minkätähden Maria itki?
Hiin itki sentähden, kun hän ei saanut moidella lesuksen

ruumista, jonka hän luuli haudasta warastetun.

Marian murhe oli sywä. lesus oli hänelle kaikista
rakkain. Hän ei woinut elää ilman lesusta. Ia nyt oli tämän
rakkaan Mestarin ruumiskin otettu. Hänen sydämensä oli pa-
kahtua surusta. Hän kumartui wielä kerran katsomaan hautaa.

Ia mitä näki Maria haudassa?
Kun hän kumartui katsomaan hautaa, näli hän kaksi enkeliä

istuman malleissa «aatteissa, toisen pään puolella ja toisen
jalkojen puolella, siinä missä lesuksen ruumis oli maannut.

Mitä opetetaan katekismuksessamme enkeleistä? Ketä
omat enkelit?

Enkelit omat henkiä, joille Jumala antoi suuren »viisauden,
woiman ja kirkkauden.
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Mikä on hywien enkelien toimi?
Hymät enkelit kiittäwät ja ylistäwät Inmalaa, täyttämät

hänen pyhän tahtonsa ja painelemat niitä, jotka Jumalaa
pellääwät.
Luetelkaapll tapauksia, joissa enkelit Jumalan lähetti-

läinä owat ilmestyneet?
Enkeli Gabriel ilmoitti Johanneksen syntymän Sakarille ja

lesuksen syntymän Marialle. Enkelit ilmestyimät paimenille
lesulsen syntyessä. lesulsen oltua kiusattuna korroessa, enkelit
tuliwat ja palweliwat häntä. Getsemanessa lohdutti enkeli
lesusta j. n. e.

Enkeliä näki nyt Mariakin haudassa. Toisista mai-
nioista kerrotaan, että he peljästyiwät enkelin nähtyään, mutta
Maria ei hämmästy. Hänen surunsa oli niin sywä, hänen
kaipauksensa lesuksen perään niin suuri, ettei hän saattanut
kiinnittää huomiotaan mihinkään muuhun maailmassa.

Enkelit kuitenkin puhuttelemat Mariaa.
Mitä sanoiwat he hänelle?

He kysyiwät: Waimo mitäs itket?
Mitä wllstasi Maria enkeleille?

Hän sanoi: He owat minun Herrani ottaneet pois, ja en
tiedä, kuhunka he hänen owat panneet.

Enkelit tahtoiwllt johdattaa Mariaa pois hillitsemättö-
mästä murheestaan, mutta he eiwät rumenneet häntä lohdutta-
maan, sillä parempi lohduttaja oli saapumilla.

Samalla kun Maria uli mustannut enkelille, kääntyi hän
taaksepäin sillä hän huomasi jonkun oleman läheisyydessään.

Ia kenen näki Maria?
Hän näki lesuksen seisoman eikä tietänyt, että se oli lesus.

Kuoleman kautta kulettuaan oli lesuksen ruumis niin
muuttunut, ettei Maria tuntenut häntä.

Mitä kysyi lesus häneltä?
lesus kysyi: Waimo, mitäs itket? Ketäs etsit?
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Nämät sanat on Vapahtajamme ylösnousemisensa jälkeen
ensimmäiseksi lausunut. Mitä itket kysyy ylösnoussut lesus
wielätm jokaiselta syntejään suremalta ja tahtoo hänen surunsa
iloksi muuttaa niinkuin Marianki.

Kenen luuli Maria itseään puhutteleman?
Urttitarhan hoitajan.

Mitä kysyi Maria häneltä?
Hän sanoi: Herra, jos sinä hänen kannoit pois, niin sano

minulle, luhunkas hänen panit, ja minä tahdon hänen ottaa.

Maria ei moinut muuta ajatella kuin lesusta. Hänellä
oli maan yksi toiwomus nim. saada moidella lesuksen ruumiin.
Sen asian tähden unhotti hän kaikki sekä maassa että taiwaassa,
ihmiset, enkelit ja itsensäkin. Josefin puutarhurilta tahtoo hän
maan tietää, missä Mestari on, niin hän itse ottaa hänen
ruumiinsa.

Mitä sanoi nyt lesus?
Hän sanoi: Maria!

Nasta nyt, kun lesus mainitsee Marian nimen, tuntee
hän rakkaan Herransa. Ajatelkaa, rakkaat lapset, onko lesus
mainitsema meitä nimeltä. Omatko meidän nimemme elämän
kirjassa?

Mitä teki Maria kuultuaan lesuksen puhutteleman häntä
nimeltä?

Hän läänsi itsensä ja sanoi hänelle: Rabbuni.

Sanomattoman onnellisena huusi Maria: Rabbuni, jolla
arwonimellä hän usein ennenkin oli rakasta Herraansa puhu-
tellut. Samalla tahtoi hän käsin tarttua lesukseensa, jonka
hän wihdoinkin oli löytänyt. Maria luuli, että hän saisi ru-
meta seurustelemaan lesuksen kanssa ruumiillisesti niinkuin
ennenki, että lesus söisi, joisi, opettaisi, tekisi ihmeitä j. n. e.
ia että hän taas saisi rakkaudesta Palmella Rabbunicmsll.
Sentähden pyysi hän nyt tarttua lesukseen.
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Mutta miten esti lesus häntä tästä?
lesuZ sanui hänelle: Äl» minuun rupee.

Miksi ei Maria saanut ruweta lesukseen? Miten lesuZ
siitä sanoo?

Sillä en minä «le mielä mennyt minun Isäni tylö.

lesuksen piti mennä ensin Isänsä tykö kirkastettawaksi,
ja sitte kirkastettuna saisi Maria ja jokainen uskoma pitää
hänet aina sydämessään. Taimaaseen oli hän menewä, ja tai-
waallisiin oli tästälähin hänen rakkaittensa mieli käännettäwä.

Minkä käskyn antoi hän sentähden Marialle?
lesus sanoi hänelle: mene minun weljeini tykö ja san»

heille: Minä menen ylös minun Isäni tykö ja teidän Isänne
minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.

Miksi kutsuu lesuZ opetuslapsiaan?
Weljilseen.

Ensikerran käyttää lesuZ tätä nimeä. Kuolemallaan ja
ylösnousemisellaan on lesus ansainnut meille lapsen oikeuden
Isänsä luona. Jokainen on nyt Jumalan lapsi uskon kautta
lesukseen. Sentähden kutsuu lesus opetuslapsiaan weljikseen.

Ia mitä käski lesuZ Marian weljilleen sanoa?
Minä menen ylös minun Isäni tykö ja teidän Isänne

tykö j, n, e.

Hywästijättöpuheessaan oli lesuZ usean kerran sanonut
mencwänsä Isän tykö, mutta tässä sanoo hän minun Isäni
tykö ja teidän Isänne tykö, minun Jumalani tykö ja teidän
Jumalanne tykö.

Mitä Jumalan nimeä tahtoo hän nyt opetuslapsilleen
teroittaa?

Isän nimeä.
Näin lesuksen oma ensimmäinen pääsiäistermehdys ylis-

tää hänen ylösnousemisensa woimaa, että nyt me kurjat synti-
set Kristuksen weljinä ja sisarina saamme kutsua Jumalaa
Isäksemme.
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Mitä kerrotaan tekstissä wielä Mariasta?
Maria Magdalena tuli ja ilmoitti opetuslapsille, että hän?

oli nähnyt Herran, ja että hän näit» hänelle sanoi
Mika suuri autuus olikaan nyt tapahtunut Maria Magda-

lecnalle. Hän sai olla ensimmäinen lesuksen ylösnousemisen,
ilmoittaja. Hän sai kertoa opetuslapsille lesuksen ensimmäisen
pääsiäisterwehdyksen, että hän oli taiwaasecn astuma, että
Jumala oli heidän isänsä ja lesus rakas weljensä. Oi, joska
me, niinkuin Maria oppisimme tuntemaan hänen ylösnousemi-
sensa woiman!

Ensimmäisenä Sunnuntaina Pääsiäisestä.
Ewcmkeliumi: loh. 2l: I—l4.

Mösnousemisensa päimänä oli lesus sanonut haudalta
palaamille mainioille: Menkää ja ilmoittakaa minun weljilleni,
että he mencwät Galileaan; siellä he saamat nähdä minut.
Tämän käskyn johdosta oliwat opetuslapset menneet Jerusale-
mista Galileaan. Miten lesus siellä TNerian merellä ilmes-
tyi seitsemälle opetuslapselleen, siitä kertoo tämän sunnuntain
toisen wuosikerran ewankeliumiteksti.

Mitä tekstissä kerrotaan lesuksen tehneen?
Kerrotaan, että lesus ilmoitti itsensä opetuslapsilleen.

Missä ilmoitti hän itsensä?
Tiberian meren luona.

Kutka opetuslapset täällä oliwat koolla?
Simon Pietari ja Tuomas, joka nimitetään kaksoiseksi ja

Natanael, joka «li Galilean Kannasta ja Sebedeuksen pojat
ja kaksi muuta hänen opetuslastaan.
Kutka oliwat ne kaksi muuta?

Luultawllsti Andreas ja Filippus, jotka myös oliwat Gali»
leasta.

lesusta odottaessaan olimat nämä opetuslapset nyt ru-
menneet Galileassa entisiin toimiinsa.
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Mikä oli heidän toimensa?
Kalastaminen.

Kuka heistä tällä kertaa ensin ryhtyi kalastus-puuhiin?
Simon Pietari.

Mitä tästä tekstissä kerrotaan?
Simon Pietari sanoi heille: Minä menen kalaan. Toiset

sanoiwllt: Mekin tulemme sinun kanssasi.
Ia miten toteuttiwat he sitte tämän päätöksensä?

He meniwät ja ostuiivat wenheeseen, ja sinä yönä eiwät
mitään saaneet.
Minkälaiselle mielelle ihminen tawallisesti tulee silloin,

tun hän on turhaan työtä tehnyt?
Itämälle mielelle.

Luultawasti oliwat opetuslapsetkin ikäwilläan ja pahoilla
mielin, mutta Herra itse tulee antamaan heille opetustansa
ja apua.

Miten ilmestyi lesus heille?
Kun jo aamu oli, seisoi lesus rannalla, mutta opetuslapset

eiroät tietäneet, että se oli lesus.
Miksi eiwät opetuslapset tunteneet lesusta?

Siksi, että lesutsen ruumis oli kuoleman kautta muuttunut.
Miten puhutteli lesus heitä?

Hän sanoi: Lapset, onko teillä mitään syotämäa.

Mitä osoittaa tämä kysymys?
Se osoittaa sääliä j» osanottoa.

Mitä wastasiwat opetuslapset?
He wastasiwat: ei.

Minkä käskyn antoi nyt lesus heille?
Laskekaat werkko oikialle puolelle wenhettä, niin te löydätte.

Millä seurauksella laskiwat he werkkonsa?
He laskiwat, ja tuli niin paljo kaloja, ettei he woineet

wetää.
Muistatteko samanlaista tapausta lesuksen elämässä.

Silloin kun lesus kutsui opetuslapsiansa, antoi hän Pieta-
rille suuren kalansaaliin.
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Sillä tahtoi lesus opettaa, että työmme on turha ellei
Jumala siunaa sitä. Pietari oppi silloin tuntemaan, että le-
sus on Herra, jolla on malta käskeä ja jota kaikkien tulee to-
tella, kaluinkin meressä. Pietari oppi myös tuntemaan Zman
sydämmensä, että hän oli syntinen ihminen. Nyt kun lesus
oli lähettämä opetuslapsensa ulos maailmaan saarnaamaan
ewankeliumia, tahtoo hän taas heille teroittaa, että ewankeliu-
min nuotta oli heitettäwä lesuksen käskystä ja että kaikki työ
sielujen pelastukseksikin, ellei se tapahdu lesuksen nimessä ja
hänen sanoihinsa luottaen, on turha. Joka uskoo lesuksen sa-
nat ja on kuuliainen rakkaudesta Herraansa, hän saa siunauksen.

Kuka opetuslapsista ensin tunsi lesuksen?
Johannes.

Hän tunsi rakkaan Herransa tämän ihmetyön tähden ja
kenelle ilmaisi hän sen?

Pietarille.
Mitä sanoi Johannes tälle ystämälleen?

Hiin sanoi: Herra se on.
Mitä teki Pietari tämän kuultuaan?

Kun Simon Pietari sen kuuli, että se oli Herra, »vyötti
hän hameen ympärillensä, silla hän oli alasti ja heitti itsensä
mereen.

Pietari oli tehnyt työtä alusmaatteissa ja otti nyt päal-
lyswaatteen päällensä.

Minkätähden läksi Pietari uimalla lesuksen luo?
Sentähden, että hän olisi pian päässyt perille.

Niin, Pietari ei malttanut odottaa siksi, kuin olisiwat
wenheen maalle soutaneet. Rakkaus pakotti häntä rientämään
Herransa luo, jonka hän tosin oli kieltänyt, mutta joka jo
ylösnousemisensa päiwänä oli hänelle ilmestynyt. Pietari oli
saanut paljon syntiä anteeksi, ja sentähden hän nyt paljon
rakasti.
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Mtiä kerrotaan tekstiosa muista opetuslapsista?
Muut opetuslapset tuliwat Venheellä, sillä ei he olleet kau»

kana maalta, maan lähes kaksisataa kyynärää ja he wetiwät-
mellon kaloinensa.
Mitä näkiwcit opetuslapset maalle päästyään?

He näliwät hiilet ja kalan niiden päällä pantuna ja leiwän.
Kuka kaiken tämän oli toimittanut?

lesus.
Rakas Wapahtajll oli näin pitänyt huolta opetuslastensa

ruumiillisestakin muunnosta.
Minkä käskyn antoi lesus nyt opetuslapsilleen?

Hän sanoi heille: Tuokaa tänne niistä kaloista, jotka nyt'
saitte.
Kuka kiirehti lesuksen käskyä täyttämään?

Simon Pietari meni j» weti werkon maalle, täynnä suuria
kaloja sata ja kolme kuudettakymmentä, ja maikka niitä niin
paljon oli, ei kuitenkaan merkko rewennyt.

Herran käskystä oli tuo suuri kaluin paljous mennyt
opetuslasten werkkoihin, ja Herran tahdosta merkko ei rewen-
nyt. Sama lesus elää wielä muuttumattomana tänäkin päi-
wänä. Kuinka suloista onkaan tietää, että hän sekä woi että
tahtoo huolta pitää kaikista lastensa tarpeista.

Rakkaasti kutsui lesus sitte opetuslapsiaan ruoalle. Mi-
ten sanoi hän heille?

Hän sanoi: Tulkaa ruualle.
Tunsiwatko opetuslapset jo warmasti lesuksen?

Ei.

He einmt häntä ulkomuodoltaan tunteneet, mutta he tiesi-
wät kuitenki, että se oli lesus.

'Ei yksikään opetuslapsista ulkaltanut häneltä kysyä: Kukas
olet? Sillä he tiesiwät sen oleman Herran.
Mitä lesus sitte teki?

Hän otti leiwän ja antoi heille niin myös kalan.
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lesuksen tapa jakaa opetuslapsille ruokaa makuutti heitä
imelä enemmän siitä, että he todella nyt saiwat seurustella Her-ransa kanssa. Kuinka onnellisina istuiwatkaan opetuslapset nyt
äskeisten tuskan ja murheen pciiwien perästä lesuksen wal-
mistamalle aterialle. Jaloja opetuksia antaa lesus meillekin
tässä tekstissä. Hän näyttää, että työmme on turha ellei
Herra siunaa sitä. Hän osoittaa pitämänsä lapsistaan huolen.
lesukseen uskoman ei tarwitse epäillä, maikka joutuisi hänkuinkaki
waikeisiin olosuhteihin, sillä Raamattu makuuttaa: Niille, jotka
Jumalaa rakastamat kaikki kappaleet parhaaksi kääntymän.

Toisena Sunnuntaina Päästäisestä.
Ewankeliumi: I«h. 21: 15—25.

Tämä ewankeliumitcksti on jatkoa wiime sunnuntain
tekstille.

Luemme sen.
Mitä teki lesus opetuslasten syötyä?

Hän puhutteli Pietaria.
Pietari oli sywästi langennut. Sitä oli hän katkerasti

katunut ja lesus oli hänen taas armoihinsa ottanut. Siitä
todisti lesuksen terwehdys waimoin kautta ylösnousemisensa
päiwänä kuin myös hänen erityinen ilmcstyksensä Pietarille.
Mutta lesus oli antanut Pietarille hänen oman tunnustuksensa
nojalla tärkeän apostolin wiran. Siihen Pietari lcmkeemiscnsa
kautta oli tehnyt itsensä kelwottomatsi, ja lesus asettaa hänen
sentähden uudestaan tähän wirkaan.

Miten tapahtui se tekstin mukaan?
Kun he oliwllt syöneet, sanoi lesus Simon Pietarille: Si-

mon lonan poika, rakastatko minua enemmän tuin nämä?

Mitä nimeä käytti lesus Pietaria puhutellessaan?
lesus kutsui häntä Simon lonan pojaksi.



94

Tämä oli Pietarin perintö-nimi isältänsä Jonnalta. Pie-
tari (kallio) nimeä ei hän nyt ansainnut kieltämisessään niin
perin heikkona esiinnyttyään. Tämä oli jo lempeä nuhde.

Miksi kysyi lesus Pietarilta: rakastatko enemmän kuin
nämä?

Siksi, että hänen piti merrat» itsensä toisiin.
Muistatteko mitä Pietari kerran oli makuuttanut itseään

toisiin werratessa?
Hän «li sanonut: Jos kaikki pahenemat sinuun, en minä kos»

taan pahene.

Pietari oli silloin luottanut itseensä. Hän ajatteli: mi-
nulla on lujempi usko ja hartaampi rakkaus kuin toisilla.

Miten wastasi Pietari lesukselle nyt, kun wertailu tuli
kysymykseen?

Hän sanoi: Niin Herra, sinä tiedät, että minä rakastan
sinua.
Mitä ilmenee tässä Pietarin wastauksessa.

Vilpitöntä rakkautta lesukseen ja nöyryyttä.

Kokemus oli Pietarille opettanut, että ihmisen sydän on
heikko. Ei hän rupeaa ensinkään itseään toisiin wertailemaan,
maan sanoo.

Niin Herra, sinä tiedät j. n. e.
Mitä käski lesus Pietarin nyt tehdä?

Hän sanoi: ruoki minun karitsojani.

Tällä tahtoo lesus sanoa: pidä huolta minun seurakun-
nassani heikommista, niinkuin minä olen sinua holhonnut heik-
koudessasi.

Kun lesus sitte kysymyksensä uudisti, mitä wastasi
Pietari?

Hän wastasi: Niin Herra, sinä tiedät että minä sinua»
rakastan.

Minkä käskyn sai Pietari nyt?
lesus sanoi hänelle: Kaitse minun lampaitani.
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Kun lesuZ imelä kolmannen kerran kysymyksensä uudisti,
mitä waikutti se Pietariin?

Pietari tuli murheelliseksi.
Nyt Pietarista tuntui niinkuin ei lesus häntä uskoisi.

Mitä hän sentähden sywästi murheellisena ivastasi?
Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että minä rakastan

sinua.
Onnellinen se, joka Pietarin tawoin moi asettua kaikki-

tietämän Jumalan eteen ja sanoa: sinä tiedät, että minä rakas-
tan sinua maikka se pelmollakin tapahtuisi.

Mintatähden maati lesus Pietarilta kolmenkertaista tun-
nustusta?

Sentähden kun Pietari olikolmenkertaisesti kieltänyt lesuksen.
Kun Pietari tämän kolmenkertaisen tunnustuksen nöyrästi

oli tehnyt, asetti lesus hänet uudestaan apostolin wirkaan.
Hänen piti oikeana paimenena saada hoitaa ja ruokkia, Kristuk-
sen lunastamaa laumaa.

Ia mitä tarwitsi Pietari ennen kaikkia tähän tärkeään
tehtäwäänsä?

Rakkautta.

Pietari oli nyt sanoilla makuuttanut rakkaudestaan lesuk-
seen, mutta Herra ilmoittaa, että oli tulema aika, jona hän,
marttyyri-kuolemalla saisi tämän puheensa wahwistaa.

Mitä sanoi lesuZ nyt Pietarille?
Kun sinä olit nuori, muotit sinä itsesi ja menit kuhun tah-

doit, mutta kuin «vanhenet, niin sinä ojennat kätes, ja toinen
wnöttää sinun, ja wie, kuhunka et sinä tahdo.
Nuorena oli Pietari ripeästi mennyt minne hän tahtoi,

mutta wanhana, kuolemaan mennessään oli toinen ojentama
hänen kätensä ristiinnaulittawaksi. Warmasti otaksutaan, että,

Pietari tuli ristiinnaulituksi Roomassa. Hän sai siis kuolla
samalla tawoin, kun hänen Herransa ja Mestarinsa.



Mitä sanotaan tekstissäkin lesuksen lausumillaan sanoilla
tarkoittaneen?

Sen lesus sanoi antain tietää millä kuolemalla hän oli
kunnioittama Jumalaa.

Mihin kehoitti lesus sitte Pietaria?
Hän sanoi: Seuraa minua.

lesus kehoitti Pietaria seuraamaan itseään kärsimiseen
ja kuolemaan. Ennen oli Pietari hämmästynyt lesuksen pu-
huessa kärsimisestä, mutta hän wahwistui armossa niin, että
hän itse lemollisesti sanoo lähestymästä kuolemastaan: Minä
tiedän, että minun pitää pian tämän minun majani pane-
man pois, mintuin meidän Herra lesus Kristus minulle
ilmoitti. 2 Tid. 1: 14. Jokaiselle todelliselle seuraajalleen
on Herra kärsimisen aikana sanoma, tyydy minun armooni ja
hän on auttama ja wahwistawa siihen tyytymään.

Kenen huomasi Pietari jo lesusta seuraaman?
Johanneksen.

Mitä kysyi Pietari lesukselta tämän nähtyään?
Kun Pietari hänen näki, sanoi hän lesukselle: Mitasta

tämä?

lesuksen Pietarille osoittamasta armosta ja ystäwyydesta
«li tämä saanut niin paljon rohkeutta, että hän nyt kysyy
lesukselta lohanneksenki tulemaa kohtaloa. Mutta mitä mus-
tasi lesus?

lesus sanoi hänellei Jos minä tahtoisin hänen siihen asti
olemaan, kun minä tulen, mitä sinun siihen tulee? Seuraa sinä
minua.

lesus huomautti Pietaria, että hänen tuli itse kohdal-
tansa seurata lesusta. Muistakaa, rakkaat lapset, että itse
tunkin meistä tulee elää uskon yhteydessä lesuksen kanssa ja
seurata häntä kärsimisen kautta kunniaan. Toisen usko ja rak-
kaus lesukseen ei minua auta.
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Sunnuntaikoulujen Mltlljille
Toisen Vuosikerran ewanleliumitelstin käsittely» warten
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Tässä tarjotaan apua opettajille toisen wuosi-
kerran tekstin selittämisessä. Etupäässä on tämä tar-
koitettu niille pyhäkouluopettajille, miehille ja naisille,
jotka Kristuksen rakkauden waikuttamina pitämät pyhä-
koulua ja siellä tahtomat selittää päiwän tekstin.

Tässä on opas perin yksinkertainen, mutta seli-
tetty lasten käsityskannan mukaan. Tämä tahtoisi
Palmella jokaista Jumalan waltakunnan ystäwää, joka
haluaa ryhtyä ruokkimaan lesuksen karitsoja.

Tätä kirjaa saa tilata wihkottain osoitteella: Neiti Ma-
ria Erikson Iywiislylö. Kymmenen kappaleen tilaajalle myön-
netään 20°/„ alennusta. Jos täysi maksu seuraa, lähetetään
kirja aina franco.
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Mihin käsitykseen tuliwat opetuslapset Johanneksesta kuul-
tuaan lesuksen lausunnon hänestä?

Heidän seassaan käroi se puhe, ettei sen opetuslapsen pitä-
nyt kuoleman.

Ensimmäisten kristittyjen seassa yleensä lewisi se huhu,
ettei Johannes kuolisi. Hän elikin 100 wuoden wanhaksi ja
nukkui sitte hiljaisesti niinkuin suloiseen uneen.

Mitä oli lesus sanonut Johanneksen kuolemasta?
Ei lesus sanonut: ei hän kuole, maan; jos minä tahdon

hänen siihen asti oleman kuin minä tulen, mitä sinun siihen tulee?

Johannes näkikin hengessä sanomattomia tulemia asioita,
jotka hän Ilmestyskirjassaan on kertonut. Hän näki myös
kristillisen seurakunnan täydellisesti perustetuksi pakanain seassa,
sillä hän kuoli wasta 30 wuotta jälkeen Jerusalemin häwityksen.

Mitä tekstissä edelleen sanotaan?
Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä

kirjoittanut, ja me tiedämme hänen todistuksensa todeksi.
Raamatun tulkitsijat sanomat, että tämän todistuksen

(loh. 21: 24, 25) liittiwät Johanneksen opetuslapset, Efeson
presbyterit, Johanneksen emankeliumiin. Ia mitä sanoo wielä
tämän kirjoittaja lesuksen töitten määräämättömän suuresta ja
kalliista armosta?

On myös paljon muuta kuin lesus teki, jos ne erinänsä
kirjoitettaisiin, en minä luulisi koko maailman käsittämän niitä
kirjoja, kuin pitäisi kirjuitettaman. Amen!

Nakkaat lapset, rukoilkaamme, että Jumalamuodattaisi rak-
kautta meidän sydämmiimme, jottaPietarin kanssa woisimmc sanoa
Herra, sinä tiedät lailli; sinä tiedät, että minä sinuarakastan.

Kolmantena Sunnuntaina Päästäisestä.
Ewllnkeliumi: loh. 17: S-10.

lesus oli lopettanut hywästijättöpuheensa opetuslapsilleen.
Mutta ei hänen pyhä äänensä wielä waijennut. Wielä puhutte-

7
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Lee hän taiwaallista Isäänsä. Uhrikuolemaansa lähestyessä
lesus todellisena ylimmäisenä pappina wuodattaa sydämmensä
rukouksessa taimaalliselle Isälleen ja pyytää omillensa siunausta.
Melankton sanoo: „Ei ole milloinkaan kuultu
pyhempää, rikkaampaa ja korkeampaa rukousta kuin tämä Ju-
malan pojan rukous." Johanneksen 17 luku sisältää tämän
kalliin rukouksen. Siitä on otettu tämän sunnuntain toisen
wuosikerran ewankeliumiteksti.

Luemme sen.
Puheensa alussa oli lesus rukoillut Isää itsensä puolesta.

Tässä tekstissä alkaa hän rukoilla opetuslastensa puolesta.
Mitä puhuu lesus opetuslapsista taimaalliselle Isällensä

tekstin mukaan?
lesus sanoo: Minä ilmoitin Sinun nimes ihmisille, jotkas

minulle maailmasta annoit! he oliwat sinun, ja minulle sinä ne
annoit, ja sinun sanas he kätkiwät.
Mitä sanoo lesus tehneensä?

Jeesus sanoo ilmoittaneensa Isänsä nimen ihmisille.
Kenen kunniaa oli lesus siis etsinyt?

Taiwllllllisen Isänsä kunniaa.

lesus ei etsinyt koskaan omaa kunniaansa. Hän sanoi
itse Juutalaisille. Minä kunnioitan minun Isääni, ja te
häpäisette minun. En minä etsi omaa lunninani. Kaikessa
kunnioitti lesus taiwaallista Isäänsä ja alisti oman tahtonsa
hänen tahtonsa alle. Däten on lesus opettanut meitäkin kuo-
lettamaan oman tahtomme, oman rakkautemme, omankunniamme
ja kiitoksemme ja antamaan Jumalalle yksin kunnia.

Ketä tarkoitti lesus tässä ihmisillä, jotka Isä oli hänelle
maailmasta antanut?

Opetuslapsiansa,

Niin heidät Isä oli saanut maailmasta wetää Pojan
tykö. lesus sanoo itse: Ei taida lenlään minun tyköni tulla,
ellei Isä, joka minun lähetti wedä häntä. loh. 6: 44.
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Oliwatko apostolit ainoat, jotka Isä oli antanut Pojalle?
M,

Ääretön, lukematon on se joukko, jonka Isä on antanut
Pojalle palkinnoksi hänen täyttämästään lunastustyöstä. Apos-
toli Paawali sanoo: Kiitetty «lloon Jumala ja meidän Her-
ran lesulsen Kristuksen Isä, jota meitä on siunannut kaikki-
naisella hengellisellä siunauksella taiwaallisissa Kristuksen
lautta, niinkuin hän meitä on sen lautta walinnut, ennen-
kuin maailman perustus laskettu oli. Ef. 1: 3, 4. Isän
walitsemisen ja Pojan lunastuksen kautta omat siis ihmiset
tulleet otetuiksi Jumalan lapsiksi. Kenen omaisuudeksi sanoo
lesus sentähden opetuslapsiansakin?

Hän sanoo: He oliwat sinun, ja minulle olet sinä ne anta-
nut, ja he omat kätkeneet sinun sanasi.
Opetuslapset oliwat siis Isän omaisuus, joita lesus nyt

kolme wuotta oli huolellisesti hoitanut. Ewankelistain kerto-
muksista tiedämme, kuinka lesus wäsymättä heidän kanssaan
waelsi, heitä opetti, lohdutti ja waroitti. Hän opetti heitä
tuntemaan Isän olentoa, sillä Jumala on ilmestynyt Kristuksessa.

Ia mitä todistaa lesus opetuslapsistansa?
Hän sanoo: He owat kätkeneet sinun sanasi.

Opetuslasten tärkein tehtämä oli kätkeä Jumalan sanat,
joita lesus heille ilmoitti. Juutalaiset hylkäsiwät lesuksen pu-
heet, mutta opetuslapset sanoimat Pietarin kautta: Herra, lenen
tykö me menemme? sinulla on ijantaillisen elämän sanat.
loh. 6: 68.

Mitä oliwat opetuslapset tulleet tietämään lesuksen sanain
kautta?

lesus sanoo: Nyt he omat käsittäneet, että kaikki, mitä olet
minulle antanut, on sinusta.
He oliwat tulleet tietämään, että kaikki mitä lesus heille

julisti, ja mitä hän teki, oliwat Jumalan, taiwaallisen Isän
puheita ja töitä. He uskoiwat siis lesuksen Isästä lähteneen.
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Ia minkä kautta oliwat he tähän uskoon tulleet? Miten
lesus itse siitä tekstissä sanoo?

Sillä ne sanat, jotka sinä olet nntanut minulle, olen minä
antanut heille; ja he owat ottaneet ne nmstaan ja todella tulleet
tietämään, että minä olen sinusta lähtenyt, ja he owat uskoneet,
että sinä minut lähetit.
Woitteko nyt siis sanoa, miten opetuslapset oliwat uskoon

tulleet?
Siten, että lesus oli antanut heille ne sanat, jotka hän oli

Isältä saanut, ja että he ottiwat ne «vastaan.

Jumalan sanan kautta oli siis eläwä usko lesuksen ope-
tuslapsessa syntynyt. Jumalan sanan kautta syntyy usko
meissäkin, sillä sanassa ja sanan kautta waikuttaa Kristus ja
Pyhä Henki.

Missä on meillä tämä Jumalan sana?
Raamatussa.

Mitä sanotaan katekismuksessamme, että Jumalan sana
waikuttaa niissä, jotka sitä oikein käyttämät?

Jumalan sana waikuttaa niissä synnin tunnon ja elämän
uskon Kristukseen, niin että syntyy uusi ihminen, joka elää ja
kaswaa Jumalan sanasta.
Oikein käyttämät Jumalan sanan ne, jotka opetuslasten

tawoin ottamat sanan wastaan ja tätkewät sen. lesus sanoi:
Autuaita owat ne, jotla luulewat Jumalan sanan ja lätle-
wät sen. Luuk. ii: 28.

Mitä puhuu sitte lesus tekstissä esirukouksestaan?
Hän sanoo: Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä ru-

koile maailman edestä, waan niiden edestä, jotka sinä minulle
annoit, sillä ne omat sinun.
Kenen puolesta sanoo lesus tässä rukoilemansa?

Opetuslastensa puolesta.

Ia kenen puolesta hän ei sano rukoilemansa?
Maailman puolesta.
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Emme saa ymmärtää näitä lesuksen sanoja niin, ettei
hän koskaan maailman puolesta rukoile.
hän itse käskee meitä rukoilemaan mihollistemmekin puolesta.
Itse rukoili lesus ristillä pahantekijäinsä puolesta, ja Stefanus
rukoili kiwittäjäinsä puolesta. Mutta maailman puolesta rukoi-
lee lesus toista kuin omainsa puolesta. Ia niin tulee mei-
dänki tehdä.

Woisitteko sanoa mitä meidän tulisi Jumalalta rukoilla
suruttomille maailman ihmisille?

Heille tulisi rukoilla Jumalalta totista kääntymistä.

Ia jos maailmalla on pahoja hankkeita Kristusta ja
hänen ewankeliumiansll mastaan, mitä silloin tulisi rukoilla?

Silloin tulee rukoilla, että Jumala tekee tyhjäksi ja estää
kaikki pahat juonet ja hankkeet.
Mitä tulee rukoilla niiden puolesta, jotka jo omat tul-

leet uskoon?
Tulee rukoilla, että Jumala wahwistaa ja warjelee omiansa

pysymään lujina sanassaan ja uskossa elämän loppuun asti.
Kun lesus tässä tekstissä sanoo minä rukoilen heidän

edestänsä, koskee se erittäin lesuksen opetuslapsia, jotka oliwat
hänen sanansa kätkeneet ja joita hän oli marjellut ollessaan
heidän seurassaan, mutta joista hänen nyt täytyi erota. Heidät
jättää hän nyt tllinmallisen Isänsä turmiin.

Mitä puhuu lesus sitte rukouksessaan siitä yhteydestä,
joka on Isän ja hänen kesken?

Hiin sanoo: Ia kaikki minun «mani on sinun ja sinun omasi
on minun ja minä olen kirkastettu heissä.
lesus, Jumalan ainoa Poika, on samaa olentoa kuin

Isä. lesus on kirkastettu omissaan siinä, että he uskomat kaikki
Isällä ja Pojalla oleman yhteistä. Jos lesus jo oli kirkas-
tettu heissä sen muutoksen kautta, kuin silloin oli tapahtunut
opetuslasten sydämmissä, kuinka onkaan hän kirkastettu silloin,
kun tämä muutos on täydellinen. Karitsan istuinta ympäröi-
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wllstll joukosta on hän sanoma: Minä olen kirkastettu heissä.
Uuttakoon Herra, että jokainen meistäkin olisi tässä joukossa!

Neljäntenä Sunnuntaina Päästäisestä.
Emankeliumi: loh. 17: 11—17.

Tämä teksti on jatkoa miime sunnuntain tekstille.
Luemme sen.
Miksi tätä lesuksen rukousta nimitetään?

Ilimmäispllpilliselsi rukoukseksi.
Kenen puolesta lesus tässä nyt luetussa rukoilee?

Opetuslastensa puolesta.

Tässä lesus ensin puhuu heidän asemastaan. Mitä
sanoo hän siitä?

Hän sanoo: En minä enää ole maailmassa, mutta he omat
maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi.

Minlaiseen tilaan joutuiwat opetuslapset sen kautta, että
lesus heidät jätti?

He jäiwat turwllttomaan tilaan.

Millä sanoin tekstissä lesus lausuu jättäwänsä opetus-
lapset?

Sanoilla: En minä enää ole maailmassa. Minä tulen sinun
tykösi.

Ei lesus ole enää maailmassa näkywäisessä muodossa,
maan näkymättömällä taiwaallisella tumalla on hän lumannut
olla omainsa kanssa joka päiwä maailman loppuun asti.

Mihin jätti lesus opetuslapsensa?
Maailmaan.

Maailma on määrällinen lesuksen omille. Siellä on
paljon kiusauksia ja waaroja.

Mitä lesus sentähden rukoilee opetuslastensa puolesta?
Hän rukoilee: Pyhä Isll, warjele sinun nimessäsi ne, jotkll

sinä minulle annoit, niin että he olisiwat yhtä, niinkuin me.
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Mitä käsitetään sillä, että Jumala on pyhä?
Sitä, että hän ei ole se Jumala, jolle jumalaton meno kel-

paa, joka paha on, ei pysy hänen edessään.
Kun Jumala on pyhä, joka nuhaa syntiä, ja opetuslapset

Mwät syntiseen maailmaan, mitä pyytää hän heille?
Että Isä »varjelisi heitä nimessään

Mitä käsitetään Jumalan nimellä?
Jumalan olentoa.

Ia Jumalan olennon ja nimien kirkkain pyhyys on ilmoi-
tettuna lesus-nimessä. Sentähden pyytää lesus Isää warjele-
Mllnn opetuslapsiaan hänen nimessään. Silloin omat he wah-
masti turwattuna. Raamattu sanoo: Herran nimi on wahwa
linna: wanhurslas juoksee sinne, ja tulee warjellulsi. San.
18: 10. Niinkuin sodan aikana wahwassa linnassa on tur-
wattuna, samaten on uskoma lesuksessa turwattuna hengellisten
wihollisten nuoliaan ampuessa.

Mitä pyytää IcsuZ pyhältä Isältä opetuslapsilleen?
Hän pyytää, että he «lisiwat yhtä niinkuin mekin.

lesus tahtoo, että hänen opetuslapsensa olisiwat rakkauden
siteellä yhdistetyt. Jumala on rakkaus ja joka rakastaa hän
on Jumalasta. Niinkuin täydellinen yhteys wallitsee Isän ja
Pojan kesken, tulee rakkauden mallita Jumalan lasten kesken.
Apostoleissa ja ensimmäisessä seurakunnassa se toteutuikin.
Muistatteko kuinka suuressa määrin he mkastiwat toisiaan?

He olimat kuin yksi sydän ja yksi sielu.
Miten sanoo lesus hoidelleensa opetuslapsiaan?

Hän sanoo: Kun minä olin heidän kanssaan maailmassa,
warjelin minä sinun nimessäsi ne, jotka sinä minulle annoit, ja
suojelin ne.
Kun lesus oli opetuslastensa kanssa, neuwoi, lohdutti

za waroitti hän heitä pysymään Jumalan sanassa.
Saattoiko lesus marjella kaikki opetuslapsensa?

Ei, hän sanoo: Ei niistä kukaan hukkunut, paitsi tuo kado°
tulsen lapsi, että Raamattu täytettäisiin.
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Kuka oli kadotuksen lapsi?
Juudas.

Niin, Juudas tuli kadotuksen lapseksi sentähden, ettei hän
pysynyt lesuksessa. Samaten käy jokaisen, joka ei ole tuu-
mattuna tässä linnassa. Missä oli jo ennustettu luudan
lankeeminen?

Raamatussa.
Psalmista sanoo: ystäwäni, johon minä uskalsin, joka

söi minun leipääni, se tallasi minun jalkainsa alla. Ps. 41: 10.,
Maikka Raamatussa oli tästä ennustettu, ei Juudaan sentähden
tarwinnut hukkua. Urmo oli hänelle tarjonna niinkuin Pieta-
rillekin, mutta hän hylkäsi armon ja joutui pimeyden pauloihin..

Missä tarkoituksessa puhuu lesus tätä esirukousta? Mi-
ten tekstissä sanotaan?

Mutta nyt tulen minä sinun tykösi ja puhun nämä maail»
massa, että heillä olisi minun täydellinen iloni itsessään.
Mihin sanoo lesus menewänsll?

Isän tykö. lesus meni siihen kunniaan ja kirkkauteen, jokk
hänellä oli ollut ennenkuin maailma olikaan.

Miksi puhui lesus nämä maailmassa ollessaan?
Siksi, että heillä olisi minun täydellinen iloni itsessään.

lesuksen esirukousta muistellessa opetuslapset olimat täy-
sin turwattuna ja iloitsiwat siitä. lesus myös iloitsi siitä, eM
hän sai taas mennä Isän luo ja että hän tiesi omansa olewan.
täysin turwattuna.

Millä sanoo lesus, että hän on warjellut opetuslapsensa..
Isän sanalla.

Mikä teki opetuslasten oltawan tukalaksi?
Se, että maailma wihasi heitä.

Ia minkätähden wihasi maailma opetuslapsia?
Sentähden etteiwät he ole maailmasta.

Opetuslapset pelkcisiwät ja rakastiwat enemmän Jumalaa
kuin ihmisiä. Maailman kunniasta, ilosta ja huwituffista he
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eiwät wälittäneet, sillä he eiwät olleet maailmasta ja sentähden,
maailma heitä wihasi.

Miten oliwat opetuslapset tähän tilaan tulleet?
Siten, että he oliwat kätkeneet lesuksen sanat.

Miten olisiwat opetuslapset helpoimmin woineet päästä
maailman mainosta?

Sen kautta, että Isä olisi ottanut heidät luokseen.
Helpoin tapa päästä wapaaksi maailman mainosta ja

kaikesta pahasta, olisi autuaallinen kuolema, mutta sitä ei Herra
tahdo. Sillä mitä rukoilee lesus opetuslapsilleen tähän nähden?

En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, maan
että warjelisit heitä pahasta.
Opetuslapsilla oli tärkeä tehtäwä maailmassa. Heidän

piti saarnata cwankeliumia maailmalle, ja siten kirkastaa Isän
nimeä. Mutta koko maailma on pahuudessa, sanoo apostoli
Johannes. Ia mitä lesus sentähden pyytää Isältänsä opetus-
lapsilleen?

Hän pyytää: että warjelisit heitä pahasta.
Mitä lesus wieläkin teroittaa opetuslapsiin nähden?

He eiwät «le maailmasta, niinkuin en minäkään ole maail-
masta.

lesuksen omain tulisi aina muistaa, että, maikka he ulko-
naisesti elämät ja toimimat maailmassa, tulee heillä olla tai-
waallinen mieli, olla sisällisesti erotettu maailmasta.

Miten katekismuksessamme sanotaan uskowaisen elämän
muodostuman itseensä nähden?

Uskowaisen elämä häneen itseensä nähden muodostuu siten,
että hän walwoo ja rukoilee, taistelee syntiä wastaan ja pyytää
jokapäiwäisessä uskon kilmoituksessa kaswaa sisällisen ihmisen
puolesta ja yhä enemmän tulla Kristuksen kuwan kaltaiseksi.
Kun lesus nyt oli rukoillut Isää warjelemaan opetus-

lapsiaan pahasta, mitä hän sitte pyytää?
Hän pyytää: Pyhitä heitä totuudessa; sinun sanasi «n totuus.
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Pyhittämisellä ymmärretään eroiltua maailmasta ja wih-
tiä Jumalalle. lesus rukoilee siis, että Isä tekisi hänen opetus-
lapsensa yhä enemmän kykenewiksi ja leimallisiksi hänen palwe-
lukseensa, erottaisi heitä maailman ajatus- ja katsantotawasta
ja saattaisi heitä yhä sywemmälle totuuteensa.

Ia missä ilmoittaa Jumala totuutensa? Mitä sanoo
lesus siitä tekstissä?

Sinun sanasi on tatuus.
Ewankeliumin saarnaajina oli erittäin tärkeää opetus-

lapsille, että he oliwat pyhitetyt Jumalan totuudessa, erotetut
kaikesta walheesta ja juurrutetut Jumalan sanaan. Muista-
kaa, rakkaat lapset, jos lesukscn omia olemme, niin hän todelli-
sena ylimmäisenä pappina rukoilee yhä wielä meidänki puoles-
tamme: Pyhitä meitä totuudessas, sinun sanas on totuus.

Wiidentenii Sunnuntaina Päästäisestä.
Emankeliumi: I°h. 17: 18—23.

Miten nimitetään tätä sunnuntaita erityisesti?
Rukoussunmmtaiksi.

Niin, tänä sunnuntaina on muinoin paljon rukoiltu kris-
tillisessä seurakunnassa. Nyt kun odotettiin Helluntaita rukoil-
tiin Herralta erityisesti Pyhän Hengen lahjaa. Ensimmäisen
wuosikerran tekstissä puhutaan rukouksesta lesuksen nimessä.
Tämä teksti sisältää lesuksen ylimmäispapillista rukousta ja
«n jatkoa wiime sunnuntain ewankeliumitekstille.

Luemme sen.
Kun lesus oli rukoillut, että taiwaallinen Isä pyhittäisi

hänen opetuslapsensa totuudessa, sanoo hän tässä minkätähden
pyhitys oli heille erittäin tarpeen. Mitä sanoo hän siitä tekstissä.

Hän sanoo: Niinkuin sinä lähetit minut maailmaan, niin
minäkin lähetin heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän
tähtensä, että hekin olisimat totuudessa pyhitetyt.
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Kukll oli lesuksen lähettänyt?
Isä.

Isä oli pyhittänyt lesuksen ja lähettänyt hänet maail-
maan kunniansa ja woimansa töitä tekemään. Ia keitä sanoo
lesus nyt samaten lähettäneensä maailmaan?

Opetuslapsensa.

lesus lähetti opetuslapsensa maailmaan ewankeliumia
lemittämään. Tähän Herran työhön oli lesus heitä kaswatta-
nut ja malmistanut, ja tähän oli pyhitys heille erityisesti tar-
peen. Mitä sanoo lesus tekemänsä heidän pyhityksekseen?

Hän sanoo: minä pyhitän itseni heidän tähtensä.
Paitsi sitä, että lesus opetuslapsilleen oli opissa ja elä-

mässä esikuwana, oli hän nyt erottama itsensä omistaan sowinto-
uhriksi heidän tähtensä. Hän pyhitti itsensä opetuslastensa ja
toko ihmiskunnan hywäksi, kun hän Jumalan karitsana kuoli ris-
tillä. Miksi sanoo lesus pyhittäwänsä itsensä opetuslasten tähden?

Että Helin olisiwat totuudessa pyhitetyt.

Opetuslapset tuliwat totuudessa pyhitetyiksi siten, että
lesus uhrikuolemallaan erotti heidät maailmasta, synnistä ja
sen seurauksista ja mihki heidät Jumalalle. Muistakaamme
aina sitä, että lesus on meidät niin kalliisti ostanut, ettemme
enää ole omamme, emmekä saa elää muille kuin hänelle.

lesus oli nyt rukoillut niiden opetuslastensa puolesta,
jotka hän itse oli kaswattanut. Seuraamasta wärsystä alkaen
rukoilee hän koko uskomaisen seurakuntansa puolesta. Miten
sanoo hän tästä?

Mutta en minä rukoile ainoastaan heidän tähtensä, maan
myös niiden tähden, jotka heidän sanansa kautta uskomat minuun.

Keitä tarkoittaa lesus niillä, jotka apostolein kautta usko-
mat häneen?

Koko uskomaista seurakuntaa.
Tämä lesuksen esirukous käsittää kaikkia, jotka Jumalan

sanan kuulemisen ja kätkemisen kautta omat tulleet ja tulemat
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elämään uskoon lesukseen. Ei yksikään ollut unhotettu. Tämä
on kaikkina aikoina ollut ja on olema suuri lohdutus pakanoille,,
joille ewankeliumill julistetaan. Kuinka lohdullista onkaan meille-
kin tietää, että lesus on rukoillut ja rukoilee wielä meidän
puolestamme ja että tuumallinen Isä kuulee häntä.

Mitä rukoilee tässä lesus kaikkein uskowainsa puolesta?
Hän pyytää, että he kaikki olisiwat, niinkuin sinä, Isä, olet

minussa ja minä sinussa, että hekin meissä yhtä olisiwat.
lesus rukoilee siis, että hänen uskowaisensa, olisiwat

rakkaudella yhdistetyt. Ia millä lamoin tulee heidän olla yhtä.
Niinkuin Isä ja Poika omat yhtä.

Isä ja Poika omat samaa olentoa, ja Jumalan olento
on sula rakkaus. lesuksen uskomaisten tulee olla Isässä ja
Pojassa, rakkauden lähteessä, niin woiwat hekin sen kautta olla
yhtä. Silloin on heillä keskinäinen rakkaus. He omat Juma-
lan perhe. Miltä tuntuu teidän kodissanne jos isälle, äidille,
weljille tahi sisarille tapahtuu pahaa? Mitä te silloin teette?

Me suremme.
Ia jos heille hywin käy, niin te iloitsette. Perheessä siis

yhden ilo ja menestys on kaikkein, yhden onnettomuus samoin.
Niin tulisi olla uskowainki kesken.

Mikä on seuraus siitä, kun lesuksen opetuslapset näin
omat rakkaudessa yhdistetyt?

lesus sanoo: siitä maailma uskoisi sinun lähettäneen minua?

Sen rakkauden kautta, joka yhdistää lesuksen opetus-
lapsia, tulee siis maailma tietämään, että lesus on Jumalan
lähettämä. Tämä on tapahtunutkin, sillä uskomaisten pyhä
rakkauden tuli on herättänyt suurta ihmettelyä pakanoissa.
Ensimmäisistä kristityistä sanoiwat he: kuinka suuresti rakasta-
matkaan he toisiansa. Moni nrmeli: kristittyin Jumala on
ihmeellinen, joka moi waikuttaa heissä tuonlaisen rakkauden.
Heidän Jumalaansa tahdon minäkin oppia tuntemaan.
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Mitä sanoo lesus edelleen tekstissä antaneensa usko-
milleen?

Hän sanoo: Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle,
olen minä antanut heille.
lesus antaa uskomilleen ja täällä ajassa sitä kirkkautta,

tuin Isä hänelle antoi. Hän on ansainnut heille lapsen oikeu-
den Jumalan tykönä. Pyhän Hengen kautta saamat he armoa
Kristuksen täydellisyydestä niin, että he uudistumat hengessä
ja mielessä ja wihdoin koko olennossaan Jumalan kuwan kal-

taiseksi ja tulemat siten osallisiksi Kristuksen kirkkaudesta.
Mitä warten sanoo lesus antamansa tämän kirkkauden

Hpetuslllpsilleen.
Että he olisimat yhtä, niinkuin me olemme yhtä, minä heissä

ja sinä minussa; että he tulisinmt täydellisiksi yhdessä, että
maailma tietäisi, että sinä heitä rakastit, niinkuin sinä minua
rakastit.

Jumalan rakkaina lapsina. Jumalan perheen jäseninä ja
lankaikkisen elämän perillisinä tulee liskomaisten olla ja täällä
Jumalan rakkauden kautta yhdistetyt ja wihdoin taiwaassa
yhdistää Jumalan rakkaus kaikki. Siellä kirkkaus tulee täy-
delliseksi.

Ajatelkaa, rakkaat lapset: kuulutteko tähän Jumalan per-
heeseen. Ikäwöitsettekö taiwaan kirkkauteen? Onko menonne
taiwaissa?

Helatuorstaina.
Gwllnleliumi: 17: 24—26,

Mitä juhlaa me tänään wietcimme?
Helatuorstaitll.

Minkä tapauksen muistoksi wietämme Helatuorstaita?
lesuksen taiwaaseen astumisen muistoksi.

Montako päiwää ylösnousemisensa jälkeen lesus astui
taiwaaseen?

Neljäkymmentä päiwää.



110

Sentähden mieltää kristillinen kirkko Helatuorstaita neljä?
kymmentä päiwää Pääsiäisen jälkeen. Ensimmäisen wuofikerran
ewankeliumiteksti kertoo lesuksen taiwaaseen astumisen tapauk-
sen. Tämä toisen wuofikerran ewankeliumiteksti esittää meille
lesuksen taiwaaseen astumisen hedelmän.

Mikä sanotaan katekismuksessamme oleman Kristuksen
taiwaaseen astumisen hedelmä?

Taiwaaseen astumisensa kautta Kristus meni kunniaansa,,
lähettääkseen Pyhän Hengen, ollakseen Isän tykönä wälimiehe-
nämme ja saattaakseen omansa luokseen Isän huoneeseen.
Näitä asioita sisältää lesuksen ylimmäispapillisen rukouk-

sen loppuosa, joka on otettu tämän päiwän toisen wuofikerran
ewankeliumitckstiksi.

Luemme sen.
Tämä nyt on jatkoa wiime sunnuntain tekstille.
Muistatteko miten tätä tekstiä käfittelewinä sunnuntaina

olemme jakaneet lesuksen ylimmäispapillisen rukouksen sisältöön
nähden?

Ensin rukoili lesus itsensä puolesta, sitten opetuslastensa
puolesta ja wiime sunnuntaina käsitellyssä niiden puolesta, jotka
opetuslasten sanan kautta uskomat häneen.
Oikein. Tässä tekstissä ilmoittaa lesus Isälleen, missä

hän tahtoo opetuslapsilleen tuleman olopaikan.
Kuinka sanoo lesus siitä?

Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin olisi-
m»t minun kanssani, jotka sinä olet minulle antanut.

Missä tahtoo siis lesus omainsa olemaan?
Siellä missä hän on.

Ajatelkaa tätä Jumalan lasten onnellista tilaa. Täällä
elämät he uskon yhteydessä kolmeyhteisen Jumalan kanssa,
nauttimat Jumalan armoa ja rakkautta Kristuksessa, owat rak-
kaudella liittyneet toisiinsa ja tietämät, että he kerran pääsewät
siihen kunniaan ja kirkkauteen, jossa lesus on.
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Ia miksi tahtoo lesuZ saada omansa sinne, jossa hän on?
lesuZ sanoo: että he näkisiwät minun kirkkauteni, jonka mi-

nulle annoit, silla sinä rakastit minua, ennenkuin maailman
perustus laskettiin.

lesuksen omat, jotka omat uskossa häneen kuolleet, saa-
mat tlliwaassa nähdä hänen kirkkautensa täydellisessä loistos-
sansa, ja Kristuksen ilmestyessä hekin kirkastumat. Apostoli
Johannes sanoo tästä: Nallaani! Nyt me olemme Juma-
lan lapsia, eilä ole wielii ilmestynyt, milsi me tulemme;
mutt» sen tiedämme, että lun hän ilmestyy, niin me tulemme
hänen kaltaisekseen; sillä me saamme nähdä hänet semmoi-
sena luin hän on. 1 loh. 2: 2.

Minkä nojalla waatii lesuZ näin suurta autuutta usko-
milleen?

Jumalan wanhurskauden nojalla.

Kuinka sanoo hän tästä?
Vanhurskas Isa, maailma ei ole sinua tuntenut, mutt»

minä tunsin sinut; ja nämä owat ymmärtäneet, että sinä minut
lähetit.
Mitä käsitetään silla, että Jumala on manhurskas?

Sillä käsitetään, että Jumala antaa itsekullekin hänen toit»
tensii mukaan.

Koska lesuksen omat elämät ja täällä uskon yhteydessä
hänen kanssaan, missä tulee heidän Jumalan wanhurskauden.
waatimuksen mukaan olla tulemassakin elämässä?

lesuksen tykönä.

Mitä sanoo lesus manhurskaalle Isälleen maailmasta?
Hän sanoo: maailma ei sinua tuntenut.

Ia mitä sitä mastoin opetuslapsistaan?
Nämä omat ymmärtäneet, että sinä minun lähetit.

Tällä lesuZ ikäänkuin sanoo: Isä, kun sinä olet man-

hurskas Jumala, täytyy se eroitus olla maailman ja minun
omaini wälillä, etteiwät maailman lapset, jotka epäuskossaan
omat minun tarjoamani armon hyljänneet, pääse näkemään
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minun kunniaani, maan nämä, jotka minun sanani kätkiwät
ja omat sen kautta tulleet elämään uskoon. He omat minussa
ja minä heissä ja sinä et saa tätä yhteyttä hajottaa.

Mitä sanoo lesus edelleen tekstissä?
Ia minä ilmoitin heille sinun nimesi ja olen ilmoittama,

että se rakkaus, jolla sinä rakastit minua, olisi heissä ja minä
heissä.
Mitä lupaa siis lesus wielä pois mentyänsäkin tehdä?

Hän lupaa ilmoittaa Isän nimen.

Sen hän tekee Pyhän Hengen kautta. Jumalanrakkaus
Vuodatetaan Pyhän Hengen kautta uskoman sydämmeen. Tär-
keää on saada walittuin lasten Henki, jossa me huudamme:
Abba, rakas Isä!

Missä tarkoituksessa sanoo lesus ilmoittamansa Isan
nimen uskomilleen?

Että se rakkaus, jolla sinä rakastit minua, olisi heissä ja
minä heissä.
Samassa tulee meidän oppia tuntemaan Isän tahdon

ja sydämmen, kuinka hän lesuksessa Kristuksessa ijankaikkisesti
rakastaa meitä. Ia tun Isän rakkaus Pyhän Hengen kautta
meidän sydämmiimme wuodatetaan, ja lesus uskon kautta asuu
meissä, niin kirkastumme jo täällä ja odotamme ilolla Vapah-
tajamme kirkasta ylösnousemista.

Kristus, meidän ylimmäinen pappimme ja edeswastaa-
jamme Isän tykönä warjelkoon ja mahwistakoon meitä sanas-
saan ja oikeassa uskossa siksi, kunnes kirkastettuna pääsemme
näkemään hänet kunniassansa.

Kuudentena Sunnuntaina Pääsiäisestä.
Ewankeliumi: loh. 15: 18-25.

Helluntain edellisen sunnuntain ensimmäisen wuosikermn
ewankeliumiteksti kertoo Pyhän Hengen tulosta ja siitä mainosta.
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jonka maailma nostaa niitä wastaan, jotka Pyhän Hengen
waikuttamina elämät ja toimimat.

Tässä toisen wuosikerran ewankeliumitekstissä puhutaan
myös maailman wihasta lesuksen omia wastaan. Se on osa
lesuksen hywästijättöpuhetta opetuslapsilleen.

Luemme tekstin.
Kenelle puhuu lesus tässä?

Hän puhuu opetuslapsilleen.
Mitä sanoo lesus opetuslapsilleen?

Hän sanoo: Jos maailma nnhaa teitä, niin tietäkää, että
se on ennen »vihannut minua, kuin teitä.
Kalliissa hywästijättöpuheessaan oli lesus kertonut ope-

tuslapsilleen kuinka suuresti hän rakasti heitä ja oli kehoittanut
heitä pysymään hänen rakkaudessaan. Kun nyt opetuslapset
«limat tulleet makuutetuiksi lesuksen rakkaudesta oliwat he wal-
mistunect kuulemaan mitä heillä maailmassa oli odotettawaa.
Sillä mikä on suuremmasta armosta sekö, että lesus rakastaa
meitä, wai että maailma rakastaa meitä?

Se, että lesus rakastaa meitä.
Oikein. Apostoli sanoo: jos Jumala on meidän kans-

samme, kuka moi meitä wastaan olla. Jos lesus rakastaa
minua ja minä olen hänen omansa, niin kärsin mielelläni
maailman wihaa. Millä lohduttaa lesus opetuslapsiansa teks-
tissä maailman wihaan nähden?

Hän sanoo: I«Z maailma mihllll teitä, niin tietäkää, että se
on ennen nnhannut minua kuin teitä.

Waikka lesus oli ansainnut tulla enin kaikista rakaste-
tuksi, tuli hän päin mastoin wihatuffi. Syyn miksi maailma
lesusta wihasi sanoo hän itse: sillä minä todistan maailmasta,
että hänen työnsä omat pahat. loh. 7: 7. Samasta syystä
tulemat lesuksen opetuslapset wihatuiksi. Tässä on meillä
paljon oppimista. lesuksen omina emme saa ottaa osaa sem-
moisiin tilaisuuksiin, joissa Jumala tulee halweksitutsi. Ellei

8
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ole tilaisuutta sanoilla nuhdella, tulee käytöksemme todistaa siitä,
että kammoomme jumalatonta puhetta ja elämää. lesuksen
opetuslapsen tuntomerkki onkin se, että maailma häntä wihaa.

Missä tapauksessa sanoo lesus, että maailma rakastaisi
hänen opetuslapsiaan?

Hän sanoo: Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa
rakastaisi.
Jos apostolit olisiwat eläneet maailman lamoin lihan

himossa, silmäin pyynnössä ja elämän koreudessa, olisiwat he
kyllä maailmassa leimanneet. Silloin maailma olisi heissäomaansa rakastanut, mutta nyt he eiwät olleet maailmasta.
Ia miten oliwat he tulleet wedetyksi pois maailmasta?

lesus sanoo: minä malitsin teidät maailmasta, sentähben
maailma wihaa teitä.
lesus oli ilmoittanut heille Isän tahdon ja he oliwat

wastaanottaneet ja kätkeneet hänen sanansa ja saaneet sen kautta
uuden mielen. He rupesiwat pyrkimään niitten perään kuin
ylhäällä omat. He eiwät sopineet enää maailman kanssa ja
sentähden maailma rupesi heitä wihaamaan. Kenen palwe-
lijoiksi oliwat he rumenneet maailmasta erotessaan?

lesuksen palwelijoitsi.

Miten teroittaa lesus tätä tekstissä heidän mieleensä?
Hän sanoo: Muistakaa sitä sanaa, jonka minä teille sanoin:

Ei ole palmelija suurempi herraansa. Jos he minua wainosi-
Mat; niin he teitäkin wainoowat; jos he kätkiwät minun sa-
nani, niin he kätkewät teidänkin sananne.
Totisilla kristityillä on se ollut ja on olema suuri lohdu-

tus, että he saamat kokea samaa kuin itse lesus.
Wihasiwatko kaikki Israelissa lesusta?

Ei, lesuksella oli myös ystäwiä, jotka oliwat kätkeneet
hänen sanansa.
Millä lohduttaa lesus opetuslapsiansa tämän johdosta?

Hän sanoo: jos he kätkiwät minun sanani, niin he kätke»
wät teidänkin sananne.
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Mistä syystä sanoo lesuZ maailman wainoowan hänen
opetuslapsiansa?

lesuZ sanoo: nämä kaikki tekemät he teille minun nimeni
tähden, sillä he eiwät tunne häntä, joka minun lähetti.
Mitä käsitetään lesuksen nimellä?

lesuksen olentoa.

Niin, lesuZ itse, hänen olentonsa, on rakas hänen opetus-
lapsilleen. Kun he lesukseen uskomat ja häntä rakastamat,
tahtomat he myös häntä tunnustaa maailmalle, ja mikä on
siitä seuraus?

Maailma nminoo heitä, sillä he eiwät tunne Isää.
lesus sanoo itse: ei Isää tunne yksikään, mutta Poika,

ja kenelle ikänä Poika tahtoo sen ilmoittaa. Math, ii: 2?.
Syntejänsä suremille, nöyrille, apua tarwitsewille saattoi le-
suZ julistaa Isän ääretöntä rakkautta, että hän antoi ainoan
Poikansa maailman j. n. e., mutta luonnolliselle ihmiselle,
jolla on muuttumaton, ylpeä mieli ei lesuZ saata ilmoittaa
Isän nimeä. Juutalaisille se erittäin oli synniksi, etteimät tun-
teneet Isää, sillä heillä oli Jumalan Sana, Moses ja profee-
tat. Missä oli siis Jumala ilmoittanut itsensä heille?

Sanassaan.
Olipa wielä Jumalan korkein ilmestyskin tullut heidän

osakseen. Kuka on Jumalan olennon täydellinen ilmestys?
lesus Kristus.

Ia miten kohteliwat Juutalaiset lesusta.
He wainosiwat häntä.

Mitä sanoo lesus tästä Juutalaisten menettelöstä?
Hän sannoo: Ellen olisi tullut ja puhunut heille, niin

heillä ei olisi syntiä, mutta nyt ei heillä ole mitään puoltosyytä
synnilleen. Joka nuhaa minua, hän wihaa Isäänilin.
Mikä teki Juutalaisten synnin puoltamattomaksi?

lesus sanoo: Ellen olisi tehnyt heidän keskellään niitä
töitä, joita ei kukaan muu ole tehnyt, niin heillä ei olisi syntiä,
mutta nyt he näkiwätniitä, j» he wihasiwllt sekä minua että Isääni.
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Mitä jumalallisia töitä oli lesuZ tehnyt?
Hän oli parantanut sairaita, herättänyt kuolleita, asettanut

meren n. m.
Mistä todistiwat nämä lesuksen työt, joita ei kukaan

muu ollut tehnyt?
Ne todistiwat siitä, että hän oli Jumalan lähettämä ja

itse Jumala.
Waikka Juutalaiset näkiwcit lesuksen jumalallisia töitä,

mitä he kuitenkin tekiwät?
He wihasiwat lesusta ja Isää.

He kielsiwät siis lesuksen, ja niin tekee mielä jokainen,
joka ei mastaanota Jumalan woimallisesti tarjoamaa armoa
ja elämää Kristuksessa. Ajatelkaa, rakkaat lapset, kuinka suuri
synti onkaan Kristuksen kieltäminen.

Mitä sanoo lesus lopuksi tekstissämme?
Mutta seu täytyi tapahtua, että se sana täytettäisiin, joka

heidän laissaan on kirjoitettu: He wihasiwat minua ilman syytä.

Messillllisessa psalmissa 69: 5 oli tätä ennustettu, ja
maailman lesusta wihatessa oli tämä hänelle lohdutuksena.
Tutkikaamme itseämme: Rakastammeko me lesusta ja hänen
opetuslapsiansa? Nohkenemmeko osoittaa lesuksen omille suo-
siota ja rakkautta, jos heillä on maailmassa halpa asema, jos
he omat oppimattomia, köyhiä ja halwekfittuja. Rukoilkaamme,
että saisimme armoa wahwistua uskossa ja lesuksen tuntemi-
sessa ja rakkautta tunnustaa häntä ja hänen omiansa maailmalle!

Helluntaipiiiwimii.
Ewllnkeliumi I«h. 15: 10—17.

Mitä juhlaa me nyt wietämme?
Helluntaijuhlllll.

Minkä tapauksen muistoksi mietti Israel Helluntaijuhlaa?
Lain antamisen muistoksi sekä kiitosjuhlana päättyneestä

«viljankorjuusta.
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Minkä tapauksen muistoksi imetämme me Helluntaita?
Pyhän Hengen nmodattamisen muistoksi.

Koska tapahtui Pyhän Hengen muodatus?
Kun miideskymmenespäimä täytettiin lesuksen ylösnouse-

misesta.
Siksi kristillinen kirkko wiettää helluntaita seitsemän wiik-

koa jälkeen Pääsiäisen, eli wiidentenäkymmenenä päiwänä Pää-
siäisestä lukien.

Pyhän Hengen wuodattamisesta asti luetaan myös kris-
tillisen seurakunnan perustus. Mika on Kristuksen seurakunta
katekismuksemme mukaan?

Kristuksen seurakunta on pyhäin yhteys, jonka jäsenet Ju-
mala sanan ja sakramenttein kautta on johdattanut Kristuk»
sen tykö ja tehnyt osalliseksi Kristuksen armosta ja Pyhästä
Hengestä.
Tämä toisen muosikermn ewankeliumiteksti on otettu

lesuksen hywästijättöpuheesta. Siinä lesus puhuu siitä rak-
kaudesta, jonka tulisi mallita Kristuksen opctuslapsissa.

Luemme tekstin.
Kenen puhetta tekstissä kerrotaan?

lesuksen puhetta.
Kenelle puhui lesus?

Opetuslapsillensa.
Mitä sanoi lesus opetuslapsilleen?

Hän sanoi: Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte
minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt
ja pysyn hänen rakkaudessaan.
Missä on lesus ilmoittanut meille käskynsä.

Raamatussa.
Niin, Herra on antanut meille kymmenet käskyt ja pal-

jon muita käskyjä jo wanhassa testamentissa. lesuksen käs-
kyjä kertomat ewankelistat ja apostolit. Esim. lesuksen wuori-
saarna sisältää käskyjen rikkauden, mutta kaikki käskyt lesuk-
sen lunastetuille woisimme yhdistää Johanneksen lauseeseen:
N»m»t «wat kirjoitetut, että te uskoisitte, että lesus on



118

Kristus Jumalan Poila ja että te saisitte elämän uslon
lautta Hänen nimeensä. loh. 20: 31. Joka uskon kautta
on likisessä elämän yhteydessä lesuksen kanssa, hän kantaa
rakkauden hedelmiä. lesus on hänelle kaikista kallein. Rak-
kaudesta lesukseen tahtoo hän mielellään noudattaa hänen käs-
kyjänsä. Ia mitä seuraa sille, joka pitää lesuksen käskyt?

Hän pysyy lesuksen rakkaudessa.
Kenen lamoin lesuksen opetuslapset silloin tekemät?

He tekemät lesuksen tanwin, M» hän sanoo: niinkuin minä
olen pitänyt Isäni käskyt jll pysyn hänen rakkaudessaan.
lesus sanoo itse: Minä tiedän, että Isän läsly on

ijanlaillinen elämä. loh. 12: 50. Isän käsky oli siis,
että Poika ansaitsi langenneelle ihmissukukunnalle ijankaikkisen
elämän ja lesus kuuliaisena Isän tahdolle tuli maailmaan ja
uhrikuolemallaan sen täytti pysyen Isän rakkaudessa.

Mitä sanoo lesus tarkoittamansa tällä puheella opetus-
lapsilleen?

Hän sanoo: Nämä olen minä teille puhunut, että minun
iloni olisi teissä, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
Rakkaus tekee onnelliseksi ja tuottaa iloa. Vapaehtoisesta

rakkaudesta oli lesus täydellisesti pitänyt Isän käskyn, ja hä-
nen ilonsa oli sentähden täydellinen. Apostolit saiwat tämän
ilon silloin, kun Pyhä Henki Helluntaina heille wuodatettiin.
Jokaisen uskowaisen ilo on myös tulema täydelliseksi. Se al-
kaa silloin, kun hän Pyhän Hengen waikutuksesta oppii tunte-
maan Jumalan armon lesuksessa, lisääntyy sitä myöten, kun
Pyhän Hengen johdattaessa usko wahwistuu ja tulee täydelli-
seksi Jumalan lasten sanomattomassa autuudessa ja kirkkau-
dessa taiwaassll. Jos opetuslapset nyt tahtomat pysyä ilossa,
minkä käskyn tulee heidän pitää tekstin mukaan?

lesus sanoo: Tämä on minun käskyni, ett» te rakastatte
toinen toistanne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.
Mitä lesus siis waatii opetuslapsiltaan?

Sitä, että he rakastamat toinen toistansa.
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Ia miten tulee heidän rakastaa toisiaan?
Niinkuin lesus on meitä rakastanut.

Minkä sanoo lesus korkeimmaksi rakkauden osoitteeksi?
Hän sanoo: Ei «le yhdelläkään suurempaa rakkautta, kuin

se, että hän antaa henkensä ystäwainsä edestä.
Mikä siis oli täydellisin osoite lesuksen rakkaudesta?

Hänen kuolemansa.
Apostoli Johannes sanoo: Siitä me tunsimme rallau»

den, ett» hän on henkensä meidän edestämme pannut, niin
pitää meidän weljeimme edestä meidän henkemme paneman.
1 loh. 3: 16.

Mitä sanoo lesus opetuslastensa oleman hänelle, jos he
-tekemät, mitä hän käskee?

lesus sanoo: Te olette minun ystiiroiini, jos te teette
mitä minä teille käsken.

Mikä asema oli opetuslapsilla ollut tähän asti lesuksen
tuona?

Palmelijan asema.
Waikka he oltwat seurustelleet lesuksen kanssa ulkonai-

sesti, eiwät he ennen olleet niin likiscssä yhteydessä hänen
kanssaan, että hän olisi woinut heille ilmoittaa kärsimisensä ja
kuolemansa tarkoituksen. Millä perustuksella kutsuu lesus opetus-
lapsiaan nyt ystämiksi?

Hän sanoo: Minä olen nimittänyt teitä ystäwiksi, sillä
minä ilmoitin teille kaikki, mitä olen kuullut Isältäni.
Istäwällemme uskomme salaisimmatkin asiamme, sillä

me luotamme häneen. Opetuslapsetki oliwat nyt päässeet ystä-
Tvän asemaan, sillä mitä oli lesus heille uskonut?

Kim oli puhunut heille kärsimisestään, kuolemisestaan ja
ylösnousemisestaan.

Oliwatko opetuslapset lesusta täysin käsittäneet?
Eiwät. Raamattu sanoo, etteiwiit he ymmärtäneet sitä,

kuin hän sanoi.
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Wasta sitte, kun Pyhä henki Helluntaina wuodatettim
apostolein yli, tuliwat he oikein lesusta käsittämään ja sai-
wat hänen luonaan litisen ystäwän aseman.

Lakkasiwatko opetuslapset nyt Manuksi päästyään ole-
masta lesuksen palwelioita?

Eiwät lakanneet.
Uskollinen palwelija saattaa olla luotettawa ystäwä,

mutta pysyy siltä plllwelijana. Samaten opetuslapset niinkuin
kaikki totiset uskowaiset omat kyllä lesuksen palwelijoita, jotka
ilolla täyttämät hänen käskyjään, mutta samalla myös walit-
tuja ystäwiä. Näistä sanoo apostoli Johannes: Teillä on
woide häneltä, jola pyhä on, ja te tiedätte laitti, i loh.
2: 20. Woide on Pyhä Henki, jonka kautta lesuksen usko-
waiset tulemat Isän sydämmen oikein tuntemaan ja pääsewät
siten onnelliseen lapsen ja ystäwän asemaan. Mutta tässä
autuaallisessa tilassa eiwät he saa unhottaa, miten he siihen
owat päässeet. Mitä sanoo lesus siitä edelleen tekstissä?

Te ette minua «valinneet, maan minä walitsin teidät.

Ei ollut opetuslnpsilla siis mitään kerskattawaa, sillä
mapaasta armostaan oli lesus walinnut heidät. Ia mihin
oli hän heidät määrännyt?

Hedelmää tekemään.

Kun opetuslapsi elää niin likisessä yhteydessä lesuksen
kanssa, kuin oksa on wiinipuussa, niin kantaa hän hedelmiä.
Apostoli sanoo: Gttä te nyt olette synnistä wapautetut
ja Jumalan palwelialsi tulleet, niin teillä on teidän hedel-
männe pyhyyteen, mutta lopuksi ijanlaillinen elämä. Rom.
6: 22. Hengen hedelmä on siis uusi, pyhä olento ja lopuksi
lahjapalkkana ijankaikkinen elämä. Tässä onnellisessa tilassa
woi liskomainen rukoilla lesuksen nimessä, ja mitä lupaa
lesus hänelle?

lesus sanou: Isä antaa teille mitä maan rukoilette hä-
neltä minun nimeeni.
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Tämä on kallis lupaus, jota uskowaisen aina tulee muistaa
ja ahkerasti käyttää saadakseen ijankaikkisesti pnsywiä hedelmiä.

Millä sanoin lesus wielä yhdistää tässä tekstissä puhu-
mansa?

Sanoilla: tämän minä käsken teille, että te rakastatte toi»
nen toistanne.

Ensimmäiseksi ja wiimeiseksi waatii lesus siis uskowaisil-
taan keskinäistä rakkautta. Rukoilkaamme lesuksen nimessä,
että rakas taiwaallinen Isämme runsain määrin lahjoittaisi
meille rakkautta helluntailahjaksi.

Toisena Helluntaipiiiwiina.
Emanleliumi loh. 6: 44—61.

Tämä toinen Helluntaipäiwän toisen wuosikerran ewan-
keliumiteksti on osa siitä puheesta, jonka lesus piti Kaper-
naumin synagogassa sen johdosta, että kansa lesuksen rawit-
tua 5000 miestä miidellä leiwällä ja kahdella kalalla tahtoi
tehdä hänet kuninkaaksi.

Luemme tekstin.
Mistä kalliista asiasta lesus tässä puhuu?

Hänen tykönsä tulemisesta.
Ia miten sanoo lesus tultawan hänen tykönsä?

lesus sanoo: Gi moi kukaan tulla minun tyköni ellei Isä^
joka minut lähetti, medä häntä.
Kun ihminen elää suruttomuuden tilassa lähettää Ju-

mala hänelle usein suuria suruja esim. kutsuu kuoleman kautta
pois wanhemmilta rakkaan lapsen, lapsilta manhemmat, rak-
kaan omaisen eli ystämän tahi lähettää hän loman taudin eli
muun wastonkäymisen. Ihminen tulee nyt hätään. Hän
tarwitsee apua ja auttaa ei woi muu kuin lesus. Tällä ta«
woin Isä Jumala wetää ihmistä. Poikansa lesuksen luo.
Toisinaan Jumalan hywyns houkuttelee ihmistä parannukseen.
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Silloin Jumala lähettää hänelle jonkun suuren myötäkäymi-
sen. Tämä katekismuksessamme on selitetty mustauksessa ky-
symykselle: Kuinka Jumala taiwuttaa ihmistä kutsumusta
kuulemaan? Sanokaa wastaus tähän?

Taiwuttaakseen ihmistä kutsumusta kuulemaan Jumalakäyt-
tää kaikellaisia elämän kohtaloita, niinkuin myötäkäymistä, sisäl-
listä ja ulkonaista hätää ja kärsimistä, tahi muiden esimerkkejä.

Jos ihminen tätä kutsumusta noudattaa, niin Pyhä Henki
saa waikuttaa hänessä elämän uskon lesukseen. Ajatelkaa,
kuinka suloista on, että Isä Jumala rakkaudessaan wetää
meitä lesuksen luo. Ia lesus wastaanottaa syntisiä, sillä
hän sanoo: Joka minun tyköni tulee, sitä en minä heitä ulos.

Minkä suuren edun lupaa lesus niille, joita Isä on saa-
nut wetää hänen tykönsä?

Hän sanoo: Minä olen herättämä hänet wiimeisenä päi-
roänä.

He tulemat siis ylösnousemisessa Kristuksen kaltaisiksi.
Kun Isä saa wetää meitä lesuksen luo, kuka silloin on

opettajamme?
Itse Jumala.

Miten lesus wiittaakin profetiaan, joka tästä ajasta
ennusti?

Hän sanoo: Profeetoissa on kirjoitettu: Ia he tulemat
kaikki Jumalan opettamiksi.

Ia kutka omat Jumalan opettamia? Miten lesus itse
sanoo?

Jokainen, joka on Isältä kuullut ja häneltä oppinut, tulee
minun tyköni.

Jokainen siis, joka Isän wetämistä seuraa, tulee lesuk-
sen tykö. Ia joka uskolla lesuksen omistaa, hän tulee ollee-
seen Jumalan tuntemiseen ja saa nähdä Jumalan. Miten le-
sus itse siitä sanoo?

Ei niin, että joku olisi Isää nähnyt, waon joka on Juma-
lasta, hän «n Isää nähnyt.
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Kuka ainoastaan on Isää nähnyt?
lesus.

Niin, ja ainoastaan lesuksen kautta tulemme Isää tunte-
maan. Mitä lesus tekstin mukaan ennen kaikkia meiltä waatii?

uskoa. Hän sanoo: Totisesti, totisesti sanon minä teille,
joka uskoo minuun, hänellä on ijankaikkinen elämä.

Joka uskolla lesuksen omistaa, hänellä on ijankaikkinen
elämä, koska itse lesus elää hänessä ja hän lesuksessa. le-
sus woi täyttää kaiki hänen tarpeensa. Sillä mitä todistaa
lesus itsestään?

Hän sanoo: Minä olen elämän leipä.
Autuas on se, joka uskossa rawitsee sieluaan lesuksella

Kristuksella! Mitä leipää arwosteliwat Juutalaiset ihmeelli-
senä leipänä?

Mannaa, jota Herra antoi Israelin lapsille korwessa.
Mutta mitä sanoo lesus mannasta?

Hän sanoo: Teidän isänne söiwät mannaakorwessa jllkuolimnt.
Manna ei siis woinut pelastaa heitä kuolemasta, mutta

toista on lesus, joka tuli taiwaasta. Hänessä on elämä. Ia
mikä on seuraus sille, joka hänestä syö?

Se, joka siitä syö, ei ole kuolema.
Mikä saatti lesuksen tulemaan alas taiwaasta?

Rakkaus.

Rakkaudesta tuli lesus kuolemaan maailman sowinnoksi
jll walmisti oman itsensä elämän leimaksi. Miten makuuttaa
lesus wieläkin itsestään?

Hän sanoo: Minä olen se elämä leipä, joka tuli alas tai-
waasta; joka syö tästä leimasta, hän on elämä ijankaitkisesti.
Tässä lesus puhuu siitä, miten lesuksen sowintouhri ja

itse lesus uskolla kokonaan omistetaan. Sakmmentillisen syö-
misen ja juomisen hän asetti myöhemmin, mutta warmaan
hän sitäkin jo ajatteli. Sillä mitä sanoo lesus tekstissä edelleen?

Ia se leipä, jonka minä olen antama, on minun lihani,
jonka minä olen antama maailman elämän puolesta.
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Missä antaa lesus meille ruumiinsa ja werensä?
Pyhässä ehtoollisessa.

Niin, pyhässä sanassa ja sakramentissa saattaa uskoma
nauttia lesuksesta ja rukouksessa alituiseen seurustella hänen
kanssaan. Usko yhdistää sielun lesuksen kanssa yhdeksi. Näin
autuaalliseen tilaan tulee jokainen, joka on seurannut Isän
wctämistä Pojan tykö. Isä wetää teitäkin, rakkaat lapset,
nytkin tällä hetkellä. Seuratkaa häntä! Kuulkaa hänen kutsumus-
tansa, niin saatte elää ijankaikkisesti.

Kolminaisuudenpiiiwiinii.
Gwankeliumi loh. 15: I—9.

Helluntaijuhlalla loppuu kirkkomuoden edellinen puolisko.
Sitä sanotaan juhlalliseksi puoliskoksi, koska ne suuret juhlat,
joita wietetään lunastustyön päätapahtumain muistoksi, kuulu-
mat tähän. Kirkkomuoden toinen puolisko alkaa tällä sunnun-
tailla. Miten nimitetään tämä sunnuntai?

Kolminaisuudenpäiwäksi.
Tätä sunnuntaita on wietetty sekä kolmeyhtcisen Juma-

lan juhlana että uudensyntymisen juhlana. Ensimmäisen muosi-
kerrcm ewcmkeliumitekstissä kerrotaan uudesta syntymisestä.
Tämä toisen wuosikcrran teksti tumaa sitä yhdistystä, joka on
lesuksen ja uudesta syntyneen wälillä. lesus oli opetuslas-
tensa kanssa syönyt pääsiäislampaan, asettanut pyhän ehtoolli-
sen, pitänyt alkuosan hywästijättöpuhettaan, laulanut kiitoswir-
ren, noussut pöydästä ja lähti nyt astumaanGetsemanea kohden.

Kutka tässä nyt oliwat lähteneet liikkeelle?
lesus ja hänen opetuslapsensa.

Niin, he kulkiwllt ensin Jerusalemin pimeitä katuja ja
tuliwat sitte laaksoon jossa Kidronin oja juoksi. Tämän ojan
reunoilla marinaan kaswoi »viinipuita. Nämä lesus ehkä huo-
masi ja otti niistä mertauksen, jonka sisältää tämän päiwän
cwankeliumiteksti. Se on jatkoa lesuksen hymästijättöpuheeseen.
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Luemme tekstin.
Mitä sanoo tässä lesus itsestään?

Hän sanoo: Minä olen se totinen nmnipuu.

lesuksesta oli jo profeta ennustanut: Witsa 0N PUt-
lahtawa Isäin kannosta, ja wesa «n hedelmöitsewä hänen
juurestansa. Es. 11: 1. Wesasta oli nyt kaswanut wiini-
puun runko, josta mehewää nestettä wuotaa oksiin.

Mitä sanoo lesus Isästänsä?
Minun Isäni on peltomies.

Jumala on peltomies ja wiinimäki on kristillinen seura-
kunta, joka on alkuansa lesuksesta. Isä istutti wiinipuun
tänne maan päälle silloin, kun lesus Isän rakkauden neuwosta
tuli ihmiseksi ja perusti sitte seurakunnan, jonka jäsenet omat
Ma runkossa.

Minkä toimituksen kautta otetaan jäsenetkristilliseen seura-
kuntaan? '

Kasteen lautta.

Apostoli sanoo: Niin monta luin te Kristukseen kaste-
tut olette, niin te olette Kristuksen päällenne pukeneet.
Gal. 3: 27. Oksat omat siis kasteen kautta tulleet istutetuiksi
Kristukseen. Niinpä tekin, rakkaat lapset, mutta muistakaa,
että wiinipuussa on kahdenlaisia oksia, semmoisia, jotka kanta-
mat hedelmää ja semmoisia, jotka eiwät tee hedelmää. Mitä
sanoo lesus siitä oksasta, joka ei tee hedelmää.

Hän sanoo: Jokaisen oksan minussa, joka ei tee hedelmää,
sen ottaa hän pois.

Hedelmällä tarkoitetaan tässä uskon- eli hengen hedel-
miä. Mitä sanoo apostoli hengen hedelmäksi?

Hengen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystäwyys, hywyys, hiljaisuus, puhtaus. Gal. 5: 23.

Jolla ei ole elämää uskoa lesukseen, ei hänellä woi olla
näitä uskon hedelmiäkään. Hän on semmoinen seurakunnan
jäsen, joka pyhässä kasteessa on istutettu kolmeyhteiscn luma-
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lan yhteyteen ja on tullut ewankeliumin kautta woimallisesti
kutsutuksi. Hän käy kirkossa, lukee Jumalan sanaa, harjoittaa
rukoustakin ja nauttii kalliissa ehtoollisessa Zesuksen ruumista
ja merta, mutta ei kanna hedelmää. Hän on ludas Iskariot-
hin kultainen. Ia mitä sanoo lesus Isän tekemän sellaiselle oksalle?

Hän sanoo: Jokaisen oksan minussa, joka ei tee hedelmää,
sen ottaa hän pois.

Jumala laskee hänet sydämmensä himoihin. Hänen mie-
lensä turmeltuu, ja hän kulkee kadotustaan kohden.

Mutta miten käy sen oksan, joka tekee hedelmää?
Sen hän puhdistaa, että se kantaisi runsaammin hedelmän.

Niinkuin peltomies leikkaa wiinipuun oksin lyhemmäksi,
että siihen tulisi enemmän hedelmää, niin lähettää taiwaalli-
ncn Isä usein lapsilleen komia koetuksia, sisällisiä ahdistuksia
ja ulkonaisia waiwoja, jotta he kantaisiwat yhä enemmän
hengen hedelmiä. Jumala tekee omansa malituiksimurheen pätsissä.

Mitä sanoo lesus sitte opetuslapsistaan?
Hän sanoo: Te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka

minä olen teille puhunut.

Taiwaallinen Isa oli puhdistanut heidät siten, että he
lesuksen sanan woimasta oliwat saaneet oikean uskon ja rak-
kauden Herraansa. Oksa oli siis aluksi puhdistettu, mutta
mitä wielä tarwitlllln siihen, että se möisi tehdä hedelmää?

Sen tulee pysyä kiinni puussa.
Mitä sanoi lesus opetuslapsilleen tähän nähden?

Hän sanoi: pysykää minussa, niin minäkin olen pysyn?»
teissä. Niinkuin oksa ei woi itsestään tehdä hedelmää, ellei se
pysy wiinipuussa, niin ette tekään, ellette minussa pysy.
lesus oli nyt eroama opetuslapsistaan, ja kuitenkin sa-

noo hän: pysykää minussa. Kuinka oli se mahdollista, kun
lesus meni Isänsä tykö, ja opetuslapset jäiwät maailmaan?

Uskon kautta saattoiwat opetuslapset pysyä lesuksessa.
Niin, uskon kautta omat lesuksen omat elämän yhtey-

dessä hänen kanssaan, ja lesus asuu Pyhän Hengen kautta
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heissä. Kun tämä asia on niin äärettömän tärkeä, teroitan
lesus sitä uudestaan opetuslapsilleen. Miten tekstissä siitä
sanotaan?

Minä olen nninipuu, te olette oksat; joka minussa Pysyy,
niinkuin minä Pysyn hänessä, hän tekee paljon hedelmää.
Millä ehdolla siis woi lesuffen opetuslapsi tehdä uskon

hedelmiä?
Sillä ehdolla, että hän Pysyy lesuksessa.

Miten kelpaamaton on opetuslapsi ilman lesusta?
Hän sanoo: Ilman minua ette woi mitään tehdä.

Ia mikä on niiden osa. Ma eiwät pysy lesuksessa?
lesus sanoo: Jos ei joku minussa pysy, hän on heitetty

pois, niinkuin oksa ja kuiwettunut; ja he kootaan yhteen ja
heitetään tuleen, ja he palamat.

Joka on eronnut lesuksestll, hän paatuu ja joutuu wih-
doin ijankaikkiseen kadotukseen.

Taas puhuu lesus tekstissämme mitä etuja on lesuk-
sessa pysymisestä. Mitä sanoo hän siitä?

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysymät teissä,
niin rukoilkaa mitä maan tahdotte, ja se «n teille tapahtuma.

Joka elää uskon kautta lesuksessa, hän rukoilee lesuksen
hengessä ja sentähden hän saa kaikkea pyytämäänsä. Sem-
moinen rukous tapahtuu lesuksen nimessä ja on Isälle otollinen.

Mitä sanoo lesus edelleen tekstissä?
Sen kautta minun Isäni kunnioitetaan, että te teette

jon hedelmää, ja niin te olette minun opetuslapseni.
Ketä kiitetään siitä, jos wiinitarha on hywässä kunnossa?

Viinitarhan hoitajaa, peltomiestä.
Kenelle tulee kunnia siitä, jos jonkun perheen lapset omat

nöyriä, kuuliaisia, ahkeria r>. m.
Lasten wanhemmille.

Ia kuka saa kunnian siitä, kun uskowaisissa ilmenee us-
kon hedelmiä?

Taiwaallinen Isä.
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Muistatteko, miten tuli Jumala profeta Danielin jumali-
sen elämän lautta kunnioitetuksi?

Kuningas DariuZ antoi kirjoittaa kaikille kansoille, suku-
kunnille ja kielille, jotka oliroat hänen alamaisiansa: Danielin
Jumalaa peljättämän ja «nipistämän pitää, sillä hän on se
eläwä jumala, joka ijankaikkisesti pysyy, ja hänen waltatuntansa
on klltoomatoin, ja hänen woimansa loppumaton. Hän on n>a«
pahtaja ja hädässä auttaja, ja hän tekee tunnustähtiä ja ih>
meitä sekä taiwaassa että maan päällä. Hän on Danielin jalo-
peurain käsistä pelastanut. Dan. 6: 26, 27.

Usein on tapahtunut, että maailmalliset ihmiset nähdes-
sään uskowaisten tarfiwällisyyttä, rakkautta, wahwaa Juma-
laan luottamista y. m. sanomat: täytyy todistaa, että suuri
ja woimallinen on Jumala, joka woi tapsissaan semmoista
waikuttaa. Myös te lapset, jos olette kiinni lesuksessa, woitte
elämällänne Jumalaa kunnioittaa. lesuksen omina olette te
nöyriä, kuuliaisia, hiljaisia, ahkeria, sowinnollisia,kärsiwällisiäj. n.
e. ja silloin teistä sanotaan: tuossa lapsessa ilmenee Jumalan työ.

Minkä kehoituksen lausuu lesus tekstissämme wiimeiseksi
opetuslapsilleen?

Hän sanoo: Niinkuin Isä on rakastanut minua, niin minä-
kin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
Rakkautta waatii siis lesus omiltansa. Rukoilkaamme,

että Pyhä Henki runsain määrin wuodattaisi rakkautta sydäm-
miimme häneen, joka meitä ensin rakasti, että hänen kanssansa
ijankkaikkisesti saisimme olla yhdistetyt. lesuksen omina olemme
autuaat elämässä ja kuolemassa.

Gnjimiiisenii Sunnuntaina KolnnnaisuudenMwiistii.
Ewanleliumi Luuk. 12: 13—21.

Ahneus on suuri synti, josta Raamattu usein marottaa.
Tämän sunnuntain-ensimmäisen wuosikerran ewankeliumiteksti
kertoo rikkaasta miehestä, joka hekumassa eli eikä ahneudes-
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saan suurista kamaroistaan jakanut mitään tarwitsewalle. Tässä
-toisen »vuosikerran cwankeliumitekstissä lesuZ myös warottna
ahneudesta.

Luemme tekstin.
Monen tuhannen ihmisen läsnäollessa oli lesus rehoit-

tanut opetuslapsiaan pelkäämään Jumalaa, jolla on kaikki malta
eikä ihmisiä, jotka woimat oinaastaan ruumiin tappaa. Kun
lesuZ tämän oli puhunut seuraa tämän sunnuntain emankeliumi-

tekstissä kerrottua.
Kuka sitte puhutteli lesusta?

Eräs henkilö kansan joukosta.

Mitä sanoi hän lesukselle?
Opettaja, sano »veljelleni että hän jakaa perinnön minun

kanssani
lesuksen puhe oli hänestä niin woimallista, että hän

arweli: kyllä weljeni rupeaa jakamaan perintöä, jos maan
lesus käskee. Hän ei tuntenut lesusta eikä taiwaan malta-
kunnan asioita. Mikä oli tällä kertaa kokonaan hänen mielensä
malloittanut?

Maailman taroaran mieliteko.
Mitä wastasi lesus hänelle?

Hän sanoi: Ihminen, kuka on pannut minut tuomariksi tahi
jakomieheksi teidän watillenne?
Tällä wastauksella lesus ilmoittaa ettei hän tahdo se-

kaantua tämän maailman asioihin. Ia sen johdosta, että tässä
kysyjä oli ahneuden kahleissa, rupeaa lesus warottamaan kan-
saa tästä synnistä. Miten waroittaa hän heitä?

Hän sanoi?, Katsokaa, että te kawahdatte kaikkea ahneutta,
sillä ei kukaan elä siitä, että hänellä on paljon tawaroita.
Ahneus on komin rasittama synti, sillä ihmisen tila sen

synnin hallitessa tulee semmoiseksi, että hän aina tahtoo saada
enemmän jotakin, joko rahaa eli tawaraa. Osoitteeksi kuinka

9
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taitamatonta on ahnehtia maailman tawaraa kertoi lesussitte
wcrtauksen. Miten tekstissä tästä sanotaan?

Ia hän kertoi heille wertauksen ja sanoi? Erään rikkaan
miehen maa kaswoi hymin.

Minkä kautta oli tämä mies siis tullut rikkaaksi?
Sen kautta, että hänen maansa kaswoi hywin.

Kenties: hän peltojansa hnwin wiljelikin. Se ei ollut
määrin. Meidän tulee maallisen kutsumuksemmekin työt hnwin
ja huolellisesti toimittaa, mutta me emme saa kiinnittää sy-
diintämme maailman tawaraan. Kun mainittu rikas mies sai
paljon eloa, mistä rupesi hän sitten huolehtimaan?

Hän huolehti säilytyshuoneista.
Miten hän sanoi?

Hän sanoi: Mitä minä teen, sillä minulla ei ole paikkaa
johon moisin koota eloni?
Ia mitä päätti hän tehdä saadakseen hywiä säily-

tyshuoneita?
Hän sanoi: Tämän minä teen; minä hajotan maahan ait-

tani ja rakennan suuremmat, ja kokoon niihin kaiken tuloni
ja tawarani.
Samaten kun ensimmäisen wuosikerran tekstin kertoma rikas

mies, tahtoi tämäkin pitää tawaransa omana ilonaan. Ei
hänen mieleensä tullut rumeta käyttämään tamaraansa Jumalan
kunniaksi ja lähimmäisen hymäksi. Ei hän ajatellut köyhiä,
ei tarmitsewia leskiä, ei orpoja, ei sairaita eikä mitään kärsimiä
joita maailmassa on lukemattomia. Ketä hän maan ajatteli?

Hän ajatteli itseään.
Miten sanoi hän sielullensa?

Hän sanoi: Sielu, sinulla on säästössä paljon tllwllraa
moneksi wuodekst; ole nyt lewossa, syö, juo ja ole iloinen.
Nain tekee jokainen, joka maailman tawaralla, ilolla ja

huweilla tahtoo sieluansa tyydyttää. Kuolematon sielu ei kui-
tenkaan tule niillä tyydytetyksi ja jos tulisikin on aina kuo-
leman pelko waiwaamllssa.
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Mitä kerrotaan Jumalan sanoneen tekstissä puhu-
tulle ahneelle?

Jumala sanoi: Sinä tyhmä, tänä yönä waaditaan sinulta
sinunsielusi; kuka silloin saa sen, minkä sinä olet walmistanut?
Mikä teki siis äkkinäisen lopun ahneen tawaran

kokoamiselle?
Kuolema.

Ia kenelle sanoo lesus käymän samoin?
Niin käy jokaiselle, joka kokoaa tawaraa itselleen, eikä ole

rikas Jumalassa.
lesus tahtoo tällä sanoa, ettei hän ole maailmaan tullut

ratkaisemaan maallisia riitoja, maan sentähden, että hänessä on
etfittäwä rikkautta. lesuksen omistamiseen tulee meidän pyrkiä.
Jonka paras tawara on lesus, hän on rikas Jumalassa.

Toisena Sunnuntaina Kolminaisuudenpaiwiista'.
Gwllnkeliumi Luuk. 14: 25—85.

Paljon kansaa seurasi lesusta. He tunsimat myötä-
tuntoisuutta lesusta kohtaan. Monet ihailiwat häntä, ja muu-
tamat luutimat ehkä olemansa lesuksen opetuslapsiakin. Tä-
män johdosta rupeaa lesus puhumaan hänen seuraamisensa
ehdoista ja waatimuksista. Tätä lesuksen puhetta sisältää
tämän sunnuntain toisen wuosikerran ewankeliumiteksti.

Luemme tekstin.
lesuksen tapaamme nyt Galileassa waeltamassa. Ketä

tekstin mukaan oli lesuksen kanssa?
Paljon wäkeä waelsi lesuksen kanssa.

Mitä wakawia sanoja puhui lesus kansalle?
Hän sanoi heille: Jos joku tulee minun tyköni eikä wihaa

isäänsä ja äitiänsä ja waimoansa ja lapsiansa ja weljiänsä ja
sisariansa, nneläpä omaa sieluansakin, ei hän woi olla minun
opetuslapseni.
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Tämän mukaan waatii lesuZ meiltä koko sydcintcimme.
lesuksen tulee olla meille kaikkein rakkain. Waikka niinkin
likiset ja rakkaat henkilöt, joita lesuZ on tässä luetellut,
houkuttelisiwat meitä luopumaan hänestä, emme saa heitä tuulla.
Wihalla tarkoittaa lesus: että tulee wihata syntiä, waan ei
ihmistä. Nöyrällä kunnioituksella tulee lapsen esim. sanoa
manhemmilleen, jotka waatiwat rikkomaan Jumalan tahtoa:
en woi lesuksen seuraajana sitä tehdä, tässä täytyy minun
enemmän kuulla Jumalaa kuin ihmisiä. Wäinöjen aikoina
moni luopui isästään ja äidistään ja kärsei merisen marttyyri-
kuoleman ennemmin kuin hän kielsi Kristuksen. Nykyaikoina
on esim. monia juutalaisia ja bramiineja, jotka omat tulleet
omaisiltaan hyljätyksi lesuksen nimen tunnustamisen tähden.

Minkä uhrin lesus wielä waatii opetuslapseltaan paitsi
luopumista siitä rakkaasta henkilöstä, joka on esteeksi lesuksen
seuraamisessa?

lesus waatii omaa sielunkin.
Jos ihmisen sielussa on joku moima, joka häntä wie

pois Jumalasta esim. joku himo, täytyy hänen se kuolettaa,
waikka se tuntuisi kuinka muikealta. Apostoli sanoo: Jotka
Kristuksen omat owat, ne owat ristiinnaulinneet lihansa,
himoin ja haluin kanssa. Gal. 5: 24.

Mitä sanoo lesuZ edelleen tekstissä?
Hiin sanoo: Ia joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minun,

ei hän moi olla minun opetuslapseni.

Usein kuullaan ihmisten sanoman, kun he owat itse teh-
neet pahaa ja saamat siitä kärsiä: „se on minun risiini",
mutta tämä on määrä käsitys rististä. Risti on se kärsiminen,
jonka Jumala lapsilleen lähettää. Hän sallii heille maailman
wainoa ja pilkkaa hänen nimensä tunnustamisen tähden. Jumala
lähettää lapsilleen sairautta, köyhyyttä ja monenlaisia murheita,
ulkonaisia waikeuksia ja sisällisiä ahdistuksia, joiden kautta hän
koettelee lastensa uskoa ja kärsiwällisyyttä. lesuZ waatii.
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että ihminen ensin tarkoin punnitsee tahtooko hän rumeta le-
suksen seuraajaksi wai ei. Tämän teki lesus selwäffi kahdella
wertauksella. ,

Minkä wertauksen hän kertoi ensin?
Hän sanoi: Kuka on teistä, joka tahtoo tornia rakentaa, ja

ei ensiksi istu ja laske kulutusta, jos hänellä on waroja sen
malmistamiseen?
Miten käwisi, jos ei olisikaan waroja työtä päättämään?

lesus sanoo: Etteiwät, kun hän on laskenut perustuksen,
eikä moi sitä päättää, kaikki, jotka sen näkemät, rupea häntä
pilkkaamaan sanoen: Tämä ihminen rupesi rakentamaan, eikä
nwinut päättää.

Samaten käy jokaisen, joka lesusta seuraa, mutta ei
tahdo luopua hänen tähtensä kaikesta.

Millä toisella wertauksella lesus wielä tätä asiaa selitti?
Taikka kuka on se kuningas, joka lähtee sotimaan toisen

kuninkaan kanssa, ja ei ensiksi istu ja mieti, jos hän woi kym-
menellä tuhannella mennä sitä wastaan, joka kahdellakymmenellä
tuhannella tulee häntä wastaan? Jollei hän woi, lähettää hän
toisen wielä ollessa kaukana, lähetystön ja rukoilee rauhan
tekemistä.

Ketä wastaan tulee lesuksen seuraajan mennä sotaan?
Hengellisiä wihollisia wastaan.

Ia minkälaisilla sota-aseilla täytyy hänen warustautua?
Hengellisillä sota°aseilla.

lesuksen seuraajan tulee olla wäkewci Herrassa ja hänen
wäkewyytensä woimassa, worustettuna kaikilla Jumalan sota-
aseilla, jotka omat luetellut Es. 6: 13—18, Muuten tulee hän
maitetuksi ja tekee sowinnon Kristuksen wihollisten kanssa.

Miten lesus sitte sowittaa tekstissä tämän wertauksen
seuraajiinsa?

Hän sanoo: Niin siis ei kukaan teistä, joka ei luowu kai-
kesta mitä hänellä on, woi olla minun opetuslapseni.
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lesuZ mantu opetuslapsensa luopumaan kaikesta, mikä on

esteeksi uskon elämälle. Sillä minä tahtoo lesuZ hänen opetus-
lastensa olemaan ihmiskunnalle?

Suolana ja walkeutena.

Miten sanoo lesus tästä tekstissä?
Hän sanoo: Suol» «n hywä, mutta jos suola tulee mautto-

maksi, millä silloin suolataan.
Jos lesuksen opetuslapsi ei luowu kaikesta ja kanna ris-

tiänsä, on hän semmoinen suola, joka on menettänyt woimansa.
Ia mitä sanoo lesus semmoisesta suolasta?

Ei se kelpaa maahan eikä lannaksi, waan se heitetään pois.
Niin kelwottomaksi tulee se ihminen, joka sanoo olemansa

lesuksen seuraaja, mutta ei ole hänellä lesuksen henkeä eikä
woimaa.

Miten tahtoo lesus lopuksi kuuliainsa mieliin painaa
lausumansa tärkeät totuudet?

Hän sanoo: Jolla «n korwat kuulla hän kuulkoon.
lesuZ anttakoon meitä olemaan hänen oikeita opetus-

lapsiaan ja kantamaan ristiämme.

Kolmantena Sunnuntaina Kolmmaisuuoenpinwästa'.
Emankekiumi Luuk 15: 11—32.

Kun puplikaanit ja syntiset tulimat lesuksen tykö kuule-
maan häntä, napisiwat fariseukset ja kirjanoppineet sanoen:
Tämä ottaa wastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Tämän
johdosta puhui lesus wertaukset kadotetusta lampaasta ja
penningistä sekä tuhlaajapojasta. Ensin mainitut wertaukset
esitetään tämän sunnuntain ensimmäisen umofikerran ewankeliumi-
tekstissä. Tuhlaajapojasta kerrotaan tämän päimän tekstissä.
Tämä wertaus on pidetty wertausten kruununa, sillä tämä
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tumaa Jumalan ääretöntä rakkautta, miten taiwaallinen Isä
Zttllll wastaan suurimmatkin syntiset.

Luemme tekstin.
Millä sanoilla alkaa lesus tämän wertauksen?

Sanoilla: Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.
Kutka siis omat tämän wertauksen henkilöt?

Is» ja kaksi poikaa.

Isällä tarkoitetaan Jumalaa.
Miksi katekismuksemme mukaan sanomme JumalaaIsäksi.

Jumalaa sanomme Isäksi sentähden, että hän on Luojana
kaikkein ihmisten Isä; mutta erittäin sentähden, että hän on
meidän Herramme lesuksen Kristuksen Isä ja hänen kauttansa
kaikkein uskowaisten Isä.
Niin, rakkaudesta loi Jumala ihmisen ja asetti hänen

Ännelliseen tilaan.
Kutka ihmiset eliwät hywin onnellisina Jumalan lapsina

Isän kodissa?
Alldami ja Ema paratiisissa.

Oikein, ja maikka he ja heidän jälkeläisensä synnin kautta
menettiwät lapsenoikeutensa, toimitti Jumala suuressa rakkaudes-
saan niin, että ihminen wieläkin saattaa tulla Jumalan lapseksi
Ha elää onnellisena isän kodissa.

Kenen kautta on Jumala taas meidän rakas isämme?
lesuksen Kristuksen kautta.

Oikein. Kristuksen turmissa on meillä rohkeus kutsua
Mwaan ja maan Luojaa Isäksi. Apostoli sanoo: Te olette
lllitli Jumalan lapset uslon lautta lesulseen Kristukseen.
Dal. 3: 26. Isän, Pojan jaPyhän Hengen nimeen kastamisen
kautta olemme me tulleet istutetuiksi kolmeyhteisen Jumalan
yhteyteen. Jumalassa tulisi siis meidän elää, liikkua ja olla.
Ainoastaan tämän taiwaallisen isämme tykönä moi ihminen
Ma onnellinen. Mutta tässä wertciuksessa näyttää lesus,
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että kaikki ihmiset omat luopuneet Jumalasta, toiset ulkonaisesti
enemmän silmään pistämällä lamalla, toiset sisällisesti, mutta
ei kenelläkään ole kerskaamista. Nuorempi poika kuwaa pup-
likaania ja syntisiä, laweammassa merkityksessä pakanoita,,
joiden Herra antoi mennä omia teitään. Wanhempi meli tu-
maa itse wanhurskaita niinkuin esim. fariseukset, laweammassa
merkityksessä Juutalaisia, joilla oli Jumalan erityinen ilmoitus..

Millä pyynnöllä esiintyi nuorempi poika?
Hän sanoi: Isä, ann» minulle se «sa tawarasta, jola tulee

minun osalleni.
Tamaralla käsitetään kaikki ne monenlaiset sielun ja,

ruumiin lahjat, jotka Jumala on antanut ihmiselle.
Miten menetteli Isä pojan pyynnön johdosta?

Isä jakoi tawaran heidän »välillänsä.
Mitä teki poika tawaroillaan?

Gilä monta »äimää tämän perästä kokosi nuorempi poika
kaikki ja lähti kauaksi wieraaseen maahan, ja siellä »rietti hän
irstaista elämää ja hukutti tawaransa.

Poika halusi 'vapauteen ja isä laski hänet. Niin tekee
taiwllllllinen Isämmekin, sillä hän tahtoo, että me wapaasta
rakkaudesta häntä palwelemme, eikä pakosta. Wieras maa on
synti ja maailma Jumalasta »vieraantuneena. Wieraalla.
maalla on paljon toisin kuin synnyinmaassa. Siellä on wie-
ras kieli ja wieraat tawat. Niin on maailmassakin. Ei siellä
Jumalaa kiitetä, ylistetä rukoilla eikä palmella, ei häneen uskota,
eikä turwata. Waan siellä Jumalan nimeä turhaan lausutaan,
kirotaan, sadatellaan, panetellaan, kadehtitaan ja halwennetaan.
Jumalaa. Jumalan »valtakunnassa. Isän kodissa, annetaan
ajatukset, puheet ja työt Jumalalle. Wieraassa maassa an-
netaan sydän maailmalle. Jumala laskee ihmisen elämään,
maailmassa oman halunsa mukaan, mutta suuressa rakkaudes-
saan on hän niin säätänyt, ettei maailma moi syntistä tyydyttää..
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Miten käwi pojan tawaransa tuhlattua?
Kun hän oli tuhlannut kaikki, tuli suuri nälkä siihen maahan,

ja hän rupesi kärsimään puutetta.

Hän kadotti tunnon rauhan ja wieraantui siitä elämästä
kuin Jumalasta on. Semmoisesta kerrotaan esim. Ef. 4:17—19.
Hänelle tuli nälkä. Ei ollut mitään hengen tyydytykseksi. Syn-
nillinen elämä tuotti sisällisen tyhjyyden ja tyytymättömyyden.
Hänen kuolematon sielunsa ei tullut rawituksi.

Minkä yrityksen teki poika nyt pelastuksekseen?
Silloin meni hän ja antautui erään sen maan kauppiaan

palmelukseen, ja tämä lähetti hänet maakartanoonsa kaitsemaan
sikoja.

Sika oli Juutalaisilla saastainen eläin ja sikojen kait-
seminen häpeällisin toimi, mutta hätääntyneenä rupeaa hän
tähänkin orjan työhön. Ia mitä halusi hän rawinnokseen?

Hän halusi täyttää watsansa niillä hernepuun hedelmillä
joita siat söiwcit, eikä kukaan hänelle sitäkään antanut.

Tätä kaswia käyttämät köyhät rawinnokseen itämailla.
mutta kowa isäntä ei sitäkään hänelle sallinut. Siten maailma
palkitsee. Juudas Iskariothin esimerkki tämän osoitti.

Miten lohduttiwat häntä syntikumppalinsa?
He sanoiivat: mitä meidän siihen tulee? katso itseäs.

Maailmasta ei siis apua saa, mutta suuressa armossaan
tmwuttaa Herra tuhlaajapojan mielen parannukseen.

Mitä teki hän tässä awuttomassa tilassaan?
Hän meni itseensä jll sanoi: Kuinka monella minun isäni

palkkalaisella on leipää yltäkylläisesti, ja minä kuolen täällä
nälkään. Minä nousen ja menen isäni tyto ja sanon hänelle:
Isä, minä olen tehnyt syntiä taiwasta wastaan j» sinun edessäsi,
enkä enää ole mahdollinen nimitettää sinun pojaksesi: tee minut
yhden palkkalaisesi kaltaiseksi.
Maailman synnillisessä ilossa ei ollut tuhlaajapoika

ajatellut tilaansa, mutta nyt hädän aikana kuulee hän oman-
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tunnon ääntä. Mikä oli hänellä nyt ensimmäinen pysäys
synnin tiellä?

Se että hän meni itseensä.
Ia silloin tapahtui hänessä Valistuksen armotyö. Mitä

siksi sanotaan katekismuksessamme?
Walistus on se Jumalan armotyö, jonkakautta hän ilmoittaa

meille sywän turmeluksemme ja syntimme ja armonsa rikkauden
lesuksessa Kristuksessa.
Tuhlaalapoika näki itsensä wiheliäiseksi syntiseksi, mutta

hänessä heräsi luottamus Isän armoon ja hywyyteen ja sen
ohessa katumus. Hänellä oli katkera mieli siitä, että hän oli
loukannut taiwaallisen Isänsä. Hänessä tapahtui se mielen
muutos, jota sanomme parannukseksi.

Mitä parannus on?
Parannus on mielen muutos, jossa ihminen menee itseensä,

tuomitsee syntinsä ja tunnustaa pahuutensa Jumalalle, Vilpittö-
mästi tahtoen luopua kaikista synneistään sekä niistä pelastetuksi
tulla.

Miten toteutti tuhlaajapoika parannuksessa tehdyn pää-
töksensä?

Hän nousi ja tuli isänsä tykö.

Katumaisena, heikkona ja horjuwaisena lähestyy poika
kotiansa, mutta mitä tapahtuu hänelle täällä?

Mutta kun hän wielä kaukana oli, näki hänen isänsä hänet,
ja hän armahti häntä, ja hän juoksi ja lankesi hänen kaulaansa
ja antoi hänen suuta.
Näin ottaa taiwaallinen Isä wastaan katuman syntisen

lesuksen tähden. Ei hän waatinut ensin tunnustusta maan
hän antoi ensin kaikki anteeksi ja kehoittcm poikaa sillä tawoin
tunnustukseen. Mitä sanoi nyt poika isällensä?

Hän sanoi: Isä, minä olen syntiä tehnyt taiwasta wastaan
ja sinun edessäsi, enkä ole enää mahdollinen nimitettää sinun

pojaksesi.
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Isän rakkaus pidätti häntä pyytämästä sitä, että hän
Pääsisi palkkalaisen asemaan. Mitä wastasi isä poikansa tun-
nustukseen tekstin mukaan?

Silloin sanoi isä palwelijoilleen: Tuokaa tänne parhaat
roaatteet ja pukekaa ne hänen päällensä, ja antakaa sormus hä-
nen käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa.

Pukemalla parhaat waatteet poikansa päälle, otti isä
hänet taas lapsekseen, perillisekseen, wanhurskautti hänet. Sor-
mus oli nmplluden ja lapsenoikeuden todistus. Sitä ei ollut
orjalla. Ei ollut orjalla kenkiäkään, waan hän tawi tawalli-
sesti paljain jaloin. Kengät kuwaawat uutta waeltamista
uskossa. Jumala antaa lapsellensa Pyhän Hengen kautta
woimlla waeltamaan uudessa pyhässä elämässä. Isä korotti
siis poikansa siihen armoon, joka hänellä alkuperäisesti oli.
Ia poika oli äärettömästi onnellinen. Tähän tilaan tulee
meidän jokaisen päästä. Silloin moimme sanoa: Minä elän;
en enää minä, waan Kristus elää minussa; sillä mitä
nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa,
jola on minua rakastanut ja antoi itsensä minun tähteni.
Gal. 2: 20.

Mitä käski isä walmistamaan ilon osoitteeksi?
Hän sanoi: Tuokaa syötetty Mllsikka ja tappakaa se, jll

syökäämme ja riemuitkaamme; sillä tämä minun poikani oli
kuollut, ja hän wirkosi jälleen; hän «li kadonnut, ja on löydetty.
Ia he rupesimat riemuitsemaan.
Syntinen rawitlllln nyt rauhalla, ilolla ja autuudella.

Myös tlliwaassa on ilo jokaisesta syntisestä, joka tuhlaaja-
pojan tawoin palaa isän kotiin.

Tekstissä kerrotaan wielä semmoisesta, joka ei iloinnut.
Kuka se oli?

Wanhempi weli.
Mitä hänestä kerrotaan?

Mutta hänen wanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän
tuli ja lähestyi huonetta, kuuli hän laulua ja hyppyä. Silloin
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kutsui hän yhden palwelijoista ja kysyi, mitä tämä «li. Ia hän
sanoi hänelle: Sinun weljesi on tullut, ja isäsi «n tappanut
syötetyn wasikan, sillä hän sai hänet termeenä jälleen.

Minkä waikutuksen tekiwät nämät tiedot wanhem-
massa weljessä?

Silloin hän wihastui eikä tahtonut mennä sisälle.
Muttll miten kohtelee isä häntäkin?

Istäwällisesti, sillä is» meni ulos ja pyysi häntä.
Wanhempi weli kuwaa fariseusten kaltaisia itsewanhurs-

kaita. Jumalan etsimä armo ja hymyys ohjaa heitäkin oikealle.
Mitä wastasi wanhempi poika isällensä?

Hän sanoi: Katso, minä olen palwellut sinua niin monta
nwotta, enkä ole koskaan käskyäsi rikkonut, etkä sinä koskaan
minulle mahlaakaan antanut, minun ollakseni iloinen ystäwäini
kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut
tawaransa porttojen kanssa, tapoit sinä hänelle syötetyn wasikan.
Itsehurskaudessaan wanhempi poika kerskaa siitä, ettei

hän ollut isän käskyjä rikkonut. Mutta juuri tätä puhuessaankin
hän ne rikkoi walheella, ylpeydellä ja kiittämättömyydellä

Miten nimittää hän weljcansä, jonka entistä elämää
hän säälimättä tuo esiin, maikka isä on kaikki anteeksi antanut?

Hän sanoo: tämä sinun poikasi,

Itsewanhursklludessaan ei hän tahdo niin huonoa raukkaa
weljen nimellä mainita. lesus ikäänkuin huomauttaa fari-
seuksille : niin tekin teette. Säälimättä tuomitsette te puplikaaneja
ja syntisiä, mutta ei Jumala wielä kuitenkaan tuomitse teitä,
maan rakkaudella koettaa Hän teitä ojentaa. Sillä, mitä was-
tasi isä poikansa puheeseen?

Hän sanoi: Lapsi, sinä olet aina minun kanssani, jll kaikki
minun omani «n sinun. Mutta meidän tulee riemuita jll olla
iloiset; sillä tämä sinun weljesi oli kuollut, jll hän wirkosi jäl-
leen, hän «li kadonnut ja on löydetty.

Suuri on Jumalan rakkaus syntiseen. Herran Henki
walaiskoon meitä näkemään tämän rakkauden!
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Neljäntenä Sunnuntaina Kolminaisuudenpäiwiistä.
Gwankeliumi loh. 8: 1—N.

lesus oli Jerusalemissa lehtimajanjuhlalla. Tämä oli
Israelin kansan rakkain juhla, jota komeilla juhlamenoilla une-
tettiin. Juhlan wiimeisenä päiwänä oli lesus woimallisesti
opettanut templissä. lesuksen puheen johdosta oli noussut
Ma kansan seassa. Fariseukset kiukuitsiwat ja etsiwät tilai-
suutta tuomituksensa lesusta. Semmoisesta tilaisuudesta kerro-
taan tämän päiwän ewankeliumi tekstissä.

Luemme tekstin.

Missä tapaamme lesuksen?
Öljywuorella.

Tämä Jerusalemin itäisellä puolella olema Öljywuori
oli lesukselle rakas paikka. Siellä hän usein seurusteli ru-

kouksissa taiwaallisen Isänsä kanssa. Siellä oli hän nytkin
lehtimajanjuhlan päätyttyä wiettänyt yönsä.

Mutta mihin meni hän aamulla?
Varhain aamulla tuli hän jälleen templiin.

lesus meni taas templiin opettamaan, ja kutka kokoon-
tuimat häntä kuulemaan?

Kaikki kansa tuli hänen tykönsä.

Maakunnista tulleet juhlawieraat oliwat lähteneet ko-
tiinsa, mutta Jerusalemin kansa kokoontui templiin kuulemaan
lesusta, joka istui ja opetti heitä.

Miten wehkeiliwät nyt lesuksen miholliset?
Kirjanoppineet ja fariseukset toiwat hänen tykönsä waimon,

joka oli huorin teossa otettu kiinni. Ia kun he oliwat asetta-
neet hänet keskelleen, sanoiwat he lesukselle: Opettaja, tämä
waimo on otettu kiinni itse huoruuden teossa. Mutta Moses
«n laiss» meille käskenyt, että tämmöiset owat kinntettämät;
mitä sinä tästä sanot.
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Minkätähden kirjanoppineet ja fariseukset tätä lesukselta,
kysyiwät?

Tämän he sanoiwnt kiusaten häntä, että he saisiwat kan>
nettll häntä wastaan.
Tämä oli ilkeä juoni. Jos lefus olisi waatinut Mo-

seksen lain mukaan kimittämistä, olisiwat he kuwanneet hänet
kansalle raakana julmurina. He olisiwat myös syyttäneet le-
susta Roomalaisten luona, sillä nämä eiwcit rangaisseet huo-
ruuden rikosta kuolemalla. Jos lesus taas olisi wapauttanut
rikoksellisen, olisiwat he syyttäneet häntä Moseksen lain rikkomi-
sesta. Mutta lesus oiwalsi heidän wehkeensä, ja mitä teki hän?

lesus kumartui ja kirjoitti sormella maahan.
Maahan kirjoittamalla lesus näytti, ettei hän tahdo se-

kaantua tähän asiaan. Tämän olisi myös pitänyt huomauttaa
heitä rakkaudettomuudestaan ja halweksittawasta käytökses-
tään, sillä Raamattu sanoo: Sinä Herr» olet Israelin
toiwo, lailli, jotla sinun hyllääwiit. Pitää häpiään tule-
man; ne minusta luopuneet pitää maahan lirjoitettaman.
ler. 17: 13. Mutta lesuksen tarkoitusta he, joko eimät huo-
manneet eli eiwät siitä wälittaneet. Sillä mitä kertoo teksti
heistä edelleen?

He pitlittiwät kysymistään.
Miten lesus nyt käyttäytyi?

Hän ojentui ja sanoi heille: Joka teistä on synnitön, hän
heittäköön ensimmäisenä häntä kimellii. Ia hän kumartui taas
ja kirjoitti maahan.
Wiholliset oliwat tahtoneet kietoa lesuksen, mutta joutui-

mat itse paulaan. lesus hywäksyi Moseksen lain, mutta hän
wllllti, että päällekantlljat ensin tutkisiwat omaa tilaansa ja
tuomitsisiwat itsensä. Muistakaa rakkaat lapset näitä lesuksen
sanoja lähimmäistenne wirheitä tuomitessa.

Mikä waikutus oli lesuksen sanoilla?
Kun he tämän luutimat, ja kun omatunto heitä nuhteli,

meniwät he ulos yksittäin, rumeten wanhimmista nmmeiseen
asti; j« lesus jäi yksin, j» nainen seisoi hänen edessään.
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Omatunto nuhteli heitä. Mitä tulisi tehdä silloin, kun
omatunto sanoo meidät syyllisiksi?

Silloin tulisi tunnustaa rikos ja pyytää anteeksi.
Oikein, näiden lesuksen wihollistenkin olisi pitänyt lan-

geta lesuksen Main juureen ja pyytää anteeksi, mutta siitä
esti heitä ylpeys. He meniwät pois.

Elkää te, rakkaat lapset, koskaan paetko omantunnon
teitä nuhdellessa, waan tunkekaa hywin lähelle lesusta ja
pyytäkää armoa.

Miten kohteli lesus nyt waimoci?
lesus sanoi hänelle: Waimo, missä onillt sinun syyttäjäsi?

Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän sanoi: Ei kukaan, Herra.
Niin lesus sanoi hänelle: En minäkään sinua tuomitse, mene,
äläkä tästä lähin syntiä tee.

lesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa, maan pelasta-
maan sitä. Tällekin naiselle oli pelastus mahdollinen. Sen-
tähden sanoi lesus hänelle: „Mene, äläkä tästälähin syntiä
tee." Jos hänestä tuli lesuksen seuraaja, sai hän woimaa
kuolettaa lihan työt. Kun lesus saa werellään puhdistaa sy-
dämmemme, on meillä rauha ja hywä omatunto. Pyrkikää,
rakkaat lapset, siihen tilaan!

Wiidentenä Sunnuntaina Kolminaisuudenpiiiwastii.
Ewankeliumi loh. 1: 46 52.

Erittäin herttainen on ewankelista Johanneksen kertomus
lesuksen ensimmäisten opetuslasten kutsumisesta. Sen johdosta,
että Johannes kastaja lesuksesta todisti: Katso, Jumalan
karitsa, lähtimät kaksi hänen opetuslastansa Johannes ja,
Andreas seuraamaan lesusta. Andreas johdatti sitte weljensci
Simonin lesuksen tykö. Seuraamana päiwänä kutsuu lesus
Wippuksen, ja hän tuo Natanaelin lesuksen luo. Miten Na-
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tanael tuli lesuksen tuntemaan, siitä kertoo tämän pciiwän
ewankeliumiteksti.

Luemme tekstin.
Mitä kerrotaan tekstissä Filippuksesta?

Kerrotaan, että Filippus löysi Natanaelin ja sanoi hänelle:
Me olemme löytäneet sen, josta Moses laissa, ja profeetat
omat kirjoittaneet, lesuksen, Joosefin pojan Natsareetista.
Kun Filippus oli tullut makuutetuksi siitä, että lesus

oli tuo Israelissa kauan odotettu Messias, rientää hän il-
moittamaan tätä iloista sanomaa Natanaelillc. Näin tekee jo-
kainen, jolle lesus on tullut rakkaaksi ja kalliiksi. Hän soisi,
että hänen omaisensa, sukulaisensa, ystäwänsä ja kaikki ihmiset
tulisiwat tnntcmaan lesuksen. Sentähden hän sekä puheellaan
että elämällään todistaa lesuksesta.

Mitä arwcli Natanne! Filippuksen kertomuksesta?
Natanael sanoi hänelle: Woiko Natsaretista tulla jotakin

hylvää?

Natsaret oli wähäinen kaupunki, ja sen maine oli huono.
Sentähden ei Natanael odottanut sieltä mitään hywää.

Miten ivastasi Filippus Natanaelillc?
Hän sanoi: Tule ja katso.

Filippus ei rumennut wäittelemciän. Hän arweli: kyllä
epäilyksesi poistuu, kun saat itse nähdä lesuksen ja kuulla häntä.
Paras neuwo epäilewille onkin sanoa: tule ja katso lesusta!
Maista ja katso, kuinka Herra on suloinen!

Miten terwehti lesus Natanaelin?
lesus näki Natanaelin tuleman tykönsä ja sanoi hänestä:

Katso todella Israeliitta, jossa ei wilppiä ole.

Jakob sai nimen Israel taisteltuaan rukouksessa Juma-
lan kanssa. Israel merkitsee Jumalan kilwoittelia. Fjellstcdt
sanoo että oikea Israeliitta on se, joka autuutta halajamana
rukouksessa kilwoitellen on tullut Vapautetuksi hengen mil-
pistä. Natanael kuului niihin, joista psalmista sanoo: Au-
tuas on se ihminen, jolle Hcrrn ei soimaa wääryyttä, jonka
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hengessä ei wilppiä ole. Ps. 32: 2. Mitä kysyi Natcmael
kuultuaan lesuksen lausuman todistuksen?

Natanael kysyi: Mistä minun tunnet?
Suora, teeskentelemätön oli wilpittömän israeliitan ky-

symys. Ia mitä wastasi lesus hänelle?
lesus wastasi: Ennenlun Filippus kutsui sinua, kun sinä

ulit siikunapuun alla, näin minä sinut.
Palestiinassa oli tapa istuttaa nsuinhuoneitten ympäri

wiini- ja fiikunllpuita. Raamattukin kuwaa Israelin onnellista
tilaa Salomonin hallitessa sanoilla: luda ja Israel asuiwat
lewollisesti, itsekukin wiinipuunsa ja siikunapuunsa alla. 1 Kun.
4: 25. Näitten marjossa tawallisesti istuttiin ja luettiin, ru-
koiltiin ja keskusteltiin. Fiikunapuu saattoi olla niin tuuhea,
että ihminen woi olla marsin kätkettynä sen suojassa. Jonkun
siikunapuun marjossa oli nyt Natanaelkin istunut ja luul-
tawasti miettinyt lupauksia Messiasta ja ehkäpä rukoillut, että
hän jo pian tulisi.

Kuka nyt tiesi, mitä Natanael täällä kätkössään oli
ajatellut?

lesus.
Niin, muistakaamme aina, että lesus tuntee salaisim-

matkin ajatuksemme. Kaikki omat hänen silmäinsä edessä pal-
jaat ja julki, tzebr. 4: 13.

Mitä waikutti lesuksen kaikkitietäwäisyys Natanaelissa?
Se waikutti uskoa lesukseen.

Miten jalosti hän tämän uskonsa tunnustaakin?
Natanael sanoi: Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet

Israelin kuningas.

Miksi puhuttelee Natanael lesusta?
Rabbiksi.

Tätä armonimeä käytettiin kunnioituksen osoitteena lain.
oppineille Israelissa. Ia miksi tunnustaa Natanael lesuksen?

Jumalan Pojaksi ja Israelin kuninkaaksi.
10
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Mitä sanoo tästä lesus?
Hän sanoo: Älkää luullo, että min» olen tullut lakia pääs-

tämään.

Mitä huomaamme lesuksen sanain johdosta Juutalaisten
luulleen lesuksen suhteesta lakiin?

He luuliwat, että lesus päästäisi lakia pitämästä.
Mikä on seuraus siitä, kun joku päästetään siteistään?

Hän tulee wapaalsi.
Niin arweliwat useat Juutalaisetkin. lesus on päästä-

nyt meidät lain siweellisesta waatimuksesta, nyt alemme wa-
pllllt syntiä harjoittamaan. Mutta tämä käsitys oli määrä.
Sillä miksi sanoo lesus tulleensa?

Hän sanoi tulleensa lakia täyttämään.

Mitä laki waatii?
Laki waatii, että rakastamme Jumalaa ylitse kaikkein ja

lähimmäistemme niinkuin itseämme.
Kun tutkimme sydäntämme Jumalan sanan walossa,

mihin päätökseen tulemme käskyin pitämisen suhteen?
Siihen, että olemme rikkoneet Jumalan käskyt.

Oikein, maikka emme olisikaan törkeällä tumalla Juma-
lan käskyjä rikkoneet, niin ajatuksilla sen olemme tehneet, ja
sen Herra lukee synniksi. Me siis emme moi lakia täyttää.

Kuka ainoastaan on täyttänyt lain?
lesus.

Kuinka suuressa määrässä oli lesus kuuliainen Isänsä
tahdolle?

Hän oli kuuliainen ristin kuolemaan asti.

Minkä seuraus on kuolema?
Kuolema on synnin seuraus.

Sentiihden täytyikin lesuksen wiattomana uhrikaritsana
tuolla maailman syntein sowitutseksi. Siitä sanoo apostoli:
Humala «n meidät itse lauttansa sowittanut lesulsen Knstul»
sen lautta. 2 Kor. 5: 18. lesus on siis meidän sijassa
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täyttänyt lain, mutta hän ei ole muuttanut lain waatimuksia.
Mitä sanoo hän edelleen tekstissä?

Sillä totisesti sanon minä teille: siihen asti luin taimas
ja maa katoamat, ei ole wiihinkäiin kirjain eikä yksikään piirto
laista katoama, kunnes kaikki tapahtuu.

Lati ilmoittaa Jumalan tahdon, ja se pysyy muuttu-
mattomana. Rakkaus on lain täyttämys, ja miten tarkkaan
Herra uudessa liitossakin sitä waatii, selittää lesus edelleen
wuorisaarnassaan. Siinä näyttää hän, että jo ajatuksilla
woimme Jumalan käskyt rikkoa. Joka uskon kautta lesuksen
omistaa wanhurskaudekseen, hänelle on Jumalan laki tullut
rakkaaksi. Hän täyttää lakia hengessä ja totuudessa antaen
itsensä elämäksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Koko
hänen elämänsä tulee wihityksi Jumalalle. Kenen luulette
enemmän karttaman syntiä, senkö joka pelkää lain uhkauksia
mai sen, joka lesuksen uskolla omistaa?

Sen, joka lesuksen omistaa.
Oikein, rakkaudesta lesukseen karttaa hän syntiä. Hän

suree pienintäkin rikostansa, pyytää sitä anteeksi ja etsii puh-
distusta lesuksen meressä.

Minkä tuomion lausuu lesus edelleen siitä, joka Juma-
lan lain waatimuksia tahtoo muuttaa?

Joka siis päästää yhden näistä wähimmist» käskyistä ja
sillä tapaa opettaa ihmisiä, hän «n nimitettäwä wähimmäksi
taiwasten Valtakunnassa, mutta joka sen tekee ja opettaa, hän
on nimitettäwä suureksi taiwasten waltakunnassa.
Miksi siis lesuksen sanain mukaan tulee se, joka esittää

lakia niin, että päästää jonkun lain wähimmista käskyistä?
Hän nimitetään wahimmälsi taiwasten waltakunnassa.

Mitenkähän käwisi sen, joka ei ensinkään wcilitä laista,
maan elää ilman lakia?

Hän ei tule ensinkään taiwasten waltaluntaan.
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Mitä sanoo lesus siitä, joka on lain tekijä ja opettaa
muitakin lakia pitämään?

lesus sanoo, että hän on nimitettäwä suureksi taiwasten
waltakunnassa.
Joka siis opissa ja elämässä kunnioittaa Jumalan käs-

kyjä, hän on armosta Kristuksen tähden osallinen taiwaan
ilosta. Pyrkikää, rakkaat lapset, lesuksen osallisuuteen, että
hänessä tulisitte siksi wanhurskaudekst, joka Jumalan edessä
kelpaa!

Seitsemäntenä Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewankeliumi: loh. 13: 31, 32.

lesus oli wiimeisen kerran syönyt pääsiäislammasta
opetuslastensa kanssa. Juhlallinen, wakawa oli tämä ilta
lesus oli pessyt opetuslastensa jalat ja oli sen johdoita ke-
hoittanut heitäkin rakkaallisesti palwelemaan toisiaan. Sywästi
murheellisena oli lesus samassa tilaisuudessa pnhunut pet-
täjästään ja ludas oli lähtenyt ulos. Kun pettäjä oli läh-
tenyt ulos, puhui lesus tämän päiwän toisen wuosikerran
ewankeliumitekstin sanat.

Luemme tekstin.
Kuka sanoi?

lesus.
Missä tilaisuudessa tämä tapahtui?

Siinä, lun lesus wiimeisen kerran «li syönyt Pääsiäis-
lammasta opetuslastensa kanssa ja ludas oli lähtenyt ulos.

Mitä sanoi lesus?
Hän sanoi: nyt on ihmisen Poika kirkastettu, ja Jumala

on kirkastettu hänessä.
Ilmaisematko nämät sanat iloa wai murhetta?

Iloa.
Oikein, katkeraa kärsimistään lähestyessään saattoi le-

sus iloita, sillä hän tiesi, että juuri hänen kärsimisessään ja
kuolemassaan Isä ja hän tulistivat kirkastetuiksi.
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Miten nimittää lesus itseään tekstissä?
Ihmisen Pojaksi.

Tällä lesuksen nimellä käsitetään, että hän oli ihmisestä
syntynyt ja oli täydellisin ihmisten lasten seassa. Ia mitä
sanoo lesus Ihmisen Pojasta?

Hän sanoo: nyt on Ihmisen Poila kirkastettu.
Missä oli lesus ollut ennen ihmiseksi syntymistään?

Isän tytön» kirkkaudessa ja kunniassa.
Sitä kirkkautta saiwat Pietari, Jakob ja Johannes nähdä

lesuksen kirkastumisessa, josta tapahtumasta kertoo tämän
päiwän ensimmäisen wuosikerran ewankeliumi. Sen kirkkau-
den jätti hän tullessaan ihmiseksi. Minkä muodon otti hän
silloin?

Hän otti orjan muodon.
Rakkaudesta langenneeseen ihmiskuntaan jätti hän sa-

nomattoman kunnian ja kirkkauden Isän tykönä, ja samaan
kunniaan oli hän taas ylösnousemisensa jälkeen palajawa,
mutta nyt piti hänen kirkastua Ihmisen Poikana. Oliko tämä
kirkkaus aistilla huomattawa?

Ei.

Päinwastoin oli lesus nyt uhrikuolemaansa lähestyessä
kaikkein ylönkatsottanm ja kaikkein halwin, kipua ja sairautta
täynnä. les. 53. Mutta juuri tässä sywimmässä kärsimises-
sään Ihmisen Poika oli kirkastettu. Jos seuraamme lesuk-
sen elämää syntymästä hautaan asti, löydämmekö hänessä
mitään wirhettä?

Emme löydä.

lesus oli täydellisesti pyhä, wiaton, saastaton. Hän
oli kaikessa kristillisen elämän korkein esikuwa. Siten on ihmis-
olento hänessä täydellisessä kirkkaudessaan.

Miten on Jumala kirkastettu hänessä?
Siten, että hänessä näemme täydellisen Jumalan luwan.

Oikein, täydellisimmin on Jumala ilmoittanut itsensä
meille Pojassaan lesuksessa Kristuksessa, joka on Jumalan
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olennon täydellinen ilmestys. Mitä tunnustamme katekis-
muksessamme Jumalan olennosta?

Ett» hän on elämä, wlllkeus jll rakkaus.
Mitä sanomme Jumalan ilmoittaneen ominaisuuksistaan?

Jumala «n pyhä, wanhurskas, hywä, laupeus ja armollinen,
tärsiwällinen ja pitkämielinen, uskollinen ja totinen, ijankaikkinen
muuttumaton, kaikkialla olema, kaikkiwaltias, kaikkitietäwä, mii»
fas, autuas.
Oikein, lesuksessa Jumalan olento ja ominaisuudet sel°

wimmin ilmeniwät. Hänen kauttansa tunnemme Isän rak<
kautena, joka ei säästänyt ainoaa Poikaansa, waan antoi hä-
nen kaikkein meidän edestämme. Hänessä omat kaikki Jumalan
ominaisuudet maailmalle ilmestyneet ja siten on Jumala kir-
kastettu hänessä.

Mitä sanoo lesus tekstissä edelleen?
Hän sanoo: Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin on

Jumala myös kirkastama hänet itsessään, ja on kirkastama
hänet pian.

Jumala kirkasti lesuksen itsessään siten, että hän he-
rätti hänen kuolleista, korotti hänen ja asetti hänen kun-
niansa istuimelle taiwaassa.

Mitä sanoo raamattu lesuksen korottamisesta?
Kristus oli kuolemaan saakka kuuliainen, ristin kuulemaan

asti. Sentähden Jumala «n hänen myös korottanut ja anta-
nut hänelle nimen, joka kaikista nimistä suurin on; että le-
suksen nimeen tulee läikkien poimien notkistua, jotka taiwaissa
ja maan päällä ja maan alla omat, ja kaikkien kielten tulee tun-
nustaa, että lesus Kristus on Herra Isän Jumalan kunniaksi.
Fil. 2: B—ll.

Koska oli tämä tapahtuma tekstin mukaan?
Jumala oli kirkastama hänet pian.

Kuinka pian se tapahtui?
Kun lesus illalla tätä puhui, niin hän seuraamana piii-

mänä ristillä kuoli ja haudattiin. Jo kolmantena päimänä he-
rätti Jumala lesuksen kuolleista ja neljäkymmentä päiwiiä sen-
jälleen astui hän taimaaseen.
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Ia mikä on katekismuksen mukaan Kristuksen taiwaa-
seen astumisen hedelmä?

Taiwllllseen astumisen kautta Kristus meni kunniaansa,
lähettääkseen Pyhän Hengen, ollakseen Isän tykönä wälimie»
henämme ja saattaakseen omansa luokseen Isän huoneeseen.
Huomatkaa tarkoin tätä. Kunniaan korotettuna tahtoo

Kristus syntisiä armoittaa ja saada kanssansa kirkkauteen.
Scntähden on hän lähettänyt Pyhän Hengen, joka meitä py-
hittää, puhdistaa Kristuksen merellä synneistämme. Hän on

wälimiehenämme ja rukoilee Isää meidän puolestamme. Jos
me hänen ominansa häntä seuraamme kärsimisessä, niin saamme
olentoomme jo hänen kirkkauttansa täällä ja pääsemme wih-
doin Jumalan kirkkauteen taiwaassa ja kirkastetaan Kristuksen
kanssa.

Kahdeksantena Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewankeliumi Matt. 7: 12-14.

lesus oli muorisaarnassaan esittänyt taiwaan waltakunnan
wanhurskauden. Hän oli selittänyt lakia ja oli ilmoittanut
opetuslapsilleen, kuinka heidän tulee käyttäytyä lähimmäistään
kohtaan. Sitte hän yhdistää nämä sääntönsä yhteen lau-
seeseen, jolla alkaa tämän päiwän ewankeliumi.

Luemme tekstin.
Kuka sanoi?

lesus.
Mitä sanoi lesus?

Hän sanoi: Kaikki siis, mitä tahdotte, että ihmiset tekisiwät
teille, se tehkää tekin heille samoin.
Ketä ihminen tawallisesti rakastaa enin?

Itseään.
Ia mitä tahtoisimme, että muut ihmiset meille tekisiwät?

Hywäa.
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Kaikkea sitä hywää, mitä soisimme toisten ihmisten
uneille tekemän, tulee meidän tehdä heille. Ia tämä ohje
ulottuu kaikkiin elämän kohtiin. Lapsen tulee ajatella: jos
olisin wanhempaini ja opettajaini sijassa, tahtoisin, että lapset
olisimat nöyriä, ystäwällisiä, siimoja, kuuliaisia j. n. e., ja
semmoinen tahdon minä olla. Wanhempcun tulee ajatella,
jos olisin lapsi, miten soisin wanhempaini minua kohteleman.
Isantämäen, jos olisin palwclija, miten soisin haltiawäen it-
seäni kohteleman. Palwelijan taas, jos olisin isäntä tai emäntä
mitä saattaisin odottaa palwelijaltani. Köyhän tulee ajatella,
jos olisin rikas, kuinka soisin köyhän minua kohteleman, rik-
kaan taas, mitä soisin köyhänä rikkaan minulle tekemän. Ter-
meen tulee kohdella sairasta niinkuin soisi, että sairas kohtelisi
häntä ja päinwastoin- Jos tutkimme itseämme, mihin pää-
tökseen tulemme tämän säännön noudattamisen suhteen?

Siihen, ettemme ole woineet sitä noudattaa.
Oikein, paljon on meillä anteeksi anottaman tämän

suhteen. Ihmisen itsettmsyys asettuu tätä ivastaan. Luon-
nollinen ihminen ei sitä tahdottaan. Mutta waikea tehtäwä
on se sillekin, jolla on milpitön tahto Jumalaa seurata. Ai-
noastaan se, joka kokonaan antautuu Icsukselle ja seuraa häntä
elämän kaidalla tiellä, saa armoa Jumalan käskyjen noudat-
tamiseen. Tälle tielle kehoittaakin lesus ihmisiä lähtemään
.edelleen tekstissämme. Kuinka sanoo lesus siitä?

Hän sanoo: Menkää ahtaasta portista sisälle.
Ahtaasta portista ei saata suuria kuormia kulettaa.

Siitä kulkija maan tyhjänä tuskin pääsee läpi. Samaten on
hengellisesti parannuksen ja uskon ahdas portti. Kun ihminen
on tullut siihen tilaan, että hän tuntee ja tuomitsee syntinsä,
tunnustaa ne Jumalalle ja pakenee kadotettuna ja tuomittuna
syntisenä lesuksen jalkain juureen, on hän menettänyt kaikki
hywät ajatukset itsestään. lesuksen tähden luopuu hän myös
talkista maailman nautinnoista ja näin paljastettuna sekä



155

kaikesta omasta hymästä että maailman tarjoamista nautin-
noista pääsee ihminen ahtaasta portista sisälle.

Mistä toisesta portista lesus puhuu?
Lllweasta portista.

Mitä sanoo lesus siitä?
Hän sanoo: se portti on lawea ja tie awara, joka nue kado-

tukseen.
Laweasta portista woi wiedä mukana kaikkia maailman

nautintoja. Lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän koreus
täällä kyllä saa tilaa. Siitä woi wiedä omaa hurskauttakin,
kaikki siitä sopii.

Mihin sitte tullaan lllweasta portista?
Aniaralle tielle.

Mihin wie awara tie?
Kadotukseen.

Mikä on ijankllikkinen kadotus katekismuksemme mukaan?
Ijankllikkinen kadotus on sanomaton maiwa helwetissä, jossa

jumalaton on iankaikkisesti erotettu Jumalasta, ja jossa hänen
täytyn niittää, mitä hän on täällä kylwänyt.

Kauhea on tämä tila, ja sinne kuitenkin ihmiset jou-
kottani rientäwät. Miten sanoo siitä lesus?

Hän sanoo: niitä on monta, jotka menewät siitä sisälle»
Mille tielle tullaan ahtaasta portista?

Kaidalle tielle.

Kun ajattelemme hywin kaitaa tietä, jonka molemmilla
puolilla on kuoppia, rotkoja, soita, rämeitä j. n. e. miten tu-
lee sillä tiellä kulkea?

Hywin marowasti.
Niin on kaidalla elämän tielläkin. Paljon on kiusauk-

sia ja maaroja uhkaamassa. Paha henki houkuttelee milloin
yhteen milloin toiseen syntiin: ylpeyteen, epäilykseen, kärsimät-
tömyyteen, maailman rakkauteen j. n. e. mutta matkustajan
tarwitsee käyttää hengellisiä sota-aseita, joista apostoli Paa-
wali puhuu Ef. 6 luwussa, ja seurata uskollisesti opustansa.
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Kenen lupasi lesus lähettää opetuslapsilleen oppaaksi
eli johdattajaksi kaikkeen totuuteen?

Pyhän Hengen.
Oikein, kaidalla tiellä kulkijaa Pyhä Henki tukee heik-

koudessa, wahwistaa ja warjelee uskossa ja antaa woimaa yl-
häältä

Mihin wie kaita tie?
Elämään.

Kallis on siis päämäärä, sillä mikä on ijankaikkinen
elämä katekismuksen mukaan?

Ijankaikkinen elämä on Jumalan lasten sanomaton autuus
ja kirkkaus taiwaassa, jossa he wapaina kaikesta waiwasta ja
pahasta näkemät Jumalan knswoista kasmoihin ja palwelewat
ja ylistämät häntä ijankllikkisesti.

Sanomaton autuus ja kunnia siis odottaa kaidalla tiellä
kulkemia, mutta walitsewatko monet tämän tien?

Ei, lesus sanoo: Harmat omat ne, jotta sen löytämät.

Kun meillä nyt on walittawana joko ijankaikkinen kado-
tus eli ijankaikkinen autuus ja kirkkaus taiwaassa, niin tutki-
kaamme tarkoin itseämme, kumpaako määrää kohden kuljemme.
Rukoilkaa, rakkaat lapset, että taiwaallinen Isä auttaa teitä
waeltamacm kaitaa elämän tietä!

Yhdeksäntenä Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewankeliumi Luuk. 12: 42—48.

Tämän sunnuntain ensimmäisen wuosikerran ewankeliumi-
teksti kertoo meille määrästä huoneenhaltiasta, joka oli toi-
melijas, mutta ei ollut uskollinen herralleen.

Tässä toisen wuosikerran ewankeliumttekstissä puhuu
lesus uskollisesta ja taitamasta huoneenhaltiasta. Aihe tähän
oli, että senjälkeen kun lesus oli kehoittanut opetuslapsiansa
walwomina odottamaan herransa tuloa, josta kerrotaan tämän
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nmosikerran toisen Adwentti sunnuntain ewankeliumissa, kysyi
Pietari: Herra, sanotko tämän wertauksen meille taikka kaikille?
lesus wastasi Pietarin kysymykseen esittämällä wieläkin wer-
tauksen, jossa hän samaten kun edellisissäkin wertauksissansa
teroittaa uskollisuuteen.

Luemme tekstin.
Kenelle puhui tässä Herra lesus?

Hiin puhui Pietarille ja muille apostoleille.
Minkä kysymyksen asetti lesus heille?

Hän kysyi: Kuka on tuo uskollinen, tuo taitama huoneen»
haltija, jonka Herra on asettama palmelusmälensa päälle anta-
maan sille aikanaan määrätyn rawinnon?
Muistatteko raamatussa kerrotun huoneenhaltiasta?

Josef oli huoneenhaltija Potifarin luona.

Oikein. Huoneenhaltija eli taloudenhoitaja oli isännän
edusmies, joka oli likinnä welnwitettu herransa orjia hoita-
maan. Herran työssä on myös huoneenhaltijoita. Semmoisia
oliwat apostolit, niinkuin Paawali sanoo: Jokainen pitäköön
meitä Kristuksen palwelijoina ja Jumalan salaisuutten
huoneenhaltijoina. 1 Kor. 4: 1. Semmoisia omat myös
kaikki sanan palwelijat ja opettajat, joille Jumala on uskonut
työtä wiinimäessään. Olemmepa kaikki Jumalan huoneenhalti-
joita, sillä jokainen meistä on saanut Jumalalta hywää, jota
meidän tulee hänen huoneenhaltijoinansa uskollisesti hoitaa.
Kenen sanoo lesus tekstissä uskolliseksi ja taitamaksi huoneen-
haltijaksi?

Sen, jonka Herra asetta» palmelusmälensa päälle antamaan
sille aikanaan määrätyn rawinnon.
Mitä rawintoa Herran palwelijat saattamat antaa?

Jumalan sanaa.
Oikean opettajan tulee jakaa Jumalan sanaa tarpeen

mukaan. Katumaiselle tulee hänen julistaa Jumalan armoa
lesuksessa, katumattomia waroittaa ja palauttaa heitä synnin
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teiltä j. n. e. Sanaa ja sakramentteja tulee sanan palwelijain
hoitaa Herransa tahdon mukaan.

Mitä sanoo lesuZ siitä, joka uskollisesti hoitaa Mirkansa?
Hän sanoo: Autuas «n se palwelija, jonka hänen herransa

tullessaan löytää niin tehneen.
Ia mikä palkka häntä odottaa?

Hänet asettaa herra kaiten tawaransa päälle.

Kerran kun Kristus on tulema, saa tämä Herransa
kanssa hallita. Kuinka suuri onkaan uskollisuuden palkka!
Mutta uskollisuus pannaan koetukseen, jos Herra wiipyy. Mitä
sanoo lesus siitä?

Hän sanoo: Mutta jos tämä palwelija sanoo sydämmes-
sään: Minun herrani wiipyy tulemasta, ja niin rupeaa lyömään
palwelijoitll ja piikoja, syömään ja juomaan ja juopumaan;
niin on tämän palmelijan herra tulema sinä pciiwänä, jona hän
ei odota, ja sinä hetkenä, jona hän ei tiedä, ja hän on hak-
kaama hänet kappaleiksi ja antama hänelle osansa uskottomain
kanssa.
Me näemme, että palwelijalla on monenkertaisia kiu-

sauksia. Minlaista käytöstä osoittaa hän ruwetessaan lyö-
mään palwelijoita ja piikoja?

Ilpeää, röyhkeää täytöstä.
Niin, hän woi siis langeta ylpeyteen, röyhkeyteen ja

itsewaltaisuuteen.
Samaten käy, jos eiwät sanan palmelijat tahdo olla

seurakunnan palwelijoita waan herroja miten esim. monet
piispat ja kardinaalit owat olleet katoolisessa kirkossa, jotka
tallaamat kansan oikeudet ja wiran puolesta maan komentamat.

Mihin muuhun syntiin saattaa palwelija herran wiipyessä
langeta kuin röyhkeyteen?

Hän rupeaa syömään, juomaan jll juopumaan.

Hänestä saattaa siis tulla himojensa orja, wieläpä ru-
peaa Mattheuksen ew. mukaan syömään ja juomaan juomarien
kanssa. He siis sen sijaan kun heidän pitäisi kehoittaa seura-
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kuntalaistaan uskollisuuteen, alentamat he itsensä niin, että ru-
peamat heidän kanssansa synnin orjiksi. Mutta äkkiä tulee
Herra ja maatii hänet edeswastaukseen. Tunnustaako Herra
hänet palwelijakseen?

Ei, maan Herra rankaisee hänet. Hän on hakkaama hänet
kappaleiksi ja antama hänelle osan uskottomain kanssa.
Sitte lausuu Herra sen säännön, jonka mukaan hän on

toimittama tuomionsa. Kuka tämän mukaan rangaistaan?
Miten sanoo lesus edelleen tekstissä?

Mutta se palwelija, joka tiesi herransa tahdon, ja ei ollut
walmistustoimessa, eikä tehnyt hänen tahtonsa mukaan, hän on
saama monta lyöntiä.

Kowan rangaistuksen saa siis se, joka tiesi herransa tah-
don, mutta ei sitä noudattanut. Muistakaa, rakkaat lapset,
että mitä parempi tieto on ihmisellä Jumalan tahdosta, eikä
sitä noudata, sitä suuremmaksi tulee hänen syntinsä. Mutta
rangaistuksen alainen on sekin, joka ei tiedä, sillä jokaisen tu-
lee herransa palwelijana hankkia tietoja. Mitä sanoo lesus
siitä, joka ei tietänyt?

Mutta se, joka ei tietänyt, ja teki sen, mikä lyöntiä an-
saitsi, on saama mähiin lyöntiä.

Minkä mukaan Herra sitte maatii tiliä. Kuinka sanoo
siitä lesus?

Ia jokaiselta, jolle «n paljon annettu, waaditaan paljon,
ja siltä, jolle paljon on uskottu, anotaan enemmän.
Mainitkaapa, mitä lahjoja mekin kristittyinä olemme

saaneet?
Jumalan sanan, sakramentit, koulut, kirkot y. m.

Ia mitä hengellisiä aarteita on meillä, jos elämme le-
suksen yhteydessä?

WanhurZkaus, rauha, ilo Pyhässä Hengessä, syntein an-
teeksi saaminen, ijankaikkisen elämän toiwo j. n. e.
Muistakaamme, että paljon -hywaä olemme saaneet ja

että Herra kysyy meiltä maan uskollisuutta. Hän warottaa:
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Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle
elämän kruunun. Ilm. 2: 10.

Kymmenentenä Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewankeliumi loh. 8: 21—30.

Tämän sunnuntain ensimmäisen muosikerran ewankeliumi-
teksti kertoo miten lesus itkee Jerusalemia. Pciiwcin tekstissä
kerrotaan, kuinka lesus ollessaan wiimeisen kerran lehtimajan-
juhlaa mieltämässä Jerusalemissa wakawasti warottaa Juu-
talaisia ja koettaa taiwaallisella rakkaudella saada heitä usko-
maan että hän on Messias.

Luemme tekstin.
Kuka tässä puhuu?

lesus.
Kenelle puhui lesus?

Juutalaisille.
Mitä sanoi lesus Juutalaisille?

Hän sanoi: Minä menen pois, ja te etsitte minua, ja tei>
dän pitää kuoleman teidän synneissänne.

Mihin oli lesus menewä?
Taiwaaseen Isänsä tykV.

Oikein. Ainoastaan se, joka uskossa etsii lesusta, löy-
tää hänet. Mutta Juutalaiset eiwät uskoneet lesukseen ja
mikä oli sentähden heidän osansa?

Heidän piti kuoleman synneissään.

Joka lesuksen hylkää, hänen täytyy kuolla synneissään
ja mihin hän ei woi tulla?

lesus sanoo: Minne minä menen, sinne ette taida tulla.
Mitä arweliwat Juutalaiset lesuksen puheesta?

He sanoiwot: Tappaneeko hän itsensä, koska hän sanoo:
Minne minä menen, sinne ette taida tulla?
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Juutalaiset kiukuitsiwat lesusta wastaan ja nyt he oi-
kein raa'alla tawalla häntä pilkkasiwat. Itsemurha oli heistä
hirweä synti ja itsemurhaajan arweltiin tuleman mitä kowim-
paan maiwaan kadotuksessa. Jos nyt lesus tappaa itsensä,
joutuu hänkin siihen kauheaan kadotukseen, mutta sinne me
emme woi tulla. Me pääsemme Abrahamin helmaan. Nain
he luultawasti pilkaten jutteliwat. Mutta mitä wastasi lesus
heidän iwllllnsa?

Hän sanoi heille: Te olette alhaalta, min» olen ylhäältä
te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

Moneenko joukkoon tämän lesuksen lauseen mukaan ih-
miset omat jaetut?

Kahteen, niihin, jotka owat alhaalta ja niihin, jotka owat
ylhäältä.

Alhaalta omat ne, jotka omat osallisia perkeleen luon-
nosta. He owat hänen kaltaisiaan ylpeydessä, wihassa ja
epäuskossa.

MlMltä omat kaikki ne, jotka Pyhän Hengen kautta
owat uudesta syntyneet ja uskolla lesuksen omistamat.

Kuinka «n niitten käymä, jotka owat alhaalta ja epä-
uskossaan hylkäämät lesuksen?

lesus sanoi: Teidän pitää kuoleman synneissänne; sillä
ellette usko, että minä se olen, niin teidän pitää kuoleman tei-
dän synneissänne.

Kun lesus näin suuria asioita puhui itsestään, mitä
kysyiwät Juutalaiset sen johdosta häneltä?

He kysyiwät: Kuka sinä olet?
Juutalaiset kysyiwät tätä iwaten, mutta saman kysy-

myksen woi tehdä nöyryydessä, miten Saulus. Muistatteko
kuinka hän kysyi?

Hän kysyi: Kuka sinä olet, Herra?
Sauluksen todellinen halu oli päästä tuntemaan sitä

Herraa, joka häntä puhutteli. Ia lesus ilmoitti itsensä hänelle
ja teki hänestä itselleen walitun aseen nimeänsä julistamaan.

n
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lesus ilmoittaa wieläkin itsensä kaikille, jotta kaikesta sydäm-
mestään halajamat päästä häntä tuntemaan.

Mitä wastasi lesus Juutalaisten kysymykseen?
lesus sanoi heille: Ensiksikin se, minkä minä puhun teille.

lesus oli usein puhunut armon ja rakkauden sanoja.
Hän oli todistanut Isästään ja itsestään. Hän oli tehnyt
jumalallisia ihmetöitä. Ia mistä oliwat kaikki lesuksen puheet
ja työt todistaneet?

Siitä, että hän oli Jumala.
Mutta tätä Juutalaiset elivät uskoneet ja mitä lesus

siihen nähden heille sanoi?
Hän sanoi: Minulla on paljon puhuttamaa ja tuomittawa»

teihin nähden; mutta hän, joka minut lähetti, on totinen, ja sen,
minkä minä olen häneltä luullut, puhun minä maailmaan.
lesukselle tuotti se murhetta, että hänen täytyi niin ko-

min tuomita Juutalaisia, mutta toisin hän ei saattanut tehdä,
koska Isä on totinen, joka hänet lähetti. Hänen puheensa on
totta, sillä hän puhuu ainoastaan sitä, minkä hän on Isältä
kuullut.

Mitä armeliwat Juutalaiset tästä lesuksen puheesta?
He eiwiit ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä.

Nyt he eiwät ymmärtäneet, mutta milloin sanoi lesus
tuleman ajan, jona häntä ymmärretään?

lesus sanoi heille: Kun te olette ylentäneet Ihmisen Po-
jan, silloin te ymmärrätte, että minä se olen, ja etten minä tee
mitään itsestäni, maan minä puhun tämän, niinkuin Isä on
minu» opettanut.

Mitä tarkoitti lesus Ihmisen Pojan ylentämisellä?
Hänen ristiinnaulitsemistaan.

Tapahtumat jo lesuksen ristillä ja hänen ylösnouse-
misessaan Voimallisesti todistiwat, että hän oli Jumalan Poika.
Ia mikä tapahtuma marsinkin waikutti ihmisten mielissä
muutokseen?

Pyhän Hengen wuodattaminen.
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Montako sielua silloin kääntyi Pietarin saarnan joh-
dosta?

Kolmetuhatta sielua.
Siitä tapauksesta luetaan myös kristillisen seurakunnan

perustus. Kun ajattelemme, miten suuressa määrässä kristilli-
nen seurakunta sittemmin on lewinnyt ja lewiää, täytyy mei-
dän ihmetellen huudahtaa: Herra, suuri on sinun woimas!

Kenen sanoi lesus aina nmikuttaneen hänen kanssaan?
Hiin sanoi: joka minun lähetti, on minun kanssani. Isä

ei ole jättänyt minua yksinäni.

Miksi sanoo hän, ettei Isä ole jättänyt häntä yksinään?
Sillä minä teen ain» sen, mikä on hänelle otollista.

lesus oli Isälle kuuliainen ristin kuolemaan asti ja
sentahden on Pojalla aina Isän mielisuosio. Isä todisti hä-
nestä: Tämä on «inun ralas Poilani, jota luullaat.

Olemmeko mekin tilaisuudessa kuulla lesusta.
Olemme.

Tälläkin hetkellä puhuu lesus meille sanassaan. Mitä
waikuttimot lesutsen puheet tekstin mukaan silloin kuulijoissa?

Kun hän tämän puhui, uskoi monta häneen.
Pyytäkäämme, että lesuksen puhe meissäkin waikuttaisi

elämän uskon! Ainoastaan se, joka uskoo lesukseen, hänellä
on ijankaikkinen elämä, mutta joka ei usko, hänen täytyy kuolla
synneissään.

Yhdentenätoista Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Emankeliumi Matt. 21: 28—31.

Sen johdosta, että lesus wiimeisen terran ollessaan
Jerusalemissa oli ajanut templista ostajat ja myyjät, tuliwat
pappein päämiehet ja kansan wanhimmat hänen tykönsä ja
lysyiwät: Millä woimalla sinä näitä teet? lesus lupasi was-
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tata heidän kysymykseensä sitte, kun he ensin sanomat, oliko
Johanneksen kaste taiwaasta, waiko ihmisistä. Siihen he ei-
mät tahtoneet mustata, maan sanoiwat teeskennellen: Emme
tiedä. Ei antanut sitte Icsuskaan suoraa mustausta heidän
kysymykseensä, maan hän kertoo heille wertauksen, jonka esittää
tämän päiwän ewankeliumiteksti:

Luemme tekstin.
Miten alottaa lesus wertauksen?
Kysymyksellä: Mitä te armelette.

Täten waati lesus wihollisiansa miettimään hänen pu-
hettaan.

Kutka omat tämän wertauksen henkilöt?
Eräs mies ja hänen kaksi poikaansa.

Tämä mies eli isä on Jumala, Isä waatii kuuliaisuutta
pojiltaan. Samaten waatii Jumala, että me teemme hänen
tahtonsa. Missä on Jumala ilmoittanut meille tahtonsa?'

Sanassansa.
Mikä on Jumalan tahto lesuksen sanain mukaan loh.

6: 40 w.
lesus sanoo: Tämä on sen tahto, joka minun lähetti, että

jokainen kuin näkee Pojan ja uskoo Hänen päällensä, hänellä
pitää ijankaillinen elämä oleman, ja minä Herätän hänen roii-
meisenä päiwänä.
Mitä kertoo lesus wertaulsessaan isästä.

Hän leitoo, että isä tuli ensimmäisen pojan tykö ja sanoi:
Poikani, mene tänäpänä tekemään työtä wiinimäkeeni.
Wiinimäkeen Wanhassa Testamentissa werrattiin juuta-

laisuus. Uudessa Testamentissa wiinimäki kuwaa Jumalan
elämää seurakuntaa. Jumalan tahto on, että uskomme lesuk-
seen ja siten tulemme elämän seurakunnan jäseniksi.

Mitä wastasi ensimmäinen poika?
Hän wastasi: En tahdo, mutta sitten katui hän ja meni.

Mitä osoitti poika sanoessaan: en tahdo.
Tottelemattomuutta.
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Mitä osoitti se, että hän katui ja meni?
Se osoitti katumista ja kuuliaisuutta.

Tällä tumaa lesus puplikaaneja ja syntisiä, joita fari-
seukset halmeksiwat. He oliwat julkisesti rikkoneet Jumalan
tahtoa wastaan, mutta he katuiwat ja muuttiwat mielensä.
Sanokaa joku esimerkiksi timlaisista?

Sakeus, syntinen waimo, ryöwäri ristillä y. m.
Näin wieläkin usein julkisyntiset kuulemat Jumalan kutsu-

musta, katumat syntejään, uskomat lesukseen ja, tulemat siten
hänen wiinimäkensä työhön.

Ketä isä sitte puhutteli?
Toista poikaansa.

Mitä sanoi isä hänelle?
Samaa luin ensimmäiselle pojalle.

Mitä wastasi tämä poika?
Hän sanoi: Kyllä menen, herra, eikä mennytkään.

Tämä poika siis tunnusti oikeaksi isän waatimuksen ja
oman welwollisuutensll, mutta hän ei kuitenkaan täytä isän tah-
toa. Hän oli tähän nähden ulkokullattu ja tottelematon. Sem-
moisia oliwat nämä lesuksen kiusaajat, fariseukset, kirjanoppi-
neet ja pappein päämiehet. Heillä oli kyllä tietoa ja ulko-
naista jumalisuutta, mutta sydän oli muuttumaton. Löytyykö
tämmöisiä meidän seassamme?

Löytyy,

Kyllä walitettawasti. Onhan ihmisiä, jotka käymät kir-
kossa ja Herran ehtoollisella ja kuitenkin elämät epäkristilli-
scsti. Heillä on jumalisuuden marjo, mutta kun he eiwat elä
uskon yhteydessä lesuksen kanssa, omat he ulkokullattuja, jotka
Herra tuomitsee.

Mitä kysyi lesus mihollisiltaan mertauksensa heille ker-
rottuaan?

Hän lysyi: Kumpi näistä lahdesta teki isän tahdon?
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Ia mitä wastattiin lesukselle?
He sanoiwat hänelle: Ensimmäinen.

Täten pakotti lesus nämä kiusaajansa lausumaan oman
tuomionsa.

Koetelkaamme mekin itseämme. Tutkikaamme tarkoin
minkä tuomion on Jumala meistä lausuma. Olemmeko hänen
miimmäkensä työssä? Olemmeko todellisia jäseniä Jumalan
elämässä seurakunnassa?

Kahdentenatoista sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Owanleliumi Math. 12: 33—37.

lesuksen tykö oli tuotu pahan hengen riimaama sokea
ja mykkä. Tämän paransi lesus niin, että hän sekä näki
että kuuli. Hämmästyneenä tästä ihmetnöstä kansa arweli:
„Eihän tämä lienee Dllwidin poika?" Mutta fariseukset sa-
nckwat lesuksen perkeleen woimalla tämän ihmetyön tehneen.
Sen wäitöksen lesus kumosi ja warotti sitte synnistä Pyhää
Henkeä wastaan. Senjalleen puhui lesus tämän päiwän
tekstin sisällön.

Luemme tekstin.

Kuka tässä puhuu?
lesus.

Kenelle hän puhuu?
Fariseuksille.

Mitä sanoo lesus fariseuksille?
Hän sanoo: Taikka tehkää hywää puu, ja hänen hedel-

mänsä tulee hywälsi, taikka tehkää paha puu, niin hänen hedel»
mänsä tulee pahaksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.

Minlaisista puista lesus tässä puhuu?
Hän puhuu hymistä puista ja pahoista puista.
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Minkälainen hedelmä on hywällä puulla?
Hywä hedelmä.

Minkälainen hedelmä on pahalla puulla?
Paha hedelmä.

Minkälaisen työn oli lesus tehnyt parantaessaan pahan
hengen riiwaaman ihmisen.

Suuren hywän työn.

Mimmoisena puuna olisi fariseusten tullut pitää le-
susta, loska hän teki hywiä hedelmiä?

Hywänä puuna.

Mutta niin ei ollut. Fariseukset oliwllt itse pahoja
puita ja tekiwät sentähden huonoja hedelmiä. Heissä ilmeni
wiha, kiukku, kateus, walhe y. m. lesusta kohtaan. Sem-
moisista hedelmistä woi heidät tuntea pahoiksi puiksi.

Miten ankarasti lesus heitä tekstissä nuhteleekin?
Hän sanoo: Te kynlärmeiden siliöt, luinla te taidatte hy»

wää puhua kun te olette pahat.
Tällä lesus ilmoittaa, että he oliwat Manhan käärmeen

siementä, saatanan lapsia. Pahan hengen lapsina he puhuiwat
pahaa samaten kun paha puu kantaa huonoja hedelmiä. Missä
sanoo lesus oleman pahain puheiden juuren?

Sydämmessä. Hän sanoo: Sydämmen kyllyydestä suu puhuu
Luonnosta on jokaisen ihmisen sydän paha, mutta sen

tulee uudesta syntyä. lesuksen meri moi sen puhdistaa. Ainoas-
taan se, joka Pyhän Hengen waikutuksesta on manhurskautettu
uskon kautta lesukseen, on elämä oksa wiinipuussa Kristuksessa,
woi ajatella hywää ja puhua hywää: Semmoisista sanoo
apostoli: Te olette pestyt, te «lette pyhitetyt, te olette wan-
yurslautetut Herran lesulsen Kristuksen nimessä ja mei»
dän Jumalamme Hengessä, i Kor. 6: 11. Kristuksen
wanhurskauden tähden ei Jumala lue liskomaiselle syntiä, maan
hän lukee hänelle uskon »vanhurskaudeksi. Kuta on uskowai-
selle kaikista kallein?

lesus.
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Niin, lesuZ on hänen kallehin tawaransa. lesus asuu
uskon kautta hänen sydämmessänsä, ja hän tahtoo kaikessa
kokonaan elää lesukselle. Semmoisena on hän hywa puu,
joka kantaa hywia hedelmiä. Hänessä ilmenee uskon, toiwon,
rakkauden, kärsiwällisyyden, nöyryyden, kuuliaisuuden j. n. e.
hywät awut, joita hän lesukselta saa. Jumala on siunannut
meitä kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taiwaallisissa Kris-
tuksen kautta. Ef. 1: 3. Millä ihminen selwimmin ilmai--
sce, mitä hänen sydämmessään liikkuu?

Sanoillaan.

Oikein: Ihmisen puheella on suuri merkitys. Se wai-
kuttaa paljon maailmassa ja suuri on siitä edeswastaus. Miten
warottacckin lesus tekstissä turhista puheista?

Hän sanoo: Jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset pu-
humat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäiwänä.

Ajatelkaa tarkoin tätä, että turhastakin sanasta täytyy
meidän tehdä tili.

Minkälainen on sen sydän, joka puhuu turhia sanoja?
Sen sydän on turha.

Kewytmielinen lurpöttelcminen, luotteleminen, imartele-
minen y. m. on kaikki turhaa puhetta, josta on tili tehtäwänä.
Pahoista sanoista seuraa wielä suurempi edeswastaus. Minkä
mukaan sanoo lesus tuomion langetettawan?

Hän sanoo: Sanoistasi sinä wanhurslautetaan ja sanois-
tasi sinä tuomitaan.
Muistakaa, rakkaat lapset, että ainoastaan lesuksen omat,

jotka uskollisesti pysymät elämän wiinipuussa, woiwat paljon
hedelmiä kantaa. Kristuksen wanhurskauden uskon kautta
omistaneina tulemat he sanoistansa wanhurskautetuikfi. Pyrki-
kää siis lesuksen yhteyteen, muuten tulette sanoistanne tuomi-
tuiksi.
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Kolmantenatoista Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Matth. 5: 43-46; S: I—4.

Päiwän teksti on osll lesuksen wuorisaarnaa. Tässä
lesus selittää, minlaista on se oikea kristillinen rakkaus, jota
Herra meiltä waatii. ,

Luemme tekstin.
Miten oliwat lesuksen sanain mukaan Juutalaiset kä

sittäneet rakkauden käskyä?
He «limat sanoneet: Rakasta lähimmäistäs ja wihaa mi-

hollistas.
Lähimmäisellä oliwat he käsittäneet omia

siis Israelin kansan lapsia. Raamattu ei kehoittanut wihaamaan
wihollisia, maan sen käskyn oliwat kirjanoppineet itse tehneet.
Mutta mitä waatimuksia on lesuksella wihollistemme suhteen?

Hän sanoo: Mutta minä sanon teille: Rakastakaa wihlll-
lisianne; siunatkaa niitä, jotta teitä sadattawat; tehkää niille
hywin, jotka teitä wihaawat ja rukoilkaa niiden edestä, jotka
teitä wainoomat ja wahingoittamat.

Miten on lesus itse elämässään toteuttanut tämän käskyn?
Hän kuoli Vihollistensa edestä.

Muistatteko erityistä tilaisuutta, jossa lesus rukoili wi-
hollisten puolesta?

lesus rukoili ristillä: Isä anna heille anteeksi, sillä he
eiwät tiedä, mitä he tekemät.
Niin on lesus tehnyt ja niin waatii hän meidänkin teke-

mään. Onkohan helppoa täyttää näitä waatimuksia?
Ei ole.

Luonnolliselle ihmiselle on se mahdotonta, mutta usko-
waiselle, lesuksen rakkauden waikuttamalle on se mahdollista.
Mainitkaapa esimerkkiä semmoisesta, joka myös rukoili mur-
haajiinsa puolesta.

Stefanus sanoi: Herra, lllä lue heille tätä syntiä.
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Samaten omat tehneet monet tuhannet muut marttyyrit,
jotka lesuksen nimen tunnustuksen tähden omat henkensä an-
taneet. Kenen lapsia omat ne, jotka näin tekemät?

Taiwaallisen Isän lapsia.

Miten sanoo lesus taiwaallisen Isän tekemän?
Hän anta» aurinkonsa nousta niin pahojen yli kuin hy>

wienlin ja hän antaa sataa «vanhurskaille ja määrille.
Ei taiwaallinen Isä tee erotusta. Hän sallii jumalat-

toman wiljan kaswna niinkuin hurskaankin. Ia kaikkein suu-
rimmassa määrässä on hän rakkauttansa osoittanut siinä, että
hän, koska me wielä syntiset olimme, antoi ainoan rakkaan
Poikansa meidän edestämme kuolemaan.

Kenelle on helppoa osoitan rakkautta?
Niille, jotka meitä rakastamat.

Miten sanoo siitä lesus tekstissämme?
Hän sanoo: Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakas»

tawat, mitä teidän siitä palkkaa on? Eiwätlö publikaanitkin
niin tee? Ia jos te olette ystiiwällisiä ainoastaan »veljillenne,
mitä erinomaista te sillä teette? Eiwätlö pakanatkin niin tee?

lesus näyttää, ettei fariseusten jakirjanoppineiden hurs-
kaus ollut suurempi kuin publikaanein ja pakanain, joita he
ylenkatsoiwat. Heidän kaltaisensa ei siis tule olla, maan ke-
nen esikuwaa tulee meidän noudattaa?

lesus sanoo: Olkaa siis täydellisiä, niinkuin teidän taimnal»
Linen Isänne täydellinen on.
Jumalan lapsina tulee meidän muodostua Jumalan kal-

taisiksi. Apostoli Pietari sanoo niille, jotka omat saaneet sen
kalliin uskon wanhurskauden, jonka Jumala ja Vapahtajamme
lesus Kristus antaa, että he Jumalan luonnosta osallisiksi tu-
lisiwat. Me emme moi tulla niin täydellisiksi tuin Jumalaan,
mutta jos lesuksessa elämme ja hän elää meissä, niin omis-
tamme lesuksen anteeksi antamaa rakkautta ja silloin woimme
wihollisiammelin rakastaa.
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Tässä tekstissä lesus wielä antaa neuwoja wanhurs-
kauden töiden tekemiseen nähden. Miten marottaa lesus wan-
hurskauden töiden suhteen?

Hän sanoo: Kumahtakaa, ettette tee teidän Vanhurskautenne
töitä ihmisten edessä, että te heiltä nähtäisiin, muutoin ette saa
palkkaa Isältänne, joka on taiwaissa.
Almujen anto, rukous ja paastoaminen oliwat wanhurs-

kauden tekemisen päämuodot. Herra katsoo, millä mielellä
näitä harjoitetaan. Monestako syystä saattoi näitä wan-
hurskauden töitä toimittaa?

Kahdesta syystä: joko ihmisten kiitoksen tähden tahi rak-
kaudesta Jumalaan salaisuudessa.
Mitä sanoo lesus niistä, jotta tekemät wanhurskauden

töitä ihmisten edessä?
Hän sanoo i Ette saa palkkaa Isältänne, joka on taiwaissa.

Ei kukaan ansaitse palkkaa hywillätöillään, sillä armosta me
tulemme autuaaksi uskon kautta lesukseen. Kun uskowmnen rak-
kaudesta lesukseen tekee laupeuden töitä eli uskon hedelmiä, to-
distaa se siitä, että hänellä on ollut elämä usko, jakun usko luetaan
meille wllnhurskaudeksi, saa hän sentähden armon palkan wan-
hurskasten ylösnousemisessa.

Miten kieltää lesus edelleen tekstissä almuja antamasta?
Hän sanoo: Kun siis almua annat, niin älä edelläsi soita

torwella, niinkuin ulkokullatut tekemät synagogissa ja laduilla,
että he saisiwat kiitosta ihmisiltä; totisesti sanon minä teille:
he omat saaneet palkkansa.
Törmillä soittamisella tarkoittaa lesus sitä, että kehutaan

ihmisille ja kerskataan siitä, jos on autettu lähimmäistä.
Minkä palkan omat he saaneet?

Ihmisten liitoksen.
Se on huono palkka, joka ei tee ihmistä onnelliseksi.

Toisellaista palkkaa tulee meidän tawotella. Miten käskee
lesus almua antamaan?

Hän sanoo: Kun sinä almua annat, niin ällöon «va-
sen liitesi tiettilö, mitä oikea kätesi telee, niin että sinun
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almusi anto olisi salaisuudessa, ja sinun Isäsi, joka näkee salai-
suudessa, maksaisi sinulle julkisesti.

Wasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee silloin, kun
ei itsekään muistele eikä ajattele tekemiään hnwiä töitä. Joka
lesuksen rakkauden waikuttamano. hywää tekee, ei hän sitä
muistelekaan. Hänen suurin ilonsa on Jumalan tahdon täyt-
täminen. Ia sen Herra hänelle palkitsee julkisesti. Hän pää-
see taiwaan ijankaikkiseen iloon. Herra auttakoon meitä hä-
nen tapsinaan, hänen rakkaudessaan waeltamaan!

Neljäntenätoista Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewnnkeliumi loh. 5: 1 14.

Päiwän teksti kertoo siitä, kuinka lesus paransi sairaan
Betesdan lammikolla.

Luemme tekstin.
Kuka tämän kertoo?

Emankelista Johannes,

Kenestä hän kertoo?
lesulsesta.

Mitä kertoo hän lesuksesta?
Hän sanoo, että lesus meni ylös Jerusalemiin.

Koska meni lesus Jerusalemiin?
Senjalleen.

Silloin kun lesus oli neljä kuukautta yhtä mittaa niai-
kuttanut Galileassa, meni hän Jerusalemiin. Tänne tuli hän
nyt toisen kerran senjälkeen kun hän oli ulottanut mäkinaisen
opetuswirkansa.

Mitä juhlaa sanoo Johannes mietetyn Jerusalemissa?
Juutalaisten juhlaa.

Luultawasti oli se Purimin juhla, jota Juutalaiset wietti-
wät sen tapauksen muistoksi, että Herra ihmeellisellä tawalla
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Esterin kautta pelasti kansansa, joka häijyn Hamanin kujeitten
johdosta oli määrätty hukutettawaksi. Siitä woitte lukea Es'
terin kirjasta. Mistä paikasta Jerusalemissa erittäin kerrotaan?

Betesdastll.

Mitä kerrotaan Betesdasta?
Kerrotaan, että Jerusalemissa oli lammasportin tykönä

lammikko, jota heprean kielellä nimitetään Betesdaksi, jossa oli
wiisi pilarikäytäwää.
Betesda on suomeksi laupiushuone, sairaitten parannus-

laitos. Täällä Jumala monelle sairaalle oli osoittanut suurta
laupeutta. Mitä tekstissä kerrotaan Betesdan sairaista?

Sanotaan, että pilaritaytäwissä makasi suuri joukko sai-
raita: sokeita, ontuwia jn halmatuita, jotka odottimnt meden
liikuttamista.

Jumala on pannut parantaman woiman moneen kaswiin
ja meteen. Olettehan kuulleet, miten useasta kaswista wal-
mistetaan parantamia lääkkeitä, miten terweyswesiä käytetään
y. m. Kenen waikutuksesta Jumala Betesdan medelle antoi
erityisen parantaman woiman?

Enkeli tuli allls määrätyllä ajalla lammikkoon ja liikutti
meden.
Mitä waikutti enkelin liikuttaminen?

Joka nyt ensimmäisenä astui meteen, kun se oli liikutettu,
hän tuli terweeksi, mailla hänellä olisi ollut mitä tautia ta-
hansa.
Kuka erittäin mainitaan Betesdan sairaitten joukossa?

Eräs mies, joka oli kahdeksan neljättä wuotta sairastanut.
Kuka nyt lähestyi tätä onnetonta raukkaa?

lesus.
Miten tekstissä tästä kerrotaan?

Kun lesus näki tämän makaaman ja tiesi, että hän oli
kauan aikaa sairastanut, sanoi hän hänelle: Tahdotko tulla
terweeksi?
Samaten lähestyy lesus mielä nytkin sairaita, jotka

eiwät terweyttä nauttiessaan ole hänestä wälittäneet. Kysymyk-
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sellään herätti lesus sairaassa toiwoa ja teki hänen mahdol-
liseksi wllstaanottamaan sitä taiwaallista woimaa, jota le-
suksesta häneen oli wirtaawa. Saman kysymyksen tekee le-
sus wieläkin jokaiselle murheelliselle, jonka sydämmessii hän
herättää halun pelastukseen ja warman makuutuksen siitä, ettei
hän itse kykene itseään auttamaan.

Mitä walitti sitte sairas lesukselle?
Hän »vastasi: Herra, ei «le minulla sitä ihmistä, joka wie

minut lammikkoon, kun «esi on sekotettu; kun minä olen tulemaisillani
sinne, «n jo toinen astunut alas ennen minua.

Kuinka surkea olikaan tämän kohtalo! Sairaana, köy-
hänä ja ylönkatsottuna mataa hän wuoteessaan ja kuulee
kuinka toisilla sairailla oli ystäwiä, jotka heitä lohduttiwat ja
auttoiwat meteen oikealla ajalla. Hänellä oli marmaan nyt
hätä suurimmillaan, mutta apu oli myös lähellä. Kuka häntä
auttoi?

lesus.
Ia miten auttoi lesus häntä?

lesus sanoi hänelle: Nouse, ota wuoteesi ja käy.

Mitä waikuttiwat lesuksen sanat?
Ia kohta parani mies, ja hän otti wuoteensa ja läwi.

lesus lausui käskyn, mutta antoi samalla woimaa käs-
kyn täyttämiseen. Sairas tuntee, kuinka elonwoimaa wirtaa
hänen ruumiiseensa, ja hän on yhtä terwe kun kahdeksanneljättä
wuotta takaperin.

Miten osoitti sairas olemansa terwe?
Siten, että hän otti wuoteensa j» läwi.

Sen wuoteen, joka oli kahdeksanneljättä wuotta häntä kanta-
nut wie hän nyt pois. Samaten kääntynyt syntinen panee pois
entiset aseensa ja tulee uudessa tilassaan näiden hallitsijaksi.
Ahne esim. oli ennen mammonan orja, mutta nyt käyttää
hän tawaransa Jumalan waltakunnan hywäksi.
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Minä wiiton päiwänä lesus teki mainitun suuren ihmetyön?
Sabbattinll.

Kutka näkiwät paratun kantaman wuodettaan sabbattina.
Juutalaiset.

Luultawasti oliwat nämä suuren neuwoston jäseniä.
Mitä sanoiwat he parannetulle?

tze sanoiwat: Nyt «n sadatti eikä sinun sowi wuobetta
kantaa.

Jumala ei ollut kieltänyt sairaita parantamasta sabbat-
tina. Ainoastaan työnteko oli kielletty, mutta parannetun
wuoteen kantaminen ei ollut siihen luettawa. Juutalaiset oli-
wat itse niin kiintyneet ulkonaisiin laamoihin, ctteiwät olleet
siitä selwillä, mikä oli tumallista mikä tumatonta. Tätä tah-
toi lesus nyt heille saada selwäksi.

Mitä mastasi parannettu?
Hän wastasi: Joka minut paransi, hän sanoi minulle: Ota

nmoteesi ja käy.
Mitä nyt parannettu piti suuremmassa armossa lesuk-

sen sanoja mai Juutalaisten pintapuolista käsitystä sabbatista?
lesuksen sanoja.

Muistakaamme mekin aina tätä silloin, kun ihmisten käsi-
tyksen mukaan waaditaan tekemään mastoin Herran sanaa.

Mitä Juutalaiset nyt tiedusteliwat?
He kysyiwcit häneltä: Kuka on se ihminen, joka sanoi

sinulle: Ota «vuoteesi ja käy?
Kysyjät kyllä aamistiwat. että parantaja oli lesus Nat-

saretista, jota he jo wihasiwat, mutta nyt ei ollut heille tar-
peellista saada lesusta käsiinsä. Mitä tekstissä kerrotaan
edelleen?

Mutta parannettu ei tietänyt, luk» se «li; sillä lesus oli
mennyt pois, lun paljon kansaa oli sillä paikalla.

Ei parannettu mielii tietänyt hywäntekijänsä nimeä, mutta
pian ilmoittaa lesus ttsensä hänelle. Missä tapasi lesus
hänet?

Templissä.
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Luultawasti oli hän mennyt templiin tekemään kiitos-
uhria parantumisestaan. Mitä sanoi lesns parannetulle?

Hän sanoi: Katso, sinä olet parannettu; älä tästedes syn-
ti» tee, ettei jotakin pahempaa sinulle tapahtuisi.

lesuksen sanoista woimme päättää, että parannetun sai-
raus oli jonkun erityisen synnin seuraus. Sentähden lesus
wakawasti käskee hänen nmstedcs syntiä wälttämään ettei hän
lopullisesti kadotukseen joutuisi. Nämä lesuksen sanat opet-
tamat myös meille, ettei Herralta saamastamme nivusta kiitos
ja uhri ole kylliksi, maan hän waatii, että wastedes kartamme
syntiä ja elämme Jumalan kunniaksi.

Muistakaa, rakkaat lapset, että lesus Kristus on sama
eilen ja tänäpcinä ja ijankaikkisesti. Hän on sama auttaja,
joka woi ja tahtoo auttaa meitä kaikissa tuskissamme. Tur-
natkaamme ainoastaan lesukseen!

Viidentenätoista Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewankeliumi Luuk. 10: 38-42.

Betania oli kylä, johon oli noin kolme kilometriä Je-
rusalemista. Siellä lesutsella oli ystäwia, joiden luona hän
usein majaili. Ne oliwat onnellisia perheitä, jotka Herran
lesuksen saiwat wieraakseen. Tämän päiwän ewankeliumi

seksti kuwaa meille erään semmoisen herttaisen perheen.
Luemme tekstin.
Kuka kertoo tämän tekstin?

Ewankelista Luukas.

Missä sanoo hän lesuksen olleen?
Matkoilla.

Tarkemmin ei ole kerrottu tässä näistä matkoista, mutta-«sen tiedämme, että lesus aina matkoillaan oli täyttämässä
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Isän tahtoa. Hän opetti, paransi sairaita, herätti kuolleita
ja osoitti kaikkialla sulaa rakkautta. Mihin sanoo Luukas le>
suksen tulleen matkoillaan?

Hän tuli erääseen kylään.

Mikä oli sen kylän nimi?
Netania.

Kenen luo lesuZ Betaniassa meni?
Hän meni Martan luo.

Miten tekstissä siitä sanotaan?
Eräs waimo, Martta nimeltä, otti hänet huoneeseensa.

Kuka toinen perheen jäsen tekstissä mainitaan?
Hänellä oli sisar, jota nimitettiin Mariaksi.

Tämän perheen jäsenet oliwat Martta ja Maria sekä
heidän meljensä Latsarus, Martta oli toimelias nainen, joka
todissa hoiti emännyyttä. Hänellä oli wilkas leivotan luonne.
Marian luonne oli hiljainen ja lewollinen. Mtäläisyyttä oli
heillä siinä, eltä molemmat tahtoiwat osoittaa lesukselle kii-
tollisuuttaan, maikka eri tawalla. Miten osoitti Maria rak-
kauttaan lesukselle?

Hän istui lesuksen jalkain juureen ja kuunteli hänen pu-
hettaan.

Itämailla oli yleinen tapa istua lattialla eli matalalla
tyynyllä. Tänlaisen paikan oli nyt Mariakin walinnut saa«
dakseen häiritsemättä kuunnella rakkaan Herransa puheita.

Miten tekstin mukaan osoitti Martta rakkauttaan le-
sukselle?

Martalla oli paljon puuhaa palwelemisella.
Miten tawallisesti osoitetaan hywin rakkaalle wieraalle

ystäwyyttii?
Hänelle walmistetaan hywiä ruokia ja tarjotaan mitä ta-

lossa on parasta.

Niin teki Marttakin. Hän warmaan walmisti jotain erit-
täin hywää tarjottawaa rakkaalle wieraallensa. Mielellään

12
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olisi luultamasti hänkin toimistaan päästyään rumennut kuun-
telemaan lesuksen puheita. Mutta woiko pian wapautua as-
kareistaan, jos niitä aiwan yksin toimittaa?

Gi,

Niin arweli Marttakin ja kenen luo kääntyi hän saa-
dakseen apua askaroimisissaan?

lesuksen.
Mitä sanoi hän lesukselle?

Mlllttll astui esille j» sanoi: Herra, etkö siitä huoli, että
minun sisareni on jättänyt minua yksin palwelemaan.

Mitä pyysi nyt Martta lesukselta?
Hän Pyysi lesusta sanomaan Marialle, että hän tulisi

sisarensa kanssa askaroimaan,

Mitä wastasi lesus Martalle?
Hän sanoi: Martta, Martta, paljon sinä huolehdit ja puu»

haat, mutta ylsi asia on tarpeellinen. Maria «n walinnut hy»
män osan, jota ei «le häneltä otettuina.
Martta sai rakkaalta -Herraltansa nuhteen, jonka hän

warmaan kätki muistoonsa. Samalla on lesus tässä meille
kaikille ilmoittanut, mikä ihmiselle on tarpeellisinta. Ia mikä
on lesuksen sanain mukaan kaikkein tarpeellisin?

Kuunnella ja kätkeä lesuksen puheita.

lesus tahtoo slllldll meitä jokaista hiljaisuudessa seu-
rustelemaan hänen kanssaan. Senwuoksi hän usein lähettää
meille taudin tahi jonkun muun kowan koetuksen. Autuas se, joka
ymmärtää tätä lesuksen tarkoitusta. Muistakaa aina, että
yksi on tarpeellinen. Ottakaa, rakkaat lapset waaria siitä kun
lesus tahtoo saada teitä erikseen. Arvatkaa sydämenne hä-
nelle ja kuunnelkaa hänen sanojaan niin saatte pitää ehtool-
lista hänen kanssaan ja hän teidän kanssanne!
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Kuudentenatoista Sunnuutaina Kolminaisuudesta.
Gwankeliumi loh. 11: 21—42.

Wiime sunnuntain ewankeliumiteksti kertoi meille wie-
hättäwän tapauksen lesuksen ystäwäperheestä BetaniaZsa.

Tämän päimän teksti kertoo miten kuolema oli wierail-
lut samassa perheessä ja kuinka lesus osoittaa itsensä kuole-
man malttajana. Martta ia Maria oliwat symästi murheellisia.
Latsarus oli kuollut ja haudattu. lesusta ei ollut kuulunut
auttamaan, maikka hän oli saanut sanan ystnwänsä sairaudesta.
Itämlllllaisten taman mukaan oli monta Juutalaista tullut
heitä lohduttamaan. Silloin joku ilmoitti että lesus oli mat-
kalla Betaniaan. Martta kiirehti heti häntä mustaan. Mar-
tan malituksella lesukselle alkaa tämän päimän teksti.

Luemme tekstin.
Mitä sanoi Martta lesukselle?

Hän sanoi: Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin ei wel«
jeni olisi kuollut.
Näillä sanoilla Martta ilmoittaa, kuinka sydämmellisesti

he oliwat odattaneet lesusta meljen sairastaessa ja toiwoneet
häneltä apua. Mutta kuitenkin hän uskoo, sillä mitä sanoo
hän wieläkin tietämänsä?

Hän sanoo: kumminkin tiedän wielll nytkin, että kaikki,
mitä sinä anot Jumalalta, sen on Jumala sinulle antama.

lesus oli herättänyt kuolleista Nainin lesken pojan ja
lairuksen tyttären. Sentähden Martta uskoi lesuksen woi-
wan rukouksellaan herättää kuolleen, mutta tässä tapauksessa,
kun mätäneminen jo oli ruumiissa alkanut, näytti se wai-
keammalta. Hänen uskonsa horjuu. Mitä makuutti nyt le-
sus Martalle?

Sinun weljesi on nousema ylös.

Mitkä kalliit sanat lausui nyt lesus?
lesus sanoi hänelle: Minä olen ylösnousemus ja elämä:

joka uskoo minuun, hän on elämä, maikka hän kuolisi.
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Eila yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ole »iankaikkisesti
kuolema.
Kun lesus on Jumala, on hänessä elämä itsessään ja

hän saattaa antaa elämän, milloin hän tahtoo. Joka uskoo
lesukseen, hänellä on elämä. Hän elää hengellisesti ja hän
elää maikka olisi kuollutkin, sillä hänen sielunsa elää Jumalan
tykönä. Joka uskoo lesukseen, hänelle luonnollinen kuolema
on waan kuin suloinen uni. Häneltä on kuoleman pelko pois-
tettu. Hän moi apostoli Paawalin kanssa sanoa: Kuolema,
missä on sinun woittost? Kiitos ottoon Jumalalle, jola
meille on woiton antanut meidän Herramme lesulsen Kris»
tulsen lautta. 1 Kor. 45: 55, 57. Mutta tähän tilaan
pääsee waan se, joka todella on saanut uskon kautta lesulsen
omakseen. Miten kysyi lesus tätä itsekohtaista uskoa Mar-
taltakin?

lesus kysyi: Uskotko sinä sen?
Ia mitä wastasi Martta?

Hän sanoi: Niin Herra, minä uskon, että sinä olet Kris-
tus, Jumalan Poika, joka oli tulema maailmaan.
Tämä ihana tunnustus sisältääkoko kristillisyyden. Jos

tämän kaikesta sydämmestämme uskomme, niin elämme on-
nellista elämää täällä, eikä tarwitse meidän koskaan kuolla
waan nukkua autuaasti lesulsen helmaan Mitä teki Martta
lausuttulllln tunnustuksensa?

Hän meni pois ja kutsui salaa sisarensa Marian, sanoen:
Opettaja on täällä ja kutsuu sinua.
Mitä teki Maria kuultuaan lesuksen oleman tulossa?

Hän nousi pikaisesti ja meni lesuksen tykö.
Missä oli lesus Marian tullessa?

Hän ei ollut mielii tullut kylään, maan oli siinä paikassa,
miss» Martta oli häntä kohdannut.
Mitä tekiwät Marian luona olleet Juutalaiset huomat-

tuaan hänen lähteneen ulos?
Kun nyt Juutalaiset, jotka «limat Marian kanssa huoneessa

ja jotka oliwat häntä lohduttamassa, näkiwät Marian nopeasti
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nouseman jll menemän ulos, seurasiwat he häntä, sanoen, Hän
menee haudalle itkeäkseen siellä.
Maria tahtoi yksinäisyydessä saada tawata rakasta opet-

tajaansa, mutta Juutalaiset lähtiwät perässä. Heidänkin piti
nyt saada nähdä, että lesus oli elämän ja kuoleman Herra.
Miten menetteli Maria päästyään lesuksen luo?

Kun Maria tuli sinne, missä lesus oli, ja näki hänen, lan-
kesi hän hänen jalkainsa juureen ja sanoi hänelle: Herra, jos
sinä olisit täällä ollut, niin ei minun weljeni olisi kuollut.
Mitä osoitti Maria lesukselle langetessaan hänen jal-

kainsa juureen?
Kunnioitusta ja rakkautta.

Oikein, waikka häntä seuranneet Juutalaiset tämän näki-
wat, ei häwennyt hän tunnustaa lesusta heille. Usein oli
hän luultawasti sisarensa kanssa kaiwaten puhunut lesuksesta,
koska hän nyt lausui samat sanat.

Mitä kerrotaan tekstissä edelleen lesuksesta?
Kun nyt lesus näki hänen itkemän ja Juutalaisten, jotka

oliwllt tulleet hänen kanssaan, itkemän, tuli hänen henkensä
kuohuihin, niin että hänen ruumiinsa puhdistui, ja hän sanoi:
Minne te panitte hänet?
Mitä wastllttiin lesukselle?

He snnoimat hänelle: Herra, tule ja katso.
Minkä nmikutuksen teki Marian suru lesukseen?

lesus itki.
lesus wuodatti rakkauden ja sääliwnisyyden kyyneleitä.

Hän itki sitä kurjuutta, että ihmiskunta oli langennut syntiin,
jonka palkka on kuolema. Mitä arweliwat Juutalaiset le-
suksen itkusta?

Toiset snnoimat: Katso, kuinka hän rakasti häntä. Mutta
muutamat heistä snnoimat: Vikö hän, joka awasi sokean silmät,
olisi moinut tehdä senkin, ettei tämä olisi kuollut?
Nämä siis cpäiliwät lesuksen ystäwyyttä Betanian

sisaruksia kohtaan. Elkäämme heitä ihmetclkökään, jotka eiwät
Herran teitä tunteneet. Usein pimeänä koetuksen hetkenä kiu-
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saantuu uskowainenkin kysymään: Minkätähden Herra sallit mi-
nulle tiiman onnettomuuden?

Mitä tapahtui lesukselle haudalla?
Hiin joutui taas kuohuihin.

Mitä kerrotaan tekstissä haudasta?
Se oli luola, ja kiwi oli pantu sen eteen.

Hauta oli kallioon hakattu luola. Semmoisia hautoja
oli warakkaillll. Minkä käskyn lausui lesus?

Hän sanoi? Ottakaa kiwi pois.
Kuka kiirehtii estämään tätä tehtäwää?

Martta sanoi: Herra, hän haisee jo, sillä hän on jo ollut
neljä päiwää kuolleena.
Epäilys tahtoo woittcm Martan. Mutta mistä muis-

tuttaa lesus häntä?
Siitä, mitä hän äsken oli puhunut. Hän sanoi? enkö

minä sanonut sinulle, että sinä näkisit Jumalan kunnian, jos
sinä uskoisit?
Mitä tapahtui sitte haudalla?

He ottiwat pois kiwen silta paikalta, johon kuollut oli pantu.
Ia miten lesus sitte rukoili?

lesus nosti silmänsä ylöspäin ja sanoi: Isä, minä kiitän
sinua siitä, että minua kuulit. Kuitenkin minä tiedän, että sinä
aina minua kuulet; mutta kansan tähden, joka tässä ympärillä
seisoo, sanon minä sen, että he usloisimat sinun minua lähet-
täneeksi.
lesus kiitti taiwaallista Isää siitä, että hän aina häntä

kuulee ja tässä suuressa ihmetyössä nyt ilmoittaa kunniansa.
Hän ilmoittaa samalla suuren rakkautensa ihmisiin, jotka tä-
män kautta tulemat uskomaan hänet Jumalan Pojaksi ja siinä
uskossa saamat elämän.

Mitä teki lesus rukoiltuaan?
Kun hän oli nämä sanonut, huusi hän korkealla äänellä:

Hatsarus, tule ulos!
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Ainoastaan lesus, joka oli elämän ja kuoleman Herra
moi näin käskeä. Ia mitä tapahtui tämän käskyn johdosta?

I» kuollut tuli ulos sidottuna käsistä j» jalwoista
kääriliinoilla, ja hänen laswonsa oliwat ympäri sidotut hiki-
liinoilla. Ia lesus sanoi heille: Päästäkää hän ja antakaa
hänen mennä.

Miten onnellisiksi tulimaitaan sisaret saatuaan weljensä
taas elämänä!

Minkä waikutuksen teki tämä suuri ihmetyö Juutalaisissa?
Monta Juutalaista, jotka oliroat tulleet Marian tykö, ja

jotka näkiwät, mitä hän teki, uskoimat häneen.
lesuksen rukous: että he uskoisiwat sinun minua lähet-

täneeksi, näissä toteutui. Toteutukoon lesuksen rukous meissä-
tin, jotta woisimme ilolla sanoa: Kristus on minulle elämä
ja kuolema «n minulle woitto.

Seitsemiinteniitoista Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewankeliumi Mark. 2: 18—28.

Päiwän tekstissä opettaa lesus meille sen totuuden, että
hän tahtoo uudistaa koko ihmisen.

Luemme tekstin.
Kuka tämän tekstin kertoo?

Emankelistll Markus.

Kenestä kertoo Markus tekstissään?
Hän kertoo Johanneksen opetuslapsista jn fariseuksista.

Mitä kertoo hän heistä?
Hän kertoo, että he paastosiwat.

Jumala oli säätänyt laissaan, että Israelin kansan piti
paastota suurena sowintopäiwänä. Mutta fariseukset ja kirjan-
oppineet, jotka tahtoiwllt ulkokullastellll paastoillaan ja rukouk-
sillaan, paastosiwat usein. Johanneksen opetuslapset paastosi-
wat myös, mutta lesus, joka tahtoo Jumalaa hengessä ja to-
tuudessa palwelemaan, ei waatinut opetuslastensa täyttämään
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ihmisten asettamia ulkonaisia sääntöjä. Mitä tuliwat Johan-
neksen opetuslapset ja fariseukset siitä syystä kysymään lesuk-
selta?

He lysyiwät: Miksi Johanneksen opetuslapset ja fariseusten
opetuslapset paastoamat, mutta sinun opeluslapsesi eiwät paastoa ?

Mitä wastasi lesus heille?
Silloin sanoi lesus heille: Kuinka lMkansa moi paastota,

niin kauan luin ylkä on sen kanssa? Niin kauan kuin heillä «n.
yllä kanssaan, he eiwät moi paastota.

lesus puhui kuwaannollisesti. Hääkansalla tarkoittaa
hän opetuslapsiaan, yljällä itseään. Tätä tumaa hän war-
maan käytti Johanneksen opetuslapsia marten, sillä Johannes,
oli opetuslapsilleen todistanut, että lesus on ylkä ja hän on
yljän nstäwä. (Tästä katso tämän wuosikerran neljännen
Adw. sunn. tekstiä). Kun seurakunnalla käsitetään lesuksen
morsianta, näyttää siltä kun lesus hengessä riemuitsisi walta-
tuntansa lewenemisestä. Mutta samalla tulee hän
että kuolemallaan tulee hänen perustaa tämä waltakuntansa.
Sillä koska sanoo lesus hääkansan paastoaman?

Hän sanoo: Mutta päimät tulemat, joina ylkä otetaan heiltä.
pois, ja sinä päiwänä he paastoamat.

Mitä päiwiä lesus tässä tarkoittaa?
Niitä, kun hän ristillä kuoli ja haudassa lepäsi.

Oikein. Silloin oli opetuslapsilla symä suru ja halu
paastoamiseen. Tässä lesus ensikerran, maikka hywin hämä-
rästi, puhuu kuolemastaan. Kysymyksessä oleman asian se-
littää lesus wielä kahdella wertauksella. Minkä wertauksen
lesus ensin puhuu?

Hän sanoi: Ei kukaan ompele tilkkua wanumattomasta maat-
teestä «vanhaan «vaatteeseen, muutoin repii uusi tilkku itsensä
irti wanhasta «vaatteesta ja läpi tulee pahemmaksi.

Wanha waate kuwaa Juutalaisten jumalisuuden ulko-
muotoa ja ihmissääntöjä. Uusi tilkku kuwaa kristinuskoa,
lesuksen opettamaa uutta oppia, ewankeliumin wapautta. Hä-
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nen maalimansa uusi elämä Jumalassa ei sowi juutalaisuuden
sääntöihin ja tapoihin.

Minkä toisen wertauksen lesus esitti?
Hiin sanoi: Eikä kukaan laske nuolta miiniä «vanhoihin

leileihin; muutoin särke nnini leilit, ja wiini wuotaa ulos ja
leilit turmeltumat; w»an nuori wiini on pantawa uusiin leileihin.
Itämailla oli tapana panna munia wuohen nahasta

walmistettuihin leileihin. Jos leilit oliwat wanhoja, niin käy-
mätön wiini turmeli leilit. Samaten on kristinusko aiwan
nuori wiini, jonka pitää saaman uuden muodon. Ei nyt enää
pidä palweltaman Jumalaa suitsutuksilla, uhreilla j. n. e.,
maan hengessä ja totuudessa.

Mitä tekstissä kerrotaan edelleen lesuksesta?
Kerrotaan, että hän sabbattina läwi wainion läpi, ja hä-

nen opetuslapsensa rupesiwat käydessään tähkäpäitä noukkimaan.
Opetuslapset noukkimat tähkäpäitä sillä näitä oli tapana

syödä. Arwelette ehkä kuinka meniwät he toisen laihoon?
Jumala oli laissa säätänyt: Kun menet lähimmäisesi laihoon,
niin saat katkoa tähkäpäitä kädelläsi, mutta älä niitä sirpillä
lähimmäisesi laihoa. 5 Mos. 23: 26. TWäpäitten nouta-
misesta ja niitä nälkäänsä syömisestä ei siis woitu heitä moit-
tia. Mutta mistä syyttiwät fariseukset heitä?

Sllbbatin rikkomisesta, He sanoiwat lesukselle: Katso,
miksi he tekemät sabvattina jota ei «le luwallistll?

Kirjanoppineiden laatiman säännön mukaan oli tähkä-
päiden noukkiminen elonkorjuuta, siis työntekoa, joka laissa oli
ankarasti kielletty. Miten selitti lesus heille tämän asian?

Hän sanoi heille: Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Dawid.
teki kun hänellä oli puutetta ja hän isosi, hän ja ne, jotka oli»
mat hänen kanssaan: Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen
ylimmäisen papin Abjatarin aikana ja söi näkyleimät, joita ei-
wät muut saaneet syödä, kuin papit, ja hän antoi myös niille,
jotka «limat hänen kanssaan?
lesus selittää Dawidin esimerkillä, kuinka hänen wainon

aikana elämänsä pelastukseksi täytyi syödä näkyleipiä, kun hän
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ei muualta woinut saada ruokaa. Opetuslasten tila oli sa-
manlainen. Kun he nyt isosiwat, sauvat he sabbattinakin
noukkia tähkäpäitä. Mitä terotti lesus heille edelleen tekstissä?

Hän sanoi heille: Sabbatti on tehty ihmistä warten, eikä
ihminen sabbllttia warten.

Sabbatti on tarpeen, jotta ihminen saisi lewätä maal-
lisista töistä ja etsiä hengen wirwoitusta, sielun lepoa Ju-
malassa. Pääasia on, että sabbatin pyhitämme niin, että sil-
lain kaswamme Kristuksessa ja hänen seuraamisessaan. Ope-
tuslapsetkin oliwat seuranneet lesusta ja hänen tähtensä
rikkoneet juutalaisten sabbatin säännön. He noudattiwat le-
susta seuratessa paljoa korkeampaa sääntöä. Mitä sanookin
lesus itsestään tähän nähden?

Hän sanoi: Ihmisen poika on sabbatinkin herra.
Sabbatti on maan wälikappale sen Jumalan palwele-

miseen, joka sen on säätänyt. Ihmisen Poika oli Isän kanssa
sabbllttia säätämässä. Sentähden Ihmisen Pojan palwelus
on tärkein. Tulkoon hän meillekin kaikkein rakkahimmaksi ja
kallehimmaksi. Silloin käytämme hänen puimansa niin, että
walmistumme ijankllikisuuden suurelle sabbatille. Jumalan
kansalle on wielä ylsi lepo tarjona. Hebr. 4: 9.

Kahdeksantenatoista Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Emankeliumi loh. 10: 23—38.

lesus oli Jerusalemissa mieltämässä templin puhdistus-
juhlaa, jota raamatussa kutsutaan myös kirkkomessuksi. Aihe
tämän juhlan «nettoon oli seuraama: Syyrian jumalaton ku-
ningas Uutiokus Epifanes oli paitsi muita kauheita hirmu-
töitään ryöstänyt templin ja saastuttanut sen epcijumalan-
palmeluksella. Kun sitte templi kolme wuotto. oli ollut paka-
nain saastuttamana, moitti Juudas Makkabeus Syyrialaiset,
puhdisti templin, kaunisti sitä ja warusti sen lujalla linnoi-
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tuksella. Tämän pelastuksen muistoksi wiettiwät Juutalaiset
wuosittain suurella komeudella ilojuhlaa. Päiwän teksti ker-
too, miten Juutalaiset tämän juhlan aikana maatuvat lesusta
todistamaan itsestään.

Luemme tekstin.
Kuka tämän kertoo?

Ewankelista Johannes.
Missä sanoo hän lesuksen olleen?

lesus käweli templissä Salomonin pilaritaytäwässä.
Tämä käytäwa oli jäänyt Salomonin kauniista templi-

rakennuksesta Nebukatnetsarin häwittäessä templin. Mitä ta-
pahtui lesukselle täällä?

Juutalaiset piirittimät hänet ja sanoiwat hänelle: Kuinka
kauan sinä pidät mielemme jännityksessä? Jos olet Kristus,
niin sano se meille suoraan.
Mitä waatiwat nyt Juutalaiset lesuksen sanomaan?

Sitä, oliko hän Messias.
Heillä ei ollut sydämmellista tarwettll tulla tätä totuutta

käsittämään, maan he tahtoiwat sanoilla kietoa lesusta. Mitä
wastasi lesus heille?

Hän ivastasi: Minä olen sen teille sanonut, waan ette usko;
ne työt, jotka minä teen Isäni nimessä, todistamat minusta.
Mitä wakawia todistuksia siis oli lesuksen jumaluudesta?

Hänen puheensa ja ihmetyönsii.

Mainitkaapa sellaisia ihmetöitä?
lesus herätti kuolleita, paransi sairaita, asetti myrskyn y. m.

Mikä oli syynä siihen, etteiwät Juutalaiset uskoneet Ie-
sutseen?

lesus sanoo: Mutta te ette usko, sillä ette ole minun lam-
paitani, niinkuin minä teille sanoin.
lesus oli aikaisemmin sanonut itseään hywäkfi paime-

neksi ja uskomaistansa lampaikseen. Ia uunillisiksi sanoo le-
sus omat lampaansa?

Hän sanoo: minun lampaani kuulemat minun ääneni, ja
minä tunnen heidät, ja he seuraamat minua.
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Itämaissa pidetään suuria lammaslaumoja. Siellä pai-
men kulkee edellä ja lampaat seuraamat häntä, sillä he tun-
temat hänen äänensä. Samaten on lesus käynyt meidän edel-
lämme. Hän on meidän esikuwamme pyhässä elämässä, kärsi-
misessä ja kunniassa. Ia mitä lupaa lesus antaa lampail-
lensa?

Hän sanoo: Minä annan heille ijankaikkisen elämän ja he
eimät hulu ijankaikkisesti, eikä kukaan ole repimä heitä minun
käsistäni.
lesus on senlainen hywä paimen, joka moi antaa meille

kaikki, mitä sielu tarwitsee. Hän rawitsee meitä sanallaan.
Hän wirwoittaa meitä läsnäolollaan. Hän tukee meitä heik-
koudessamme. Hän warjelee ja wahwistaa meitä. Hän, joka
on elämän lähde, antaa meille ijankaikkisen elämän. Eikä tar-
witse meidän ijankaikkisesti kuolla. Waikka ruumis kuolee, elää
sielu autuaitten asunnoissa Herran luona. Ia miksi sanoo
lesus, ettei ole ole kellään maltaa repiä hänen lampaitaan
häneltä.

Hän sanoo: Minun Isäni, joka antoi ne minulle, on suu»
rempi kaikkia, eikä kukaan woi repiä heitä minun Isäni kädestä

Isä on kaikkein korkein, kaikkiwaltias, ei woi siis kukaan
repiä Isän kädestä, mutta samaten on lesus. Sillä uun-
illisessa suhteessa on hän Isään?

Hän sanoo: Minä ja Isä olemme yhtä.

Mitä waikutti lesuksen puhe Juutalaisissa,?
He poimimat kiwiä, kiwittääkseen lesuZto.

Minkä kysymyksen lesus nyt aiwan tyyneesti tekee
heille?

Hän sanoi: Monta hywäii työtä olen osottanut teille Isäl-
täni; minkä työn tähden näistä te minua kimitätte?
Juutalaiset tuliwat nyt lannistetuiksi aikeessaan, ja mitä

wastllsiwat he lesukselle?
He waZtllsiwllt: Hywän työn tähden emme sinuakimitä, maan

pilkan tähden, jakoska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi.
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Jumalan laki määräsi Jumalan pilkkaajan Israelissa
tiwitettäwäksi. Ia koska lesus todistaessaan, että hän ja
Isä oliwat yhtä, oli sanonut itsensä Jumalaksi, katsoiwat he
itsensä oikeutetuiksi tämän rangaistuksen toimeen panemiseen.
Juutalaiset turwasiwat raamattuun. Saman tekee tässä le-sus wastatessaan heille. Mitä sanoi hän?

lesus mustasi: Eikö teidän laissanne ole kirjoitettu: Minä
olen sanonut: Te olette jumalia. Jos hän nimitti ne juma-
liksi, joille Jumalan san» tapahtui, eikä raamattua woida tyh-
jäksi tehdä: sopiiko teidän sanoa hänestä, jonka Isä on puhit»
tänyt ja lähettänyt maailmaan: Sinä pilkkaat Jumalaa, sen-
tähden, että minä sanoin: Minä olen Jumalan Poika?
Ps. 82: 1, 6 kutsutaan Israelin tuomareja jumaliksi

koska he Jumalan sijassa walwoiwat jumalallista oikeutta.
Nyt kysyy lesus: jos raamattu, jota ei moi kukaan tyhjäksi
tehdä, kutsuu ihmisiä jumaliksi, miksi sanotte Jumalan pilkaksi
sitä, että minä joka olen heitä paljoa suurempi, kutsun itseäni
Jumalan Pojaksi?

Rakkaudella pyytää lesus aina maan johdattaa heitä
totuuden tuntoon. Minkätähden kehoittaa hän wieläkin Juu-
talaisia uskomaan?

Hän sanoi: Ellen minä tee minun Isäni töitä, niin ällää
uskoko; mutta jos niitä teen, ja ette tahdo minua uskoa, niin
uskokaa työt, että tietäisitte ja uskoisitte, että Isä on mi-
nussa, ja että minä olen Isässä.
Samaten koettaa lesus wielä nytkin saada ihmisiä us-

komaan, että hän on Kristus elämän Jumalan Poika ja että
he saisiwat elämän uskon kautta häneen. Sanassaan puhuu
hän juuri nyt meillekin. Tutkikaamme tarkoin itseämme: olem-
meko lesuksen lampaita? Kuulemmeko hänen ääntänsä? Seu-

häntä elämässä? Ainoastaan lesuksen lampaina
«lemme onnellisia. Semmoisina olemme Isän ja Pojan tur-
missa eikä kukaan woi meitä wahingoittaa.
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Nhdelsiintenätoista Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewllnleliumi loh. 9: 24—41,

Kun lesus oli «ilmeisen kerran Jerusalemissa miel-
tämässä lehtimajan juhlaa, paransi hän juhlapäiwäin jälkeen
sllbbattina erään sokeana syntyneen. Tämä oli taas antanut
fariseuksille uutta wihan aihetta. He rupefiwat tyystin tutki-
maan tätä ihmetyötä saadakseen kannetta lesusta wastaan.
Ensin sai sokeana syntynyt perin pohjin kertoa koko tapahtu-
man. Sitte tutkittiin parannetun wanhemmat, jotka todisti-
wat, että tämä heidän poikansa kyllä oli ollut sokeana synty-
nyt, mutta kuinka hän on tullut näkemäksi, siitä poika tehköön
itse selkoa. Nyt ottamat Juutalaiset parannetun uudestaan
tutkittamaksi. Siitä kertoo päiwän ewankeliumi.

Luemme tekstin.
Kenen toimista tekstissä kerrotaan?

Juutalaisten toimista.

Mitä he tekiwät?
He kutsuiwat toisen kerran sen ihmisen, joka oli sokeana

ollut; ja sanoiwllt hänelle: Anna Jumalalle kunnia; me tie-
dämme, että tämä ihminen on syntinen.

Mitä waatiwat Juutalaiset sokiana syntyneen tunnusta-
maan?

Sitä, että lesus oli syntinen.

Ulkokullastellen sanomat he Jumalan kunnian puolesta
maalimansa tämän tuomion langettamista lesukselle. Mutta
onnistuiko tämä?

Ei. Hän mastllsi: Jos hän on syntinen, sitä en tiedä,
mutta sen minä tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen.

Kun parannettu näin suoraan ja rohkeasti lausui mieli-
piteensä, mitä waatiwat he taas häneltä?

tze sanoiwat hänelle: Mitä hän sinulle teki? Kuinka awasi
hän sinun silmäsi?
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Juutalaiset siis maatuvat hänen uudestaan kertomaan
parantumisensa. He luultawasti arwelimat? ehkä hän toisella
kerralla kertoo toisin ja niin saamme hänet kiinni kaksikieli-
syydestä. Mutta turhia omat heidän kujeensa, sillä mitä mus-
tasi parannettu?

Hän wllstllsi heille: Minä olen sen jo teille sanonut; ettekö
kuulleet? Miksi te taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin
tulla hänen opetuslapsikseen?

Parannetun kysymys loukkasi niin sywästi fariseusten
ylpeyttä, että he rupeamat häntä herjaamaan. Mitä heistä
tekstissä kerrotaan?

Niin he herjasimat häntä ja sanoiwat: Sinä olet hänen
opetuslapsensa, mutta me olemme Moseksen opetuslapsia.
Ia minkätähden sanomat he pysymänsä Moseksen opetus-

lapsina ja hylkäämänsä lesuksen?
Sentähden, että me tiedämme Jumalan puhutelleen Mo-

sesta, mutta emme tiedä, mistä tämä on.

Urhoollisena esiintyy parattu yhä wieläkin ja hämmästyt-
tää Juutalaisia wastauksellaan. Mitä sanoi hän heille?

Mies Wllstllsi ja sanoi heille: Sepä juuri on ihmeellistä.
ettette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin on hän amnnnut mi-
nun silmäni. Me tiedämme, ettei Jumala syntisiä kuule, maan
joka on hurskas ja tekee hänen tahtonsa, häntä hän luulee,
Maailman alusta ei ole kuultu, että joku on awannut sokeana
syntyneen silmät. Ellei tämä olisi Jumalasta, niin hän ei möisi
mitään tehdä.
Mpeydessä ja itsewiisaudessaan fariseukset eiwät päässeet

totuutta käsittämään, mutta tälle maailman halweffimalle yksin-
kertaiselle miehelle, jonka sydän on awoin Pyhän Hengen wai-
kutukselle, se ilmenee. Hän wetoo nyt siihen totuuteen, jonka
fariseukset itse terottiwat opetuslapsilleen, ettei Jumala kuule
syntisiä ja koska Jumala kuuli lesuksen rukouksen, on hän
siis hurskas. Hän ei wielä tietänyt, että lesus oli Jumalan
Poika, mutta siitä oli hän marmasti makuutettu, että lesus
oli Jumalan profeta.
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Mihin määrään nousi nyt Juutalaisten kiukku?
He wastasiwat j» sanoiwat hänelle: Sinä olet kokonaan

synnissä syntynyt, ja sinä opetat meitä. Ia he ajoiwat ha.
net ulos.

Kiukuissaan tyrkkäsiwät he parannetun ulos neuwottelu-
huoneesta. Sitte suljettiin hän myös ulos Juutalaisten seura-
kuntayhteydestä ja seurakunta elämästä. Hän kadotti täten
maalliset etuisuutensa lesuksen nimen tunnustamisen tähden.
Ihmeellisintä on, ettei hän wielä silloin tuntenut lesusta eikä
tietänyt niistä taiwaallisista tawaroista, joilla hän palkitsee
tunnustajansa. Mutta pian tuli hän tuntemaan Jumalan
Pojan kunnian.

Mitä tekstissä kerrotaan edelleen?
11l lesus sai kuulla sen, että he oliwat ajaneet hänet

ulos; ja hän tapasi hänet ja sanoi hänelle: Uskotko sinä Ju-
malan Poikaan?
Mitä wastasi tämä kurja mies?

Hän wastasi: Kuka hän on, Herra, että minä uskoisin
häneen?
Tietämättömyys siis maan esti häntä uskomasta ja

sen lesus poistaa millä sanoin?
lesus sanoi hänelle: Sinä olet hänen nähnyt, ja hän on

se, joka puhuu sinun kanssasi.
Miten käyttäytyi mies tämän kuultuaan?

Hän sanoi: Herr» minä uskon; j» hän kumarsi häntä.
Mikä autuus olikaan nyt tapahtunut tälle lesuksen pa-

rantamalle sokeana syntyneelle! lesus oli etsinyt häntä, löy-
tänyt hänet ja ilmoittanut itsensä hänelle.

Sitte kuwaa lesus sekä parannetun että hänen wihol-
listensa mielentilan. Miten sanoo hän siitä?

lesus sanoi: Minä olen tullut tuomioksi tähän maailmaan,
että ne, jotka eimät näe, näkisimät, ja ett» ne, jotka nälewät,
tulisiwat sokeiksi.
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Luonnollinen ihminen on hengellisesti sokea. Ei hän
Me itseänsä syntiseksi eikä myös Jumalan kunniaa, mutta hän
luulee näkemänsä ja tulee entistä sakeammaksi. Syntinsä tun-
tema ihminen näkee hengellisen sokeutensa, rukoilee Herralta
apua ja tulee näkemäksi. Nyt fariseukset epäiliwät lesuksen
tarkoittaman heitä. Ia mitä kysyiwät he sentähden?

He kysyiwät: Olemmeko mekin sokeita?
Mitä wastllfi lesus?

Hän sanoi heille: Jos te olisitte sokeita, niin teillä ei olisi
syntiä; mutta nyt te sanotte: Me näemme. Sentähden Pysyy
teidän syntinne.

Fariseuksilla oli tietoa, mutta he wastustiwat lesusta
ja heidän sydcimmensä paatui. Parannettu wähemmällä tie-
dolla uskoi lesukseen ja hänen uskonsa kaswoi hämmästyt-
tämällä lamalla.

Rakas taiwaallinen Isä auttakoon, että me tekstissä ker-
rotun parannetun tawoin täsmäisimme uskossa ja Herramme
lesuksen Kristuksen tuntemisessa!

Kahdentenakymmenentenä Sunnuntaina Kolminai-
suudesta.

Ewankeliumi Math. 13: 44-46.

Kerran, kun lesuksen tykö oli kokoontunut paljon kansaa,
istui hän weneessä Genetsaretin rannalla ja opetti. Tällä ker-
taa puhui hän wertauksilla taiwaan waltakunnasta. Päiwän
teksti esittää kaksi näistä wertauffista, joissa lesus kuwaa
taiwaan maltakunnan tärkeyttä ja kalleutta.

Luemme tekstin.
Mistä puhuu lesus tekstissämme?

Hän puhuu taiwaan waltakunnasta.
Taiwaan maltakunta on se waltakunta, jonka taiwaalli-

nen Isä lesuksessa Kristuksessa on walmistanut syntisille au-
13
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tuudeksi. Kun lesus alkoi julkisen opetuswirkansa, sanoi hän?
Aila on täytetty ja Jumalan waltalunta on lähestynyt:
tehkää parannus ja uslolaa Gwanleliumia. Mark. i: 45.
Tällä lesus tarkoitti: malttakaa mielenne ja ottaakaa waari,
siitä, että nyt on pelastaja tullut. Nyt on teille mahdollisuus
pelastua synnin, kuoleman ja perkeleen wallan alta, kun maan
teette parannuksen ja uskotte häneen. Kenessä on siis tuimaan,
maltakunta meitä lähestynyt?

lesulseZsa.
Sentähden on meille tärkein asia lesuksen tunteminen

Mitä sanotaan katekismuksessamme ihmisen kalleimmaksi asiaksi?
Ihmisen kallein asia on tulla tuntemaan Jumalaa ja Ie»

suZta Kristusta, jonka hän lähetti, ja Kristukseen uskomisen
lautta saada ijankaikkinen elämä.

Kuinka kalliiksi lesus sanoo itse Jumalan tuntemisen?
Hän sanoo: Tämä on ijankaikkinen elämä, että he tuntisi»

wllt sinun, ainoan totisen Jumalan ja jonka lähetit, lesuksen
Kristuksen. loh. 17: 3.

Äärettömän tärkeä ja kallis on siis tämä tawara, mutta
se on peltoon kätketty. Suloista sanomaa lesuksesta saarna-
taan kirkoissa, opetetaan kouluissa ja monissa muissa tilai-
suuksissa, mutta sitä ei oteta mustaan, ei haluta sen lohdu-
tusta eikä huolita sen woimasta. On kuitenkin Harmoja
jotka sen löytämät. Mitä sanoo lesus siitä tekstissä?

Hän sanoi: Eräs ihminen löysi ja kätki sen.
Ihminen kätkee tämän aarteensa, jos hän tultuaan le-

suksen tuntemiseen ahkeraan lukee Jumalan sanaa ja rukouk-
sessa seurustelee Herran kanssa. Siten hän wahwistuu hen-
gessä. Jos hän tästä onnellisesta tilastaan rupeaa kerskaa-
maan ja heti paljon toimimaan ulospäin, kadottaa hän itse
lesuksen ja hänen läsnäolonsa sulouden.

Sanokaapa esimerkkiä semmoisista, jotka näin arwaa-
matta tuliwat lesuksen tuntemiseen?
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Samarian waimo, sokeana syntynyt, Saulus tiellä Da»
Maskun y. m.

Ia kuinka kalliiksi arwosteli ihminen tämän löytämänsä
aarteen?

Ilossaan meni hän pois ja myi kaikki, mitä hänellä oli j»
osti sen pellon.

Sille ihmiselle, joka on tullut elämään uskoon, joka on
saanut tuntea autuutta Jumalan ja lesuksen yhteydessä, on
se yhteys kalliimpi kaikkea muuta. Apostoli Paawali sanoo
siitä: Minä pidän lailliwahinlona minun Herrani lesulsen
Kristuksen tuntemisen suhteen, jonla tähden minä «len lailli
nämä menettänyt, ja minä pidän ne raiskana, että minä
Kristuksen woittaisin. M. 2: 8. Paawali oli ollut nuhtee-
ton, arwokas fariseus, mutta kaikki maalliset etunsa hän ilolla me-
netti lesuksen tähden ja tarsei lopullisesti marttyyrikuoleman.
Samaten tekimät muut apostolit. He jättiwät kaikki ja seu-
rasimat lesusta. Niin on tehnyt koko suuri marttyrein joukko ja
niin tekee wieläkin, jos niin waadittaisiin, se sielu, joka on
saanut lesuksen kalleimmaksi tawarakseen.

Mihin lesus wielä tekstissämme wertaa taiwaan walta-
kuntna?

Hän sanoo: Taas on taiwaan waltakunta kauppamiehen
kaltainen, joka etsi hywiä helmiä.
Kauppamies on yleensä toimellinen, joka paljon liikkuu

ja puuhaa. Tällä lesus kuwaa sellaista ihmistä, joka itse koet-
taa pelastua, tekee paljon hywiä töitä ja jumalisuuden har-
joituksia, mutta ei saa todellista rauhaa. Mikä löytö wasta

teki tekstissä mainitun kauppamiehen onnelliseksi?
Se, kun hän oli löytänyt yhden erittäin kalliin helmen

meni hän pois ja myi kaikki mitä hänellä «li, ja osti sen.
Kallis helmi kuwaa lesusta, joka on meidän ainoa pe-

lastajamme ja wälimiehemme. Ei kenkään tule Isän tykö,
waan hänen kauttansa. Kuinka onnellinen onkaan sielu, joka
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on etsinyt autuuttaan ansioistaan ja ehkäpä muilta ihmisiltäkin,
kun hän wihdoin pääsee uskolla lesuksen omistamiseen.

Tutkikaa, rakkaat lapset, omaa tilaanne. Onko le-
sus teidän kallehin tawaranne? Pidättekö kaikki wahinkona
lesuksen Kristuksen tuntemisen suhteen? Ellei niin ole, niin
pyrkikää siihen tilaan. Se on ihmisen kallein asia.

Wdenteniikolmatta Sunnuntaina Kolminai-
suudesta.

Nwankeliumi Math. 16: I—4.

Fariseusten ja sadduseusten kesken oli sywä wiha. Siinä
olimat kuitenkin yhtä mieltä, että he wihasiwat lesusta. Aina
oliwat he lesusta wäijymässä. Paiwän teksti kertoo, miten
he taas erään kerran kiusasiwat rakasta Wapahtajaa.

Luemme tekstin.
Kutka tuliwat lesuksen tykö?

Fariseukset ja sadduseukset.
Mitä tiedämme näiden Israelin uskonlahkojen keskinäi-

sestä mcilistä?
He wihasiwat toisiaan.

Mutta ketä wihasiwat he wielä enemmän?
lesusta.

Millä asialla he sentähden nytkin lähestyiwät lesusta?
He anoiwat, kiusaten häntä, että hän osottaisi heille merk-

kiä taiwaasta.

He waatiwat, että lesus näyttäisi heille jonkun loista-
man ilmiön taiwaalla, auringon pimenemisen eli muun sen-
laisen. Mutta mitä wastasi lesus heille?

Hän sanoi heille: Kun ehtoo tulee, sanotte te: Tulee kau-
nis ilma, sillä taiwas ruskottaa ja aamulla: Täniipänti tulee
rajuilma, sillä taiwas ruskottaa ja näyttää kolkolta.
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Juutalaiset oliwat siitä kuuluisat, että he osasiwat ot-
taa mauria ilman waiheista. Tällä lesus näyttää, että
heillä oli kyllä järkeä. Ia mitä olisi heidän sentähden pitä-
nyt woida arwostella?

lesus sanoi: Te ulkokullatut; taiwaan muodon te moitte
arwostella, mutta aikojen merkkejä te ette woi arwostella.

Profeta Esaias kuivatessaan lesukfen aikaa oli ennustanut:
Silloin awataan solinin silmät, ja luuroin lorwat »ulene-
nmt. Silloin rammat hyppäiiwät niinkuin peurat ja myl-
läin lieli pakahtuu liitokseen. Es. 35: 5, s. Kun nyt
lesus oli parantanut kuuromykkiä, sokeita, halwatuita ja oli
jo herättänyt kuolleista Namin lesken pojan, olipa ruokkinut
3000 miestä wiidellä leimalla ja kahdella kalalla, olisi heidän
pitänyt tulla makuutetuiksi siitä, että lesus oli Messias. Mutta
he oliwat niin pimitettyjä, että he odottiwat semmoista Mes-
siasta, jolla olisi ollut ulkonaista loistoa ja kunniaa.

Miten ankarasti täytyykin lesuksen edelleen tekstissä
puhutella heitä?

lesus sanoo: Täm» paha ja huorikas sukukunta etsii merk-
kejä, eikä sille ole muuta merkkiä annettama, kuin Joonaan pro-
fetan merkki.
Kun Jumala oli tehnyt liiton Abrahamin kanssa, oli

hän luwannut olla Abrahamin Jumala ja Abrahamin sie-
menen Jumala hänen jälkeensä. Israelin kansa oli siis liiton
kansa ja siitä he aina kerskailimatkin, mutta oliko tämä liiton
pitämistä, kun he hylkäsiwät luwatun Messiaan?

Ei.

Israelin kansa oli uskoton liiton Jumalaa wastaan, ja
tämä uskottomuus oli niin kauhea, että lesuksen täytyy kutsua
heitä pahaksi ja huorikkaaffi sukukunnaksi. Ia minkä merkin
sanoo lesus heille annettaman?

Joonaan profetan merkki.
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Mitä erinomaista tunnette profeta Joannasta?
Hän oli kolme päiwää ja kolme yötä klllan wlltsassll jll

sitte kala Herran käskystä oksensi hänet ulos.

Samaten oli lesus kuolema ristillä, haudattawa ja kol-
mantena päiwänä nousema ylös, Miten kuulumat sitte teks-
timme wiimeiset sanat?

Jll hän jätti heidät jll meni pois.
Ajatelkaa tätä kauheaa onnettomuutta, että lesus jättää

jonkun ihmisen ja menee pois. Kun tiedämme, että lesus ei
jätä ketään, maan hywän paimenen tawoin kulkee perässämme
niin kauan kuin mahdollista, woimme ajatella, että hän sy-
mästi murehtien täältä läksi.

Miten on meidän laitamme? Täytyykö lesuksen sywästi
murehtien jättää meidät? Jos niin olisi, että joku luulisi le-
suksen hänet jättäneen, niin rukoilkoon hän hartaasti ja pyy-
täkön, että lesus pian palajaisi takaisin. lesus kolkuttaa
nytkin sydäntenne owella ja pyytää päästä sisälle. Oi, «mat-
kaa hänelle ja sanokaa: Tule, rakas lesus!

Kahdentenalolmatta Sunnuntaina Kolminai-
suudesta.

Mllth. 16: 15—22.

Paiwän tekstissä selittää lesus, minkälainen on se oikea
rakkaus, jolla meidän tulee kohdella rikoksellista lähimmäis-
tämme.

Luemme tekstin.
Kenelle lesus tässä puhuu?

Opetuslapsilleen.

Mitä sanoi hän opetuslapsilleen?
Hän sanoi: Jos sinun weljesi rikkoo sinun mastaan, niin

mene jn nuhtele häntä yksinään kahden kesken.
Weljellä käsitetään uskon meljiä eli henkilöitä, joiden

kesken on hengen yhteys, jotka omat Kristuksen ruumiin jäseniä.
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Miten nyt lesuksen neuwon mukaan on kohdeltawa ri-
toksellista weljeä eli ystäwää?

Tulee mennä hänen luokseen nuhtelemaan häntä kahden
kesken.

Muistakaamme tätä, että lähimmäisemme Mioista emme
saa puhua muille ihmisille, maan hänelle itselleen. Nöyrästi
ja siweästi tulee meidän huomauttaa häntä siitä, että hän on
etupäässä rikkonut Jumalaa wastaan, jolle synti on tunnus-
tettuina ja anteeksi pyydettäwä, jotta pääsisi rauhaan. Siltä
ihmiseltä on myös anteeksi pyydettäwä, jota wastaan on ri-
kottu. Jos tällä nuhteellamme on toiwottawa waikutus, mitä
silloin olemme toimittaneet?

lesus sanoo: Jos hän sinua kuulee, niin sinä olet woit»
,tanut weljesi.

Jos nuhdeltu on tuntenut ja tunnustanut syntinsä, ka-
tunut niitä ja lesuksen meressä etsinyt puhdistusta ja on si-
ten päässyt rauhaan Jumalan kanssa, niin on nuhtelija teh-
nyt hänelle suuren rakkauden työn. Mutta jos ei weli kuule
häntä, kuinka on silloin tchtciwä?

lesus sanoo: Mutta jollei hän sinua kuule, niin «ta wielä
kanssasi yksi tai kaksi, että kaikki asiat perustettaisiin kahden
tai kolmen todistajan todistukseen.
Useamman nuhde on waikuttawampi. Jumala oli sää-

tänyt Moseksen laissa, että kahden tai kolmen todistajan
suussa omat kaikki asiat wahwat. Mutta jos ei syyllinen
mieläkään kadu, miten on sitten meneteltäwä tekstin mukaan?

Mutta ellei hän tahdo niitä kuulla, niin sano seurakunnalle;
ja ellei hän seurakuntaa kuule, niin pidä häntä pakanana ja
publikaanina.

Mikä on Kristuksen seurakunta katekismuksemme mukaan?
Kristuksen seurakuntaun pyhäin yhteys, jonka jäsenet Jumala

sanan ja sakramenttein kautta on johdattanut Kristuksen tykö ja
tehnyt osalliseksi Kristuksen armosta ja Pyhästä Hengestä.
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Kristuksen seurakunnan jäsenten suhde toisiinsa on sem-
moinen, että he ottamat osaa toistensa suruihin ja iloihin.
Apostoli Paawali sanoo siitä: Jos ylsi jäsen lärsii, niin
lailli muut jäsenet lanssa lärsiwät, ja jos ylsi kunniassa
pidetään, niin lailli jäsenet myös riemuitsewat. 1 Kor.
12: 26. Jos nyt joku seurakunnan jäsen on rikkonut, sure-
mat sitä toiset sywästi, rukoilemat hänen kanssaan ja puoles-
taan ja koettamat saada häntä syntejänsä katumaan ja anteeksi
anomaan. Jos tämä onnistuu, niin seurakunta ilolla sulkee
hänet uudestaan helmaansa ja makuuttaa hänelle, että Jumala
lesuksen tähden on hänen syntinsä anteeksi antanut. Mutta
jos syyllinen pysyy mastllhakoisena, ei kuulu hän enää tähän
seurakuntaan, maan on siitä ulos suljettama samaten kun Juu-
talaiset oliwat tarkoittaneet pakanat ja publikaanit. Millä sa-
noin makuuttaa lesus sitte, että seurakunnalla on malta näin
menetellä?

Hän sanoi: Totisesti sanon minä teille: Kaikki, mitä te
maan päällä sidotte, on olema sidottu taiwaassa, ja kaikki?
mitä te päästätte maan päällä, on olema päästetty taiwllllZsa^
Kenelle julistetaan synninpäästö?

Katumaiselle.
Kuka pidetään sidottuna?

Katumaton.

Hänelle tuimaan waltakunta pysyy suljettuna, niin lau-
man kun synnit omat anteeksi antamatta. Oppi-isämme Lu-
terus sanoo, että tämä sitominen ja päästäminen tapahtuu sa-
nan kautta. Kun emankeliumia saarnataan, silloin Jumalan
sana sitoo tai päästää.

Wielä osoittaa lesus, ettei siunaus riipu seurakunnan
jäsenten paljoudesta, maan hengen yhteydestä. Mitä sanoo
lesus siitä tekstissä?

Taas minä sanon teille: Mistä asiasta ikänä kaksi teistä:
sopimat maan päällä, jota he rukoilemat, sen antaa heille mi-
nun Isäni, joka on taimaissa.



201

Muistakaamme usein noudattaa tätä kallista lupausta.
Useasti omat totiset uskowaiset suostuneet rukoilemaan Her-
ralta jotain erityistä armoa, rakkaan omaisen, ystäwän eli
jonkun muun kääntymistä, jonkun parantumista j. n. e. ja
Herra on kuullut heidän rukouksensa. Silloin nämä omat
käyttäneet korkeinta rukousta. Mikä on katekismuksemme
mukaan korkein rukous?

Korkein rukous «n rukous lesuksen nimeen, kun me, «lles»
samme yhteydessä lesuksen kanssa, rukoilemme hänen Henkensä
waikutuksestll ja hänen mielensä mukaan, niin että kokonaan
alistumme Jumalan tahdon alle.

Ia mitä lupaa lesus niille, jotka hänen nimeensä ko-
koontumat ?

Hän sanoo: Sillä missä kaksi tai kolme tulemat koloon mi»
nun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellään.
Kuinka korkeaa ja autuaallista onkaan, että itse lesus,

meidän wälimiehemme ja esirukoilijamme on kolmantena!
Pietari näyttää sitte yhä ajatelleen lesuksen neumoa rikoksel-
leen suhteen ja mitä kysyy hän sentähden?

Silloin tuli Pietari lesuksen tykö ja sanoi hänelle: Herra^
kuinka usein tulee minun antaa anteeksi weljelleni, joka rikkoo
minua wastaan? Onko seitsemässä kerrassa kyllä?

Pietari tiesi Juutalaisten kouluissa opetetun anteeksi an-
tamaan lähimmäiselle kolme kertaa. Nyt arweli hän mar-
mlllln: jos minä lisään sen seitsemäksi kerraksi, totta se riit-
tänee. Mutta mitä wastasi lesus?

lesus sanoi hänelle: En minä sano teille ainoastaan seit^
semän kertaa, maan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.
Tällä tarkoitti lesus rajatonta määrää.
Tässä tekstissä on erittäin paljon sowitettawaa las-

tenkin elämään. Jos kodissa on joku siskoista tehnyt pa-
haa ja tahtoisi sitä kätkeä wanhemmilta, mikä silloin on tei-
dän wclwollisuutenne?

Tulee koettaa saada häntä tunnustamaan se wonhemmille
ja pyytämään anteeksi.
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Oikein, ja samaten on koulussa. Woi olla oppilas,
j,oka harjoittaa kuiskuttelemista, kirjaan wllkasemista, silloin
kun pitäisi ulkoa osata eli muita apuneuwoja, yleensä har-
joittaa wilppiä tai muita paheita, kuinka tulee hänen suhteensa

totuutta rakastaman tomerin menetellä?
Tulee nuhdella häntä kahden kesken ja koettaa saada hä-

net sitä katumaan ja tunnustamaan sekä Jumalalle ja opet»
tajulle.

Niin tulee tehdä, eikä suinkaan saa rumeta hänen wiois-
-taan puhumaan muille eikä häntä halwentamaan, mutta jos
hän ei ota parantuakseen, tulee hänelle rehellisesti sanoa,
että nyt minun täytyy se ilmoittaa opettajalle.

Anteeksi antaminen on myös usein waikea. Kuinka
usein käskee lesus antamaan anteeksi?

Seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.
Siis 490 kertaa eli rajattomassa määrässä. Ia an-

teeksi on annettllwa sydämmestä. Se on niin, ettemme kos-
laan enää lähimmäisemme wikoja muistele emmekä niistä häntä
soimaa. Usein kuulee kuitenkin lastenkin sanoman, kun ensi-
kerran tomerilleen suuttumat: „niin sinä silloinkin teit." „Sinä
olet aina ollut paha" j. n. e. Mutta tämä ei ole sydäm-
mestä anteeksi antamista.

Rukoilkaamme, että saisimme lesuksen anteeksi antamaa
rakkautta. Silloin woimme oikealla rakkaudella kohdella ri-
ioksellista lähimmäistämme.

Kolmantenalolmatta Sunnuntaina Kolminai-
suudesta.

Mark. 12: 41-44.

lesus oli wiimeisen kerran templissä taistellut Israelin
ylimysten ja johtajan: kanssa. Hän oli julistanut tuomion
koko Israelille ja erittäin fariseuksille. Lausumalla kahdeksan
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kertaisen woi-huutonsa kirjanoppineiden ja fariseusten yli oli
hän päättänyt profeetallisen Mirkansa niinkuin hän oli sen al-
kanut lausumalla kahdeksan kertaisen autuuden. Se oli an-
karaa puhetta. Mutta sitte seuraa kertomus lesken romosta,
joka oli elämä todistus siitä, että Herra kaikessa tuomion an-
karuudessaan ei unhota wähintäkään palmelusta, joka hänelle
on tehty sydammestä. Siitä kertoo päiman emankeliumi.

Luemme tekstin.
Missä oli lesus tekstin mukaan?

lesuZ istui uhriarkun kohdalla.
Templin käytäwässä oli uhriarkku, johon koottiin waroja

jumalanpalveluksessa käytettäwien uhrien kustantamiseen ja
köyhien auttamiseksi. Missä tarkoituksessa istui nyt lesus
uhriarkun kohdalla?

Hän katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun.
lesus, sydänten tutkija, istui nyt katselemaan, millä

mielellä lahjoja annettiin. Mitä lahjan antajia tekstissä
ensin mainitaan?

Sanotaan, että useat rikkaat paniwat paljon.

Luultawasti oliwat nämä rikkaat fariseuksia, joita le-
sus juuri oli moittinut ahneudesta ja lestein sortamisesta.
Kuka antaja sitte mainitaan tekstissä?

Eräs köyhä lesti tuli ja pani kaksi ropoa, noin neljän»
netsen äyriä.

Emme tiedä tämän lesken nimeä ei sukuperää eikä hä-
nen olosuhteitaan, mutta lesus tunsi hänet. Kenelle ilmoitti
lesuZ sitte lahjoittajain mielentila,:?

Opetuslapsilleen.

Miten tekstissä siitä kerrotaan?
Niin lesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille:

Totisesti sanon minä teille: Tämä löyhä leski on pannut enem-
män uhriarkkuun, kuin kaikki ne, jotka uhriarkkuun panimat;
sillä he omat kaikki panneet siitä, mitä heille liiaksi on, mutta
tämä pani puutteestaan kaikki, mitä hänellä elatukseksi oli.
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Kenen sanoo lesus tässä antaneen suurimman lahjan?
Köyhän lesken,

Paniwllthan rikkaat paljon uhriarkkuun. Miksi ei lesus
heitä kiitä anteliaisuudesta?

Sentähden, että rikkaat paniroat siitä, mitä heillä liiaksi oli.

lesus tiesi, että maikka he paljon antoiwat, niin he pal-
joa enemmän itse pitiwät. Eiwät he kärsineet puutetta mis-
sään suhteessa antamiseensa nähden. Hän tunsi heidän ku-
jeensa ja syyt tähän antamiseen. lesus oli ennemmin heistä
sanonut, että he antamat almua saadakseen ihmisten kiitosta.

Mintatähden arwosteli lesus lesken antimen niin suu-
reksi?

Leski pani puutteestaan kaikki, mitä hänellä elatukseksi oli.

lesus tiesi, että leski oli niin köyhä, että hän itse tu-
lisitarsimään puutetta, koskahan antoi koko sen rahan,mikä hänellä
oli. lesus tiesi myös, että leski tämän uhrauksen teki rakkaudesta
Jumalaan. Hän rakasti suuresti templiä ja jumalanpalwe-
lusta. Luultawasti oli hänen suurin lohdutuksensa ja ilonsa
saada siellä Palmella Herraa, kuunnella sitä kaunista laulua
joka siellä alituiseen kaikui ja ottaa osaa niihin jumalisuuden
harjoituksiin, jotka oliwat yhteydessä jokapäiwäisten uhrien
kanssa. Templissä tahtoi hän kantaa kiitollisuutensa ja kun-
nioituksensa Jumalalle, jota hän rakasti. Woisimmeko me-
kin köyhän lesken tawoin Palmella Herraa lesusta?

Woisimme.
Muistatteko, mitä lesus itse sanoo ihmisiä tuomitessaan

lukemansa hänelle tehdyksi?
Hän sanoo: Totisesti sanon minä teille: Minkä te olette

tehneet yhdelle näistä minun «lähimmistä weljistäni, sen te
teitte minulle.

lesus on itse sanonut: Jokainen, kuin tekee minun
Isäni tahdon, joka on taiwaissa, hän on minun »veljeni, sisa-
reni ja äitini. Siis omat lesuksen weljiä ja sisaria ne, jotka
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uskon kautta omat hänen kanssaan yhdistetyt Isan tahtoa täyt-
tämään. Paljon on heidän seassaan kärsimiä, jotka täällä
saamat murheen kyyneleitä wuodattaa. Maailma ci heitä
tunne ja usein rikkaan omi heiltä suljetaan. lesusta rakas-
tama köyhä sitä mastaan on usein karsimalle weljelleen ja
sisarelleen jakanut wiimeisen leipäpalansa, walwonut monta
yötä hänen sairaswuoteensa ääressä ja tawellyt pitkät matkat
hänen asioissaan. Nämä omat tekstissä kerrotun köyhän les-
ken kaltaisia ja Herra muistaa kaikki, mitä he uskossa teke-
mät. Kristusta palwelemista on myös kaikki se työ, mikä us-
kossa tehdään hänen maltakuntansa lomittamiseksi. Siihen
kuuluu kaikenlainen lähetystyö, patanalähetys, merimieslähetys,
sisälähetys kaikkine eri haaroineen. Ia ennen kaikkea tulee
muistaa että Herraa palwelemista on se, kun nöyrällä siweällä
täytöksellä puheissa ja töissä todistamme lesuksesta sekä
kodissa että koulussa kuin myös kaikissa toiminnoissamme.
Sitä woitte te lapsetkin tehdä, jos maan lesukseen uskotte ja
häntä rakastatte.

Neljiinteniitolmatta Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewankeliumi I°h. 6: 37—40.

Päiwän tekstissä lesus erittäin teroittaa sitä, että hän
herättää omansa kuolleista. Se on osa sitä kallista puhetta,
jonka lesus piti Kapernaumin synagogassa, senjälkeen kun hän
wiidellä leimalla ja kahdella kalalla oli raminnut lähes Viisi-
tuhatta miestä ja kansa sen johdosta olisi tehnyt hänet kunin-
kaaksi.

Luemme tekstin.
Kuka tässä puhuu?

lesus.
Mitä sanoi lesus?

Hän sanoi: Kaikki, mitä minun Isäni antaa minulle, se «n
tulew» minun tyköni.
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Kuka siis tulee lesuksen tykö?
Se, jonka Isä antaa Pojalle.

Jumala sanoo itse: Minä olen ijanlaillisella rallau»
della sinua rakastanut, sentiihoen olen minä wetänyt sinua
puoleeni sulasta armosta. ler. 31: 3. Rakkaudellaan wetää
Isä ihmisiä Pojan luo. Miten sanotaankin katekismukses-
samme Jumalan taiwuttawan ihmistä kutsumusta kuulemaan?

Taiwuttaakseen ihmistä kutsumusta luulemaan Jumal»
käyttää kaikenlaisia elämän kohtaloita, niinkuin myötäkäymistä,
sisällistä ja ulkonaista hätää ja kärsimistä, tahi muiden esi»
merkkejä.

Ia jos ihminen seuraa tätä Isän wetämistä, niin Isä
moi antaa hänet Pojalle. Juutalaiset oliwat kuulleet lesuksen
kalliita puheita ja nähneet hänen suuria ihmetöitään, mutta
tun he eiwät uskoneeet lesukseen, eiwät olleet he niitä, joita
Isä oli saanut antaa Pojalle. Sillä mitä sanoo lesus siitä,
jonka Isä saa antaa pojalle?

Hän sanoo, Se on tulema minun tyköni.

Syntisiä, kadotettuja, tuomittuja ihmisiä antaa siis Isä
Pojalle palkinnoksi hänen täyttämästään lunastustyöstä. Ia
miten ottaa lesus ivastaan Isän antaman lahjan?

Hän sanoo: Joka minun tyköni tulee, sitä en minä heitä ulos.

Suuresta rakkaudestaan lesus ilolla mastaanottaa tämän
lahjan. lesus rakastaa syntistä, mutta hän rakastaa tai-
maallista Isäänsä wielä enemmän ja Isän tahdon täyttämi-
nen on hänen rakkahin tehtäwänsä. Minkätähden sanookin
lesus, ettei hän heitä ulos sitä, joka hänen tykönsä tulee?

lesus sanoo: Sillä minä tulin alas taiwaasta en teh»
dälseni minun tahtoani, wacm tehdäkseni hänen tahtonsa, joka
minut lähetti.
Isän tahdon täyttäminen oli lesuksen suurin ilo. Isä

oli jo ijankaikkisuudesta määrännyt hänen maailman Vapah-
tajaksi. Ajatelkaamme nyt:!jos joku henkilö, jota rakastamme,
cmtaa meille tehtäwän, niin mielellämme rakkaudesta häneen
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sen täytämme, wllikka tehtäwä olisi wllikeakin. Muttll jos tuo
meille uskottu työ on meille mieluista ja rakasta, niin täy-
tämme sen ilolla. Nyt lesus itse meitä äärettömästi ra-
kastaa, mutta kaikkein rakkainta on hänelle Isän tahdon täyt-
täminen. Ia kun Isä lähetti hänet rakastamaansa langen-
nutta ihmiskuntaa pelastamaan, oli hänen suurin ilonsa saada
täyttää tämä Isän tahto.

Ia mikä on Isän tahto?
lesus sanoo: Se on Isan tahto, joka lähetti minut, etten

kadottaisi yhtään kaikesta siitä, jonka hän on minulle antanut,
lvaan että minä herättäisin sen »viimeisenä päiwäna.

Isän tahto on siis, että lesus säilyttää ne, jotka Isä
on hänelle antanut siksi, kun ei enää mitään waaraa heillä ole.
Ia mitä on hän heille wiimeiseksi tekemä?

Hän herättää heidät wiimeisenä piiinmnä.
Mitä lesus wielä edelleen terottaa tekstissämme?

Hän sanoo: Sillä tämä on Isäni tahto, että jokaisella, joka
näkee Pojan ja uskoo häneen, «n olema ijankaikkinen elämä, ja
minä olen herättämä hänet wiimeisenä pairoänä.

Juutalaiset näkiwät lesuksen ruumiillisesti, mutta näem-
mekö me lesuksen?

Näemme.

Uskon silmillä me woimme katsella lesusta. Jos olemme
koko sydämmemme antaneet lesukselle ja Marian tawoin is-
tumme kuuntelemassa hänen sanojaan, niin uskon silmillä
saamme häntä katsella, ja hän kirkastuu meille yhä enemmän.
Ia wiimeisenä päiwänä hän herättää meidät ja ruumiimme
tulemat hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaisiksi.

Wiidenteniilolmatta Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
Ewankeliumi Math. 24: I—l4.

Tämän sunnuntain teksti esittää meille lesuksen ennus-
tuksia 'viimeisistä tapahtumista.



208

Luemme tekstin.
Kenestä kerrotaan tässä tekstissä?

lesulsesta.
Mitä sanotaan lesuksesta?

Sanotaan, että lesus meni ulos ja lahti pois templistä.

lesus lähti nyt wiimeisen kerran siitä templistä, jossa
wanha Simeon oli häntä pienenä lapsena siunannut, jossa hän
oli niin usein opettanut, jossa hän oli paljon hywää tehnyt
ja jossa hänen wihollisensa oliwat häntä ahdistaneet. Kutka
lesusta nyt lähestyiwät?

Hänen opetuslapsensa tuliwat näyttämään hänelle templin
rakennuksia.
Templi oli mahdottoman kaunis. Kerrotaan, että He-

rodes suuri yhdeksänä wuotena ennen lesuksen syntymää oli
alituiseen pitänyt tuhannen kahdeksansataa työntekijää templiä
korjaamassa ja kaunistamassa. Sittemmin Juutalaiset yhtä
mittaa antoiwat sitä koristella. Se oli rakennettu suurista
walkoisista marmorikiwistä ja useassa kohden oli se tulta le-
wyillä peitetty. Tätä komeaa rakennusta opetuslapset nyt
huomauttamat lesukselle. Mutta mitä mustasi hän?

lesus wastasi ja sanoi heille: Ettekö näe kaikkia näitä?
Totisesti sanon minä teille: Ei jätetä liweii kiwen päälle, jota
ei maahan remitä.

Tämä lesuksen ennustus toteutui Jerusalemin häwityk-
sessä. Lopullisesti templin perustuksetkin laimettiin ja häwitet-
tiin kun Romuluiset luutimat sieltä saamansa erinomaisia aar-
teita. lesus oli menossa Betaniaan yöksi, ja missä istahti
hän tällä wälillä?

lesus istui Öljywuorella.

Se oli Jerusalemin itäpuolella wastapaätä templiä.
Siinä lesus wiela kerran pysähtyi katselemaan templiä ja
M kaupunkia, joka oli Messiaan hyljännyt. Kutka täällä
tuliwat häntä puhuttelemaan?

Hänen opetuslapsensa.
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Ewankelista Markus kertoo, että ne opetuslapset oliwat:
Pietari, Jakob, Johannes ja Andreas. Millä pyynnöllä
nämä lähestyiwät lesusta?

He sanoiwat: Sano meille, milloin tämä tapahtuu, ja mikä
on sinun tulemisesi ja maailman lopun merkki?
Heille oli mahdotonta ajatella, että templi komeine kiwi-

neen ja kalleuksineen niin tyyten häwitettäisiin. Sentähden
he nyt hämmästyneinä kysyiwät, koska Jerusalemin templi
häwitetään ja tiedusteliwat samalla maailman loppua. Mitä
wastasi lesus heille?

Niin lesus wastasi ja sanoi heille: Katsokaa, ettei kukaan
teitä miettele. Sillä monta tulee minun nimeeni, sanoen:
Minä olen Kristus, ja he wiettelewät monta.

lesus ei mustaa opetuslasten kysymykseen, wacm hän
ilmoittaa heille paljoa tärkeämpää. Hän warottaa heitä mää-
ristä kristuksista. Semmoisia ilmestyi paljon. Jerusalemin
hämityksen aikoina luetaan niitä alleen Viiteenkymmeneen asti.
Messiaan nimellä wietteliwät ne kansaa kapinaan Roomalaisia
wastaan luwaten Juutalaisille maltiollisen wapauden. Mutta
määriä kristuksia on ollut kristikunnassakin, ja mitä enemmän
loppu lähenee, sitä enemmän niitä tulee. Mitä ennusti le-
sus edelleen tekstissä?

Hän sanoi: Ia te saatte kuulla sodista ja sotain sanomista.
Katsokaa ettette pelästy; sillä kaiken tämän pitää tapahtua,
mutta ei ole wielä loppu. Sillä kansa on nousema kansaa
wastaan ja «valtakunta waltakuntaa wastaan, ja ruttotauteja
ja nälkäwuosia ja maanjäristyksiä tulee moneen paikkaan; mutta
kaikki nämä omat waan synnytysmlliwojen alkua.
Meinen maailman historia todistaa, että kaikki nämä

lesuksen ennustukset toteutuiwat Jerusalemin hämityksen ai-
kaan. Rooman wllltakunnlllla, jossa Juutalaiset oliwat lin-
joitettuna, oli alituisia sotia ja sisällisiä lewottonmuksia. Tä-
hän aikaan siellä neljä keisaria perättäin miekalla surmattiin.
Rutto raiwosi useassa paikassa ja monta katowuotta tuli.

14
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Wuonna 60 oli sellainen maanjäristys, joka häwitti monta
kaupunkia Vinhassa Asiassa. Mutta nämä oliwat waan esi-
kuwia suurista onnettomuuksista maailman lopun edellä. Syn-
nytyswaiwojen alku tarkoittaa sitä, että maailman uudestaan
synnytys alkaa näillä edelläkäywillä waiwoilla.

Mikä oli silloin tulema opetuslasten osaksi?
lesus sanoo: silloin he antamat teidät waimaan ja he

tappamat teidät, ja kaikki kansat wihaamat teitä minun nimeni
tähden.
lesuksen opetuslapset saiwat kärsiä marttyyrikuoleman

lesuksen nimen tunnustamisen tähden. Muutamain elämän
waihect tunnette jo tekin raamatun historiasta. Pakanalliset
hallitsijat rupesiwat mainoomaan kristityltä, kun luuliwat, että
heidän tähtensä nuo suuret onnettomuudet oliwat tulleet.
Mihin waaraan joutumat wainon aikana useat kristityt?

lesus sanoo: silloin useat pahenemat, ja he pettäwät toi-
nen toistaan ja wihaamat toinen toistaan.
Wäinöissä ei kestä muu kuin elämä uskowainen, jolle

lesuksen tunteminen on kallein asia. Nimikristityt peltaäwät
kärsimistä ja pettäwät entisiä ystämiään, esim. wainojen ai-
toina ilmoittimat niiden alapaikkoja y. m. Näistä luopu-
neista usein tulee pahimpia uskon wihollisia. Mitä lesus
tekstissä edelleen terottaa opetuslastensa mieleen?

Hän sanoo, ja monta määrää profeetaa nousee ja miet-
telee monta.

Wiimeisinä aikoina ilmestyy siis semmoisia, jotka ennus-
tamat tulemia asioita ja lumoamat sen kautta paljon ihmisiä.

Ia mikä saa mallan?
Laittomuus saa mallan.

Jumala waatii oikeutta ja järjestystä, mutta kun Ju-
malan tahtoa ei kysytä, tulee laki ja järjestys hyljätyksi. Ia
mikä kylmenee?

lesus sanoo, että rakkaus monessa kulmenee.
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Surkea on niiden tila, jotka wähän aikaa omat sen»
ranneet lesusta, mutta omat mäsyncet, rakkaus on kylmennyt.
Warmaan he soisiwat, etteiwät he olisi koskaan lesuksesta
kuulletkaan. Kuka ainoastaan pelastuu?

Joka kärsiwällisenä kestää loppuun asti, hän pelastetaan

Kärsiwällisenä kestää ainoastaan se, joka elää uskon yh-
teydessä lesuksen kanssa. Hänelle lesus on kallein tawara,
jonka tähden hän nykyisen ajan maiwoja mielellään kärsii.
Wiimeisinä aikoina, pimeyden waltakunnan riehuessa on siis
lesuksella elämiä todistajia, jotka seuraamat häntä kärsimisen
kautta kunniaan. Näiden suurin ilo on leivittää ewankeliumin
sanomaa. Heidän toimestaan lähetetään lähetyssaarnaajia pa-
kanamaille ja awitetann kaikin tawoin lähetysasiaa.

Miten lawealta lupaakin lesus ewankeliumia saarnat-
tawaffi?

Hän sanoo: Ia tämän waltakunnan ewcmkeliumi on saar-
nattawa kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille; ja
sitten tulee loppu.
Kaikille kansakunnille on suloinen sanoma lesuksesta ju-

listcttawa, jotta he itse saamat walita, huolimatko pelastajas-
taan, wai hylkääwätkö hänet. Herra auttakoon meitä pysy-
mään uskollisina loppuun asti!

Kuudentenalolmatta Sunnuntaina Kolminaisuudesta.
loh. 5: 22—29.

Miksi kutsutaan tawallisesti tätä kirkkowuoden wiimeistci
sunnuntaita?

Tuomiosunnuntailsi.
Nimitys on tullut siitä, että tämän päiwän ensimmäi-

sen wuosikerran ewankelnimiteksti kertoo wiimeisestä tuomiosta.
Tämä toisen wuosikerran tuomiosunnuntain ewankeliumi-

teksti kertoo siitä, miten lesus on saanut Isältä mallan tuo-
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mitä. Senjälkcen kun lesus oli parantanut sairaan Vetesdan
lammikolla, oli hän Juutalaisille sanonut, että Jumala oi: hä-
nen Isänsä. Siitä pahemmat he, mutta lesuZ teroittaa heille
wielä enemmän samaa totuutta. Siitä kertoo tämä emän-
keliumi.

Luemme tekstin.
Kuka tässä tekstissä puhuu?

lesus.
Kenestä puhuu lesus?

Hän puhuu Isästään.
Mitä sanoi lesuZ Isästään?

Hän sanoi, ettei Isä ketään tuomitse.
Kenen antaa hän tuomita?

Hän on antanut kaiken tuomion Pojalle.

lesuZ täytti täydellisesti taimaallisen Isänsä tahdon ia
lunasti langenneen ihmiskunnan. Sen teki hän Ihmisen Poi-
kana. Hän syntyi ihmiseksi, eli, kärsi ja kuoli ihmisenä ol-
len kaikessa meidän kaltaisemme paitsi siinä, ettei hänellä ol-
lut syntiä. Hän on siis koko ihmiskunnan edustaja, ja sen-
tähden on Isä antanut hänelle myös wallan tuomita. Miten
sanomme katekismuksessammekin Kristuksen päättämän työnsä?

Kristus päättä» työnsä siten, että hän miimeisenä päiwänä
tulee tuomitsemaan elämiä ja kuolleita ja antamaan ijankaikki»
sen elämän niille, jotka häneen uskomat.
Minkätähden sanoo lesuZ Isän antaneen kaiken tuomion

Pojalle?
Että kaikki kunnioittasiwat Poikaa, niinkuin he kunnioit-

tamat Isää.
Ketä sanoiwat Juutalaiset kunnioittamansa?

He sanoiwat kunnioittamansa JM.
Mutta mitä sanoi lesus Isän kunnioittamisesta?

lesus sanoi: Joka ei kunnioita Poikaa, ei hän kunnioita
Isää, joka hänet lähetti.
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Juutalaiset eiwät siis mielii kunnioittaneet Isää, kun
he eiwät uskoneet Icsukseen, mutta edelleen terottaa hän, mi-
ten hekin moisiwat päästä tähän onnelliseen tilaan. Mitä sa-
noo Icsus tekstissä edelleen?

Häw sanoo: Totisesti, totisesti sanon minä teille: Joka
luulee minun sanani j» uskoo siihen, joka minut lähetti, hänellä
on ijankllikkinen elämä, eikä hän tule tuomioon, maan hän on
mennyt kuolemasta elämään.

Mikä on ehtona ijankaikkisen elämän saamiseen?
lesuksen sanain kuuleminen ja uskominen.

Luonnostaan on ihminen hengellisesti kuollut, mutta
uskon kautta siirtyy hän hengellisestä kuolemasta hengelli-

seen elämään. Luonnollinen kuolemakaan ei uskomaista wa-
hingoita, maan hän pääsee sen kautta jatkamaan hengellistä
elämäänsä iankaikkisessa autuudessa Jumalan luona. Tuo-
mio ei myös häntä peljätä, sillä tuomari on hänen ystäwänsä,
joka käskee hänet tulemaan siihen waltakuntaan, joka maail-
man alusta on hänelle malmistettu. Miten terottaa lesus
tätä totuutta edelleen tekstissä?

Hän sanoo: totisesti, totisesti sanon minä teille: Hetki tu-
Lee ja on nyt olemassa, että kuolleet saamat kuulla Jumalan
Pojan äänen, ja ne, jotka omat luulleet sen, saamat elää.

Hengellisesti kuolleet saiwat kuulla ja saamat wieläkin
kuulla, ja jos he lesuksen sanat kätkewät ja häneen uskomat,
niin he tulemat elämään hengellisesti ja ijankaikkisesti. Ia
miten oli lesukselle mahdollista antaa elämää? Miten sanoo
hän tekstissä?

lesus sanoo: Niinkuin Isällä on elämä itsessään, niin on
hän myös antanut Pojalle elämän, että hänellä olisi elämä
itsessään.
Juutalaiset oliwat pahentuneet siitä, että lesus oli sa-

nonut Jumalan oleman Isänsä. Nyt hän puhumalla hänen
toimittamistaan suurista töistä osoittaa, että hän on Jumala,
Mitä Jumalallisia töitään hän mainitsee?

Hän antaa elämän ja hän tuomitsee,
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Mitä sanoo Icsus tekstissä tuomion mallastaan?
lesus sanoo: ett» Isä on antanut hänelle mallan pitää

tuomiota, kosla hän on Ihmisen Poika.
Lutherus sanoo tästä seuraamaa: „Tuomio pidetään

julki kaikkein ihmisten edessä; sentähden tulee tuomarin olla
ihminen, joka taidetaan nähdä; maan ynnä myös Jumala,
sentähden että hän istuu Jumalan tuomio-istuimella."

Mitä sanoo lesus lopuksi tekstissä?
Hän sanoo: Älkää tätä ihmetelkö, sillä hetki tulee, jona

kaikki ne, jotka haudoissa omat, saamat kuulla hänen äänensä,
j» ne, jotka omat hywää tehneet, tulemat esiin elämän ylös-
nousemiseen, mutta ne, jotka owat pahaa tehneet, kuoleman
ylösnousemiseen.

lesus tällä sanoo: maikka hengellisestä kuolemasta he-
rättäminen on suuri työ ja kaikki minun tekemäni ihmetyöt
owat suuria, olen wieläkin suurempia tekemä silloin, kun herä-
tän kaikki kuolleet ja pidän wiimeisen tuomion. Ajatelkaa,
rakkaat lapset, tätä juhlallista hetkeä! Hän, jonka kaswoin
edestä maa ja taiwas pakenee, istuu walkealla istuimella. Ia
kuolleet, sekä pienet että suuret, seisomat Jumalan kaswoin
edessä, ja kirjat awataan.' Ia joka ei löydetä elämän
kirjassa kirjoitettuna, se heitetään tuliseen järween. Sil-
loin tuomitaan ajatukset, puheet ja työt, ja kaikki, mikä ei ole
tehty uskosta lesukseen, on synti. lesuZ mainitsee uskowais-
ten tekemiä rakkauden töitä todisteeksi, että hänen tuomionsa
on oikea. Heillä on ollut elämä usko, koska se teki hedelmiä.
He owat olleet uskon kautta yhdistetyt lesuksen kanssa ja nyt
lesus tuntee omansa ja wie heidät kanssansa kunniaan. Muttta
uskottomain, jotka lesuksen owat armon ajassa hyljänneet, täy-
tyy mennä ijankalkkiseen kadotukseen. Kysytään jokainen it-
seltänsä: missä on minun paikkani olewa? Herra auta mesta
pyhäisi joukkoon!
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Opas

SlllttlllnKiKgllllliell opettajille
Toisen wuosilerran ewanleliumitelstiu käsittelyä warten

Kirjoittanut

M. O.
Wteensä 4 wihlua.

Tässä tarjotaan apua opettajille toisen wuosi-
lerran tekstin selittämisessä. Etupäässä on tämä tar-
koitettu niille pyhäkouluopettajille, miehille ja naisille,
jotka Kristuksen rakkauden Vaikuttamina pitämät pyhä-
koulua ja siellä tahtomat selittää päiwän tekstin.

Tässä on opas perin yksinkertainen, mutta seli-
tetty lasten käsityskannan mukaan. Tämä tahtoisi
palwella jokaista Jumalan maltakunnan ystäwää, joka
haluaa ryhtyä ruokkimaan lesuksen karitsoja.

Tätä kirjaa saa tilata wihkottain osoitteella: Neiti Ma-
ria Erikson Iywäslylä. Kymmenen kappaleen tilaajalle myön-
netään 20"/„ alennusta. Jos täysi maksu seuraa, lähetetään
kirja nina franco.

Zywäsliylässä,
Iyiväskylän kirjapainossa,

1898.










