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Osiftlche.
Ihä tuntuwannnaksi on nmosi wuodelta tullut eräs puute kan-

sankielisessä kirjallisuudessamme. Nuorelle opettajalle ja opettajattarelle,
joka ei moi hywäksensä käyttää »vieraskielistä kirjallisuutta, ei ole mitään
opasta, josta hän woisi etsiä neuwoa ja johdatusta kuulun tärkeimmän
oppiaineen, Raamatun historian, opetuksessa. Tämän puutteen poista-
miseksi olemme ensiksi katsoneet soweliaammaksi kääntää Saksalaisen
koulnnopettajan, meilläkin ruotsinkielisenä huivin tunnetun „Unter-
redungen über die Niblischen Geschichten", joka antaa yksinkertaisia ja
käytännöllisiä oswiittoja Raamatun kertomuksien katseluun.

Suomennoksessa on siellä ja täällä asioita koetettu sowittaa mei-
dän maamme oloihin. Alkuperäisen teoksen suuren laajuuden tähden
olemme myöskin sitä lyhentäneet ottamalla jokaisesta „Keskustelusta"
pääjohdon ja ytimen. Täten on kirja myöskin saatu huokeampihintai-
seksi, ja jokaisella woi siis olla tilaisuutta se itselleen hankkia.

Olemme alkaneet Uudella Testamentilla ja tehneet sen sentähden,
että milt'ei yhteen aikaan pitäisi ilmestymän alkuperäinen selitys Nau-

haan Testamenttiin suomen kielellä.
Lopuksi toiwotamme kirjalle Jumalan siunausta! Tulkoon sekin

wllhaiseksi «wuksi elämän uskonnon opetuksen edistämistyössä kansamme
kesken!

Sortawalassa Toukokuun 1 p. 1885,

A. S. ja I. I.





Johanneksen syntyminen.
Luukk. 1: 1—25, 57—80.

Kohtll u. T:n ensimmäisissä kertomuksissa näkyy että
ihmisten lunastus oli erinomaisen tärkeä. Ei ininään aikana
koko ilmestyksen historiassa ole niin monta taiwaallista olen-
toa lähetetty ihmisten luo, kuin lesuksen syntymisen aikana.
Niin tärkeä on Jumalalle meidän lunastuksemme. Mutta
mimmoisena moni ihminen meidän aikanamme tätä asiaa pi-
tää? Astukoon se, joka näin kysyy, tyhjiin kirkkoihin, men-
köön ihmisten kesken, ja hän tulee pian huomaamaan, kuinka
wähän sitä asiaa ajatellaan, kuinka jokapäiwäinen ja wiihäpä-
töinen se useammille on, ja kuinka taiwaalliset asiat saamat
poistua maallisten tieltä. Sentahden on tarpeellista kohta U.
T:n historian alussa puhua siitä sekä waroittaa lapsia antau-
tumasta ajan hengen waikutuksen alaisiksi, unhoittamasta ijan-
kaikkisici katoamaisten tähden.

Tämä alku puhuu myös opettajan omalle tunnolle: näin
tärkeänä Jumala lunastuksen pitää, mimmoisena sinä sen pidät?

Sun porttis, owes awaja
Ia nöyiäst' itses alenna
lesusta nmstoan ottamaan,
Kun tulee tnkös asumaan;
Ann' iloweisus kaikua,
Siit' ett' ois riemu taimaossa!
Siis «lkoon kiitos lesuksen,
Kun tulee luokse syntisen!
(U. Suomat. Wirsik. 107: 1.)



Keskustelu.
Lmmstulsemme sunii tiilleys.

Se näkyy kertomuksessamme 1) Hänestä, jota ilmoi-
tetaan 2) ilmoittajasta ja 3) niistä henkilöistä, joille
ilmoitus annettiin.

1) Ilmoitettu: Täänpäimäisessä kertomuksessa siirrym-
me U. T:iin, jossa puhutaan asiasta, mikä on olema jokai-
selle meistä kaikkein tärkein, nim. lunastuksestamme Herramme
ja Wapahtajamme lesuksen Kristuksen kautta. Kuinka tärkeä
ja suuri lunastuksemme on Jumalan silmissä näemme selwään
tästä kertomuksesta ensiksikin hänen suhteensa, jonka tuloa
tässä ilmoitetaan. Tämä tulija on Kristuksen edelläkäwijä,
Johannes Kastaja. Tahdomme nyt kertomuksen johdolla tar-
kastella tätä henkilöä, ja katsoa, kuinka kaikki, mikä hänestä
sanotaan, wiittaci Herramme lesulsen korkeuteen ja kunniaan.

Nimi. Enkeli sanoo jo ennen lapsen syntymistä, että
lapsi piti nimitettämän Johannekseksi (13 w.) s. o. Jumala
on laupias. Aika, jolloin Jumala tahtoi osoittaa laupeutensa
koko maailmalle, oli nyt tullut. Saarna, minkä Johannes
sittemmin piti: „Tehtaät parannus, taiwaanwaltakunta on lä-
hestynyt", on saarna hänen omasta nimestään. Mitä Ju-
mala tahtoi sanoa tämän nimen kautta? Nimen täydelli-
nen merkitys ilmoitettiin wasta lesuksen tulemisessa: Hänen
laupeutensa jälkeen hän meidät autuaiksi teki (Fil. 3: 5.)
lesuksen Kristuksen meidän Wapahtajamme kautta (6 w.).
Ia Pllllwali sanoo (1 Tim. 1: 13): Minulle on laupeus ta-
pahtunut. Tämä on se suuri, ihmeellinen asia, jota jokaisen
meistä pitää ylistämän, ja jonka Jumala Johanneksen nimeen
kätkee; mikä siis? Tätä ylistää myös Sakaria ulottaessa
kiitoswirttään seuraamilla sanoilla: Kiitetty olkoon Herra,
Israelin Jumala! sillä hän on etsinyt ja lunastanut kansansa.

Hän tulee suureksi Herran edessä. Näin enkeli
(15 w.) ennustaa Johanneksesta. Suureksi Herran edessä on
Johannes sittemmin myös tullut; Wapahtajamme sanoo hä-
nestä (Mach. 11: 9): Tämä on jalompi kuin profeta, ja
(11 w.): Niitten seassa, jotka waimostn syntyneet omat, ei
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ole yhtäkään tullut, joka olisi suurempi, kuin Johannes Kas-
taja. Kuinka niin? Hän sai kunnian käydä wälittömästi Her-
ran, Jumalan Pojan, edellä walmistaen hänelle tietä. Mutta
koska Jumala tässä sanoo Johannesta suureksi, kuinka suuri
sitten Herra itse ja hänen asiansa onkaan!

Elian hengellä ja woimalla pitää hänen käymän
Herran edessä, toimittaaksensa Herralle walmistctun kansan
(17 m.). Mitä enkeli tässä sanoo, oli profeta Malakia jo
400 wuotta ennen ennustanut. Hän oli sanonut (3: 1):
Katso, minä lähetän minun enkelini (s. o. lähettilääni), joka
on minulle tien walmistawa. Samaten sanotaan tässä (17 w.):
Hän nim. Johannes käy edellä hänen edessänsä (Her-
ran, joka on Jumala, m. 16). Tätä (mitä?) ylistää myös
Sakaria kiitoswirressänsä (76 m.): Sinun pitää käymän Her-
ran kaswoin edessä, Valmistamaan hänen tietänsä. Tässä
meillä on luonnollinen yhdistys Wm jll U:n T:n wälillä.
W. T. loppuu ennustuksella; millä? Elian wertainen (yhtä
ankara itseään kohtaan, yhtä innokkaasti ja totisesti paran-
nusta saarnaama, on tulema ja Herralle tietä walmistawa', ja
U. T. alkaa tämän lupauksen täyttämisellä. Mutta asia, jota
Jumala 400 wuotta ennen oli päättänyt ja ilmoittanut, oli
mannaankin hänen silmissään hywin tärkeä!

2) Ilmoittaja. Johanneksen syntymisen ilmoittajan wa-
litseminen puhuu meille myös lunastuksemme suuruudesta ja
ihanuudesta. Lähettiläs on (11 w.) Herran enkeli, nimeltä
Gabriel (19 w.), s. o. Jumalan sankari, josta puhutaan jo
W. T:ssa (Dan. 9: 21). Tämä „ seisoo Jumalan edessä"
(19 w.) s. t. s. on yksi Jumalan lähempiä palwelijoita. Hän
on „lähctetty", ei siis tule omasta tahdostaan. Mitä kor-
keamman lähettilään Jumala walitsee Johanneksen syntymistä
ilmoittamaan, sitä suurempana ja tärkeämpänä Jumala pitää
asiaa. Apostoli Pietari sanoo (1 Piet. 1: 12), että enkelit-
kin himoitsemat nähdä ewankeliumia. Miten se on ymmär-
rettämä? Siis on eiuankeliumi, s. o. hywä sanoma mei-
dän lunastuksestamme, joka jo Johanneksen nimen antamisella
ilmoitettiin, suuri ja ihmeteltäwä asia enkeleistäkin. I» Paa-
wali sanoo (Ef. 3: 10): että nyt haltijoille ja esiwalloille tai-
waallisissa (korkeimmille enkeleille) Jumalan moninainen wii-
saus lunastuksessa on tnllut tiettäwäksi. Niin on siis kor-
keimmille enkeleille sula riemu ja autuus meidän lunnstukscs-
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tammc, joka..kuitenkin, niin sanoakseni, ei heitä mahaakaan
koske. „Äla pelkää", sanoo enkeli Jakartalle (13 m.).
Nämä sanat: „älä pelkää" omat ensimmäiset sanat U.
T:ssa, jotka laupias lunmla puhuu syutiselle ihmiskun-
nalle. Samat lohdulliset sanat lausutaan kohta sen jälcstä
Marialle (30 w.) ja lesukscn syntymisessä paimenille. Kuin-
ka lohduttamaista! Niitten sanain sisältö on: älkää epäilkö,
syntiset; olkaa hywässä turmassa; lunastus tulee Lunastajan,
Jumalan Pojan kanssa; te tulette autuaiksi.

Katselkaamme mielii kerta, kuinka korkea ja tärkeä lu-
nastuksemme on Jumalan mielestä: Hän ilmoittaa Johannek-
sen nimen antamisella, mikä hänen tahtonsa on; mikä siis?
Hän sanoo jo Poikansa edelläkäwijää suureksi. Hän on jo 4NO
wuotta ennen tapausta ilmoittanut sen tapahtuman. Hän lä-
hettää yhden korkeimmista enkeleistään lupauksen täyttämistä
ilmoittamaan.

Waroitus. Ajatelkaa, rakkaat lapset, että enkeli tulisi
tänne luoksemme ja puhuisi meille näin: minä olen Gabriel,
joka seison Jumalan edessä ja olen lähetetty puhumaan teille.
Emmekö kuuntelisi hänen sanojansa! Ewankeliumi, suloinensanoma siitä, että tulemme pelastetuiksi, on olema wielä tär-
keämpi meille, kuin Jumalalle. Woitteko sitä selittää? Se
koskee meitä kaikkia. Minä en ole mikään enkeli Gabriel,
mutta niinä olen lähetetty puhumaan teille ja ulotan sitä tä-
nä hetkenä, kun tulemme U. T:iin. Niin olkoot siis U. T:n
kertomukset teille pyhät ja tärkeät, tässä on kysymys elämästä
ja autuudesta. Kuinka teidän tulee osoittaa, että olette sitä
käsittäneet? Käykää ahkerasti koulussa, älkää opetusta häirit-
kö, olkaa kuuliaiset, pitäkää Wapahtajanne rakkaana, kätkekää
opetukset sydämiinne ja ennen kaikkea ahkeroitkaa, että te au-
tuaiksi tulette ewankeliumin kautta. Lapset, tunnustan sen
mielelläni teille, että ewankeliumi on minulle kaikista kallein
ja paras. Tahdon teille ylistää sitä Apostolin sanoilla (Efes.
1: 3 —6): Kiitetty olkoon Jumala ja Herramme lesuksen Kris-
tuksen Isn, joka meitö on siunannut kaikkinaisella hengellisellä
siunauksella taiwanllisissa Kristuksen kautta. Niiukuiu hän
meitä on hänessä walinnut, ennen kuin maailman perustus
oli laskettu, että olisimme pyhät ja laittamattomat rakkaudessa
hänen edessänsä. Ia on säätänyt meitä korjattua lapsitsensa,
lesnksen Kristuksen kautta, hauen hywnn tahtonsa jälkeen;
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kunniallisen armonsa kiitokseksi, jonka kautta hän on meitä ar-
moihinsa ottanut siinä rakkaassa.

3) tzentilöt, joille lunastuksemme ilmoitettiin. Koska
lunastuksen korkeus tulee ilmi edelläkäwijän syntymisen ilmoit-
tamisessa ja enkeli Gabrielin kautta, joka tämän ilmoituksen
toi, woimme myös ymmärtää, että ne henkilöt oliwat korkeat
Jumalan silmissä, joille niin tärkeä ilmoitus annettiin. Ia
niin olikin Jakartan ja Elisabetin laita. Tutkikaamme asiaa
tarkemmin. 1) He oliwat molemmat hurskaat. Tärkeän
todistuksen heidän hurskaudestansa löydämme 13 märsyssä, jos-sa seisoo: rukouksesi ou kuultu. Zakaria oli siis usein rukoil-
lut Jumalaa. Rukous on puhe Jumalan kanssa. Ihminen,
joka rukoilee, antaa kaiken, onnen ja onnettomuudenkin, Ju-
malan käteen. Zakaria toiwoo jotain, mitä? Hän rukoilee.
Kuuman wiipyy, ennen kuin Jumala kuulee hänen rukouksensa.
Ei kuitenkaan kuulu mitään walitusta. Se on alistumista
Jumalan tahdon alle. Kun hän epäuskonsa tähden tuli my-
käksi, ei hän silloinkaan walittanut. Vastoinkäymisessä näem-
me siis Zakarian nöyränä, rukoilemana ja hiljaisena. Silloin
enkeli ilmoittaa hänelle syntymän pojan, josta hän saa iloa
ja riemua. Kun poika oli syntynyt, ja Zakaria oli saanut
puhelahjansa takaisin, oli ensimmäinen tehtäwänsä ylistää Ju-
malaa kauniissa kiitoswirrcssä, 67—79 w. Katselkaamme tä-
tä tarkemmin. 68—75 w. ylistää hän Jumalan pelastamaa
armoa, Wapahtajaa, jonka kautta Jumala on osoittanut meille
laupeutta (72 m.), että me (74 ja 75 m.) häntä palwelisim-
me pyhyydessä ja hurskaudessa hänen edessänsä kaikkena elin-
aikanamme. Sitten hän (76 m.) puhuu pojallensa, jonka pi-
tää käymän Herran kaswoin edessä. Tässä ilmoittaa Zakaria
uskomansa enkelin sanat 17 märsyssä. Mitkä sanat? Hänen
poikansa on antama tietoa lunastuksesta ja Lunastajasta (77
w.); hän on opettama kansaa tuntemaan Wapahtajan semmoi-
seksi, joka synnit anteeksi antaa. Tämän tiedon lesuksesta on
Johannes myös antanut esim. lausuessaan: „katso Jumalan
karitsa, joka pois ottaa maailman synnit." Tämä syntein an-
teeksi-antaminen tulee (78 m.) Jumalan sydämellisestä laupeu-
desta, jonka kautta meitä on etsinyt koitto ylhäältä, (manhurs-
kauden aurinko Mal. 4:2). 2) He oliwat hurskaat Ju-
malan edessä. Moni ihminen on hurskas ainoastaan ih-
misten edessä; ja koska ihmiset woiwat nähdä ainoastaan mi-
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tä silmäin edessä on, on monen hurskaus paljasta ulkokullai-
suutta. Mutta Jumala katsoo sydämeen; sentähden etsii hän
ennen kaikkea hurskautta sydämessä. Niin wilpittömät, sydä-
missään burskaat oliwat Zakaria ja Elisabeth, huolimatta sii-
tä näkyikö se ihmisille tahi ci. W. T. sanoo tätä waeltami-
seksi Jumalan edessä tahi Jumalan kanssa. Tämä on suurta
Jumalan silmissä. 3) He waelsiwat kaikissa Herran
säädyissä laittamattomasti. Niinkuin he Jumalan edes-
sä tahtoiwat olla »vilpittömät ja rehelliset, niin oli myös hei-
dän waclluksensa ihmisten edessä puhdas ja laittamaton, s. o.
niin pitkältä kuin ihmiset woiwat nähdä, sillä Jumalan sil-
missä ei ole yksikään puhdas. Mikä oli siis näitten ih-
misten korkeus Jumalan edessä; miksi heitä niin erinomaisina
pidetään? He oliwat molemmat hurskaat Jumalan edessä ja
waelsiwat hänen käskyissään laittamattomasti. Seuratkaamme
heidän esimerkkiänsä!

Enkelin ilmestys Marialle.
Luukk. 1: 26—56.

Tästäkin kertomuksesta näkyy, kuinka laumassa iloitaan
Wapahtajan syntymisestä. Kaikki, mitä enkeli sanoo, osoittaa
ei ainoastaan hänen ystäwällisyyttänsä, joka on ikäänkuin hei-
jastus Jumalan isällisestä hellyydestä ja armosta, maan
myös hänen iloansa. Siis on ewankcliumin (suloisen sano-
man) alku oikeen ewankelinen, riemullinen. Me tässä ikään-
kuin luomme katseen taiwcmsen ja näemme, kuinka korkea ewan-
keliumi siellä on, maikka se täällä maan päällä on monelle
ihmiselle niin halpa ja ilmoitettu ainoastaan niille, jotka
„tässä elämässä owat asettaneet pyrinnöilleen todellisen pää-
maalin." „Enkelin sanat 31—33 w. owat", sanoo munha
H. Muller ewankelisessa sydämenpeilissään, „seppele koottu py-
hästä raamatusta; enkeli ei puhu sanaakaan, joka ei löydy W.
T:n kirjoissa." Niin onkin asian laita. Werratkaa mustaa-
mia paikkoja raamatussa! Tyttökouluille on tämä kertomus
wielä erinomaisen tärkeä, siitä syystä, että se näyttää, mikä
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Jumalan edessä an kunnioittamisen armoista, wastakohtana
sille, mikä maailman silmissä kunnioitusta ansaitsee. Marian
luonteen pääomaisuudet owat usko, nöyryys ja hiljainen sie-
lunelämä. Maria ei tahtonut olla mikään jumalatar, waan
ainoastaan Herran piika; nöyryys on hänen korkeutensa.

Keskustelu.

1) Lapsen korkeus. 2) Äidin korkeus.

1) Lapsen lorleus. Mitä enkeli Gabriel 31 ja 33 w.sanoo Marialle Wapahtajastamme un seppele W. Tm tärkeim-
mistä ennustuksista. Kaikki, mitä profetat »vuosituhansia sit-
ten owat ennustaneet maailman Vapahtajasta, tulee nyt täy-
tetyksi. Mikä Wapahtaja sitten on enkelin sanain mukaan?
1) lesus, s. o. Wapahtaja, autuaaksitekijä, joksi enkeli häntä
nimittääkin Josefille (Math. 1: 21) sanoen: Hän on wapah-
tawa kansansa heidän synneistänsä. Muillakin on ollut nime-
nä lesus, tahi losua, joka on sama nimi; mutta lesus on
ollut ja on wielä tänäpäiwänä mitä hänen nimensä merkitsee:
Wapahtaja, sillä hän pelastaa kaikista synneistä. 2) Suuri
hän on; hän on waelluksessaan ilman synnittä, jonka tähden
me woimme hänen jälkiänsä seurata; hän on suuri opissansa,
sillä ei yksikään ihminen ole niin puhunut, kuin hän; hän
opettaa Jumalan tien totuudessa; suuri auttacssansa; miten?
Sentähden woimme sydämestä weisata:

lesus elän, mihin sun,
Kuolema nyt hirmus jääpi?
lesus elää ja myös mun
Kuollehista herättäapi.
lesuksess' on pelastus,
Siihen mull' un luottamus.

(U. Suomal. Wirsik. 138: 1.)

3) Mimmäisen Poika, Jumalan Poika (35 w.) Siksi hän-
tä myös kaikkina aikoina on kristillisessä kirkossa tunnustettu
uskontunnustuksen sanoilla: Minä uskon lesuksen Kristuksen
päälle. Jumalan ainoan Pojan. 4) Jakobin huoneen kunin-
gas ijankaikkisesti. Nämä sanat »viittaamat siihen lupaukseen,
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jonka Jumala antoi Dawidillc 2 Sam. 7: Minä wahwistan
hänen waltnkuntansa istuimen ijankaikkiscsti. Missä löytyy
muutoin semmoinen kuningas, jonka waltakunta on ijäisesti
pysywä? lesusta fitäwastaan ei kukaan woi waltaistuimel-
taan tarkoittaa: hän on nyt lohdutuksemme ja sama hän on
kuolemassa, imeläpä kuoleman Mesiäkin. Hän on kaikkein yli,
hän on kuningasten kuningas ja herrain herra. Sentähden
woimme todella weisata:

Oi kunnian kuninkaamme,
Sä poika Dawidin!
Tniwaas' on asuntosi
Ijäisiin aikoihin;
Kuitenkin köyhää maata
Sä muistat aimossas;
Meit' autuuteesi saata
Ia waltakuntahnZ!

(U. Suom. Wirsik. 140 b. 1.)
Saamme tässä, Marian tawalla, tniwcillsta opetusta Her-

ramme ja Wllpllhtajamme lesuksen Kristuksen suuruudesta,
kunniasta ja majesteetista; me opimme, että hän on lesus,

mitä se sana sisältää? että Hän on ylimmäisen Poika
ja että Hänen waltakuntansa pysyy ijcmkaikkisesti. Siitä iloit-
semme ja tahdomme myös olla hänen omansa, elää hänen wal-
takunnassansa hänen aliansa ja häntä palwella ijankaikkisessa
wanhurstaudessll, Viattomuudessa ja autuudessa.

2) Äidin korkeus. Itsestään on selwä, että äidin, jon-
ka lapsesta niin suuria ja ihmeellisiä asioita ennustetaan,
myös tulee olla armossa Jumalan edessä. Ia kuinka halpa
Maria kuitenkin on ihmisten edessä! Maria oli tosin Da-
widin kuninkaallista sukua (Dnwid eli 105 N e. Kr.), mutta
hän oli köyhä ja säätynsä oli alhainen. Hän asui ylönkatso-
tussa Nnzarethin kaupungissa, josta sanotaan loh. 1: 10:
Tulleeko Nazarethista jotain hywää? Hän oli kihloissa erään
käsityöläisen, kirweZmicZ Josefin kanssa. Betlehemissä hän saiasua tallissa. Me olisimme marinaan luulleet, että maail-
man Wapahtlljan äidiksi olisi walittu joku kuninkaan tytär.
Mutta Jumalan ajatukset omat toiset; hän katsoo tässä köy-
hyyttä, niinkuin Maria kiitoswirressään weisaa: Jumala kat-
soi piikansa nöyryyttä. Köyhä, alhainen, halpa neitsy on
tässä Jumalan silmissä korkeampi koko maailman ruhtinatta-
ria. Tämä on meille suuri lohdutus. Useimmat teistä omat
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alhaisesta säädystä ja tulemat eteenkipäin siihen kuulumaan.
Teistä tulee piikoja, renkiä, käsityöläisiä ja köyhiä maanwilje-
lijöitä; ulkopuolella omaa pitäjiltänne ei teitä ensinkään tun-
neta, ei teistä mahaakaan huolita. Lohduttakaa teitänne psal-
mistan sanoilla Ps. 40: 18: Minä olen köyhä ja wiheliäinen,
mutta Herra pitää huolen minusta. Iloitkaa, että teidän ni-
menne omat kirjoitetut taiwaassa. U. T:ssa näemme marsin-
kin köyhäin ja halpllin saaman lohduttaa itseään emankeliumin
armolahjoilla. 1 Kor. 1: 27, 28. Jotka mailman nähdä
omat hullut, ne on Jumala walinnut; ja ne alimmaisesta su-
musta ja ylönkatsotut mailmassa on Jumala walinnut, ja jot-
ta ei mitään ole. Tahdomme nyt liiemmin katsella Ma-
rian, lesuksen äidin, naisellista korkeutta.

Enkelin terwehdys: terwe armoitettu, s. o. armon
saanut. Jumalalle otollinen; siunattu sinä waimoin seassa, si-
nulle on niin suuri kunnia tapahtuma. Herra on kanssasi.
Niin herttaisesti, niin ylistäen ei koskaan ennen enkeli ollut
puhunut syntiselle ihmislapselle.

Maria hämmästyi ja ajatteli, millinen se ter-
mehdys oli. Hän ajatteli: mikä minä olen, että minä Ju-
malalle otollinen olisin ennen muita maimoja? Se on nöy-
ryys, joka itseään halpana pitää ja peljästyy, kun häntä kii-
tetään. Semmoinen nöyrä sydän oli Marialla, ja nöy-
rille antaa Jumala armonsa.

Alä pelkää Maria; sillä sinä löysit armon Ju-
malan tykönä. S. t. s. sinun korkeutesi ja kunniasi ei ole
sinun omasta työstäsi, maan Jumalan armosta sinulle tullut.
Koska Mariakin oli Jumalan armon puutteessa, oli hänkin
syntinen. Sentähden emme kuitenkaan rukoile häntä, niinkuin
Katholilaiset tekemät, maikka kyllä kunnioitamme häntä, jota
enkelikin kunnioittaa.

Kuinka tämä tulee? Kun enkeli oli sanonut hänellesen suuren salaisuuden: sinä siität kohdussasi —, kysyy Maria:
kuinka tämä tulee? Itse asiaa hän ei epäile, mutta erinomais-
ta tapaa hän ei ymmärrä. Tässä Maria on Jakartaa kor-
keampi, sillä hän uskoo; sentähden Elisabethkin häntä kiittää,
sanoen: autuas sinä, joka uskoit. Tämä usko täyttää Ma-
rian sydämen ilolla ja Jumalan kiitoksella.

Katso Herran piika; tapahtukoon minulle sanas
jälkeen. Tällä lauseella hän tahtoo sanoa: minä antaudun
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nöyrästi ja kuuliaisesti Jumalan tahdon alle, hän tehköön mi-
nun kanssani, mitä hän armossaan ja runsaudessaan hywäksi
näkee. - Tämä on nöyryyttä. Jumalan tahdolle antaumista.
Semmoinen siweys ja tyytyminen kaikkeen, mitä Jumala tekee,
on erittäin naisen suurin kaunistus.

Niin käy, luin tahdot, Jumala,
Hyw' on sun tahtos ijlln;
Ken pysywä un uskossa,
Hän apusi saa pian!

(U. S. Wirsil. ehdoitus 268: 1 w.) *)

Marian kiitoswirsi, 46—55 w. Marian armo ja
korkeus näkyy Viimeinkin hänen ihanassa kiitosmirressään Eli-
sabethin luona. Tämä korkeus osoitakse siinä, että hän tuntee
ja kätkee Jumalan sanan ja että hänellä on kiitollinen sydän,
joka puhkeaa Jumalan ylistykseen. Hänen kiitoswirtensä
muistuttaa paljon Hannan, Samuelin äidin kiitoswirrestä,
jonka hän warmaan on osannut. Muutenkin sisältää Marian
kiitoswirsi paljon W. T:sta otettua, jonka woitte nähdä
niistä lukuisista raamatun paikoista, joihin joka wärsyn alla
on runtattu. Minun sieluni ylistää Herraa, s. o. hän tah-
too sydämessään kiittää ja kunnioittaa Jumalaa kiitosrvirrel-
lään. Minun henkeni iloitsee Jumalassa, Wapahtajassani.
Ei mikään ole soweliaampi ilo-aine meille, kuin Jumala, Wa-
pahtlljamme, sillä hän on paras ja hellin, ruoimallisin ja ih-
meellisin kaikista. Kun Jumala lähestyy ihmistä niinkuin
Hän tässä Mariaa lähestyi, täyttyy ihmisen sydän erinomai-
sella ilolla, sillä me olemme syntiset ja hän on Vapahtaja.
Hän katsoi piikansa nöyryyttä. Maria tietää olemansa halpa.
Sillä alhainen oli hänen säätynsä (miten?), hänen toimeen
tulonsa, hänen sydämensä (miten?). Moni muu olisi ajatellut:
koska Jumala minua niin kunnioittaa, olen marinaankin jo-
tain erinomaista. Marian mieli tulee minullakin olla: it-
sessäni en ole mitään. Jumalassa kaikki. Kaikki sukukunnat
omat minua autuaaksi kutsumat. Tämä on tapahtunut. Me
sanomme Mariaa autuaaksi, mutta emme sano häntä pyhäksi,
niinkuin katholisessa kirkossa tehdään. Kun eräs waimo kan-

ltsensä nöyryyttäminen Jumalan tahdon alle oli Marialle hy-
win waikea. Mitä Josef, hänen sulhasensa oli sanoma? Woisiko Ma-
ria hänelle ilmoittaakaan asiaa? UZkoisiko hän sitä? Mitä ihmiset so-
noisiwat? Lapsille tätä ei kuitenkaan tarwitse selittää.
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san joukosta kehui lesuksen äitiä poikansa tähden autuaaksi
sanoen: autuas se kohtu, joka sinun kantoi, —ivastasi lesus,
äitiänsä tarkoittaen: niinpä, autuaat omat ne, jotka kuulemat
Jumalan sanan ja kätkewät sen (Luukk. 11: 27, 28).

Woimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minua kohtaan.
Jumala on siis kaikki tehnyt eikä hän itse. Sitten hän ylis-
tää Jumalan woimaa muistaen enkelin sanoja: Jumalan edes-
sä ei ole mitään mahdotonta; lopuksi hän kiittää Jumalan
pyhyyttä ja laupeutta. Isoomaiset, jotka häntä ikäwöiwät,
joilla on ilonsa ja riemunsa ainoastaan hänessä, ne hän täyt-
tää hywyydellä; mutta rikkaat, joille nämä maalliset omat kyl-
liksi, ne hän jättää tyhjiksi. Koko kiitoswirrestä näemme,
että Jumalan sana on Marialle tuttu, että hän ymmärtää
sowittaa sitä elämänsä kohtiin. Tee sinä myös niin! Olkoon
rukous ja Jumalan sana korkein ilosi ja humisi. Koita elä-
mässäsi seurata raamatun henkilöin esimerkkiä, niinkuin Ma-
ria teki: ole nöyrä, niinkuin Maria; katumainen ja wilpitön
Jumalan edessä, niinkuin Dawid; ole makaa ja järkähtämä-
tön syntisten joukossa, niinkuin Elias; rukoile muitten edestä,
niinkuin Moses; ole larsiwäinen, kuin Job ja anna heidän
sanansa usein olla kielelläsi. Opi sentähden Jumalan sanaa,
raamatun lauseita, mirren wärsyjä, raamatun kertomuksia y.
m. ja kätke ne sydämeesi: autuaat ne, jotka kuulemat Juma-
lan sanan ja kätkewät sen.

Maria on siis suuri nöyryydessä, uskossa. Jumalan
tahdon alle antautumisessa. Jumalan sanan tuntemisessa ja
Jumalan ylistyksessä. Tahdotko tulla suureksi Jumalan edessä,
niin seuraa hänen esimerkkiään. Waimojen kaunistus älköön
olko ulkonainen: hiusten palmikoissa ja kullan ympäri-ripus-
tamisessa, tahi waatteen puwussa; maan sydämen salainen ih-
minen lakian ja hiljaisen hengen katoomattomassa menossa:se on kallis Jumalan edessä (1 Piet. 3:3, 4).

lesuksen syntyminen.
Luukk. 2: I—2o.

Marian käytyä Elisabethin luona tapahtui luultawasti
se, josta kerrotaan Math. 1: 18—25. Siinä mainitaan myös
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nimi lesus. lesus on Kreikan kieltä (Hebr. leschuah cli
losua, molemmat lyhennyksiä nimestä lehoschunh) ja merkit-see: lehomcih auttaa, pelastaa. Sentähden on Icsukscn ni-
men oikea merkitys Lunastaja, Wapahtaja. Tämän nimen,
joka on ollut monen W. T:n henkilön nimenä, omistaa le-sus täydellä syyllä. Hän on ainoa totinen Wapahtaja, eikä
yhdessäkään toisessa ole autuutta, (Ap. T. 4: 12). Enkelin
ilmestyksen kautta Josefille (Math. 1:) todistetaan Marian
wiattomuus, Josef pääsee pulasta ja lapsen korkea kutsumus
tulee ilmi. Tähän «niiataan wielä selwemmillä sanoilla le-
suksen syntymisessä, jolloin enkeli sanoo paimenille: teille on
tänäpänä syntynyt Kristus merkitsee woideltu. Heb-
rean kielinen Meschiah, josta Kreikan kieli sai Messias,
(Gerlach, U. T.) merkitsee myös sitä samaa. Kiitoswirttä,
jota enkelit omat lausuneet, ei mainita muualla raamatussa;
ainoastaan sinä pyhänä yönä, jolloin Wapahtaja syntyi, kai-
kui enkelein laulu maan Muutoin ilmestyi maan
yksi enkeli ennustamaan Kristuksen syntymää; mutta tässä
tuli suuri taiwaallinen sotawäen joukko ylistämään Jumalaa
yön hiljaisuudessa. Niin näemme tässä taaskin, kuinka kal-
lisarmoinen ja äärettömän tärkeä Jumalan Pojan ihmiseksi
tuleminen on Jumalan ja enkelein edessä. Tämä kertomus
on todistus Paamalin sanoihin: Se on totinen sana mi-
kä? ja kaiketi mahdollinen ottaa mustaan, että Kristus
lesus""on tullut maailmaan syntisiä wapahtmnaan. Tätä
kertomusta tarkastamme likemmin keskustelussa.

Keskustelu.

lesuksen syntymän suuruus ja> korkeus tulee ilmi
1) köyhyydessä, jossa lapsi syntyi; 2) koko kaimaan
osanotossa; 3) paimenten ja lesuksen äidin käytöksessä.

1) Suuri köyhyys, jossa lapsi syntyi, ilmoittaa le-
suksen syntymän suuruutta ja korkeutta. Maria kapaloitsi

*) Es. 6:8, sekä Ilm. 5: 9. 7: 12 mainitaan myös enkelein kii-
toswitsiä; mutta niissä mainitut ilmestykset «limat maan näkyjä, tämä
sitä mustaan todellinen, maan päällä tapahtunut asia.
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hänen ja pani seimeen, ctt'ei heille ollut sijaa majassa (? w.)>
Semmoisia, Kan tahi Karamanserai nimisiä tallia käytetään
wiclä itämaissa. Ne ownt yksinkertaisia ulkohuoneita, joissa
matknstamaiset eläimineen saamat olla yötä. Koska tämä talli
oli täpötäynnä, ei heillä ollut muuta sijaa lapselle, kuin seimi.
Nämä asiat, talli ja seimi osoittamat köyhyyttä. Näin suu-
reen köyhyyteen tuli Jumalan ainoa Poika maailmaan. Niin
köyhään tilaan ei yksikään meistä tullut, sillä meille oli kui-
tenkin tupa ja kehto, tyynyt ja waatteet walmistettuina. Kun
wertaamme tämän köyhyyden lesuksen korkeuteen, ymmärrämme
Marian sanat kiitoswirressä: Hän on katsonut Piikansa nöy-
ryyttä. Että Jumalan poika jättää tuimaan kunnian ja tulee
ihmiseksi on jo suuri alentuminen; mutta paljon suuremmalta
tuntuu alentuminen, kun hän niin köyhänä ja halpana tulee
maailmaan, niinkuin wirsikirjasta weisaamme: Ah Herra, joka
kaiNi loit, Kuink' alentaa noin itses woit, Walita sijas sei-
mehen, Heinille härkäin, juhtien. Tätä on joku sanonut «nöy-
ryyden majesteetiksi", johon wermten kaikki maailman majes-
teetit owat turhat ja tyhjät. Niin, semmoista alentumista,
semmoista nöyryyttä ei enää löydy, eikä woikaan ennä löytyä,
miksikä ei?
on tapahtunut armosta, niinkuin sanotaan 2 Kor. 8:9: Te
tiedätte Herramme lesuksen Kristuksen armon, että hän rik-
kaana ollessansa (missä suhteessa?) tuli kuitenkin teidän täh-
tenne köyhäksi (miten?) että te hänen köyhyytensä kautta rik-
kaiksi tulisitte. Fil. 2 luwussa sanotaan: Kristus lesus on
alentanut itsensä; oikeastaan: on riisunut päällänsä, s. t. s.
on tykkänään luopuuut kaikesta jumalallisesta kunniastaan.
Virsikirjassa luemme: Sua, lesus Kristus, kiitämme. Otit
meidän luontomme, Neitseestä synnyit puhtaasta, Meit' cmt-
taaksefi tuskasta. Kiitos lesuksen! W. 117: Im. Jos
ihminen, jolla on korkea asema maailmassa, alentaa itsensä
wilpittömästa rakkaudesta lähimmäiseensä, kiitetään ja yliste-
tään semmoista käytöstä ja historia säilyttää sen jalon työn
tulemien sukukuntien tiettömäksi. Kuinka paljon suurempana
ilmaantuu Jumalan majesteetti tässä köyhyydessä!

8 m. Ia paimenetwalwoiwat siinä paikkakunnassa
ja martioitsiwat yöllä laumaansa. Köyhille paimenille tuli
ensin tämä ilosanoma, eitä Bethlehemin suurisukuisille, rikkaille ei-
kä oppineille. Miksi? Siksi, että Herra tässä, niinkuin ainakin.
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katsoo sydämeen. Warmaan oliwat nämä paimenet parhaim-
mat ihmiset Nethlehemissä, niinkuin tulemme kertomuksesta
näkemäänkin. Mutta olimathan he köyhät ja halmat? Se
oli Jumalalle yhtä wähän esteenä, kuin Marian köyhyys.
Se on suuren Jumalamme korkeus, ett'ei hän katso ihmisen
muotoa. Sitä kiitämme ja ylistämme. Älä sure sitä, että
olet köyhä palwelustyttö, köyhä työmies; jos sydämesi ja wael-
luksesi wann omat oikeat Jumalan edessä, olet hänen edes-
sään korkeammassa armossa, kuin maailman rikkain ruhtinas.
Opimme siis tästä köyhyydestä jotain meille hywinkin ihmeel-
listä ja lohduttawaista.

2) lesulsen syntymän suuruutta ja korkeutta ilmoit-
taa 1010 taiwaan osanotto siihen tapaukseen. 10 w. Äl-
kää peljätkö, sillä minä ilmoitan teille suuren ilon, sanoo en-
keli. Älkää peljätkö; meillä oli syytä pelkoon ja wapistukseen
niin lauman kun ei meillä pelastajaa ollut. Miksi? Mutta
nyt on pelko ja wapistus lähtewä sydämestä ja riemu on tu-
lema sijaan. Joka on tulema kaikelle kansalle: jokaiselle on
tämä ilo ai'ottu, nuorelle ja wanhcille, köyhälle ja rikkaalle,
korkeasukuiselle ja halivalle, oppineelle ja oppimattomalle. Sillä

tämä on ilon syy ja perustus, teille on tänä päiwänä
syntynyt Wapahtaja, s. o. lesus, autuaaksi tekijä, joka pois
ottaa sen, mikä estää autuudesta, nim. synnin. Joka on
Kristus, f. o. moideltu, joka myös tekee meitä kuninkaiksi ja
papeiksi Jumalan edessä (Ilm. 1:6). Herra, siksi sanoo
häntä enkeli, siksi opetuslapset häntä sanoiwat; siksi nimittää
Damid häntä ennustuksessaan (Herra sanoi minun Herralleni);
siksi nimittää häntä koko kristikunta toisessa uskonkappaleessa.
Meidän Herramme lesus niin me sanomme tässä koulussa,
niin nimittää häntä jokainen kristitty, joka uskon kautta on
yhdistetty hänen kanssansa. Kuinka suuria nimiä tässä on
lueteltu! Kuinka selwästi ne osoittamat tämän lapsen suu-
ruutta ja hänen tehtäwänsä suuruutta! Iloitkaa siitä, lapset,
älkää peljätkö! Laulu soikoon riemuinen. Sanoman ylen su-
loisen Ilmoitti enkeli! (U. Wirsik. Ehd.. 113: b. 1 m.)

13 m. Ia kohta oli enkelin kanssa suuri taiwaalli-sen sotawäen joukko, jotka kiittiwät Jumalaa. Taimaalli-
sen sotajoukon ylistys on erinomainen todistus tämän tapauksen
suuruudesta. Koko taiwas ottaa ilolla osaa ihmiskunnan lunas-
tuksen alkuun. Semmoista (mitä?) ei ole tapahtunut sitä en-
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nen eikä jälkeenpäin, niin lauman kun maailma on seisonut.
Kuinka suuri onkaan siis Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen
ollut Jumalan ja enkelein silmissä! Taiwaassa on ilo jo yh-
destä syntisestä, joko itsensä parantaa; kuinka paljon suurem-
pi ilo siellä lieneekään syntynyt, kun lesuksen maailmaan tule-
misen johdosta kuului: suuri ilo on tulema kaikelle kansalle,
sillä teille on syntynyt Wapahtaja. Jos koskaan unohtaisit,
mikä pyhä ja todellinen asia lunastuksemme lesuksen Kristuk-
sen kautta on, niin anna pyhäin enkelein sinulle uudestaan
opettaa sitä ja muista se marsinkin joka joulujuhlana.

Se on totinen sana ja kaiketi mahdollinen ottaa mustaan,
että Kristus lesus on tullut maailmaan syntisiä Vapahta-
maan (1 Tim. 1: 15). Samoin kuin enkelit ja Pcmwali,
omat kaikki hurskaat kristityt aina iloinneet tästä asiasta; he
eiwät ole tietäneet mitään suurempaa, korkeampaa ja autuaal-
lisempllll, kuin että me olemme lunastetut Jumalan Pojan
ihmiseksi tulemisen kautta. Weisatkaa esim. U. S. Wirsik.
Ehd. 224: 9 m,

Hartaasti Isää kiittäkää,
Kun PoikllnZ' meillen antoi,
Ia lesusta ylistäkää,
Kun syntimme hän kantoi,
Kun meidät kuolon kidasta
Ia pahan hengen paulasta
Jumalan lapsiks' saatti.

Jumalan rakkautta kyllä huomaamme luonnossa, kun hän
lähettää meille sadetta, auringon paistetta ja hywiä ilmoja
seka täyttää meitä ruualla ja ilolla. Mutta luonto ja sen
ihanuus katoaa eikä se tiedä armosta ja syntein anteeksi saa-
misesta mitään. Sitä wnstaan tulemme Kristuksen kautta
Jumalan lapsiksi ja hän on meidän Wapahtajamme (1 loh. 4:
9). Siinä (siinä erittäin, kaikki muut Jumalan rakkauden
osoitukset omat tähän werraten wähäpätöiset) ilmestyi Juma-
lan rakkaus meitä kohtaan, että Jumala lähetti ainoan Poi-
kansa maailmaan, että me hänen kauttansa eläisimme. Lapset,
älkää maailman hyörimisessä ja pyörimisessä unohtako, että yksi
on tarpeellinen. Mitä sinä puolestasi tahdot pitää korkeim-
pana ja pyhimpänä? Oi, jos aina woisit mustata Paawalin
sanoilla Fil. 3:8: Minä luen kaikki mahingoksi sen ylenpalt-
tisen Kristuksen minun Herrani tuntemisen suhteen, että minä
Kristuksen woittaisill ja hänessä löydettäisiin.
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14 w. Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa. le-
sukscn syntymän korkeutta ja kunniaa ilmoittaa wielä enkelin tii-
toswirsi. Semmoista enkelin kiitoswirttä ei ole koskaan muul-
loin kuultu. Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa: Jumalan
Pojan ihmiseksi tuleminen, koko lunastustyö on olewa Juma-
lalle kunniaksi. Kun Jumala on Poikansa maailmaan lähettä-
mällä osoittanut suurimman rakkautensa, on hänelle siitä myös
tulema suurin kunnia, suurin kiitos ja ylistys. Sen enkelit
Jumalalle kantamat. Eikä tämä asia kuitenkaan, niin sano-
aksemme, koske enkeliä, jotka eiwät mitään lunastusta tarwitse.
Kuinka paljon enemmän me olemme melkapäät Jumalalle kan-
tamaan kunniaa, kiitosta ja ylistystä, me, joita asia koskee,
me, jotka olemme lunastetut. Jos oikein käsität sen tärkeän
asian: meille syntynyt, minulle syntynyt, minulle, kadotetulle
ja tuomitulle ihmiselle, niin on koko elämäsi olema Jumalan
kunnioitusta. Eräs rikas mies lähetti kerran Melanchtonilta
kysymään,, miksi jouluwirressä weisataan: Tänäpän' lapsi syn-
tyi Betlehemissä Melanchton mustasi: kysy isännältäsi, ei-
kö hän wielä tcinäpäiwänä tarwitse Wapahtajaa. Miksi tä-
män teille kerron?

Ia maassa rauha. Tässä tarkoitetaan rauhaa Juma-
lan kanssa, warmllll tietoa siitä, että meillä on armollinen
Jumala, joka ei tahdo meitä tuomita maan tahtoo meitä au-
tuaiksi tehdä, että mekin puolestamme laittaisimme pelwolla ja
wapistuksella, että me autuaiksi tulisimme. Mitä enkelit tässä
ylistäwät, on meille Kristuksessa tapahtunut. Kuka on, joka
tahtoo kadottaa? Kristus on kuollut, on myös Jumalan oi-
kealla kädellä, joka myös edestämme rukoilee (Rom. 8: 34).
Että siis olemme uskosta wanhurskautetut, on meillä rauha
Jumalan kanssa Herramme lesuksen Kristuksen kautta (Noin.
5:1). Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka omat
lesuksessa Kristuksessa, eikä waella lihan, maan Hengen jäl-
keen (Rom. 8:1). Hän on meidän,rauhamme (Es. 2: 14).
Hän teki rauhan (15 w.). Hän on tullut ewankeliumin kautta
rauhaa ilmoittamaan teille ja hänen kauttansa saamme Isää
lähestyä (17, 18 w.). Sillä ennen oli synti meidän ja py-
hän Jumalan millillä, mutta Kristus otti wäliaidan pois ja
teki meidät wanhurskaiksi Jumalan edessä. Mutta ei mikään
maailmassa moi tuottaa meille rauhaa Jumalan kanssa, woi
rauhoittaa omaatuntoa; ainoastaan Kristus sen woi. Sen-
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tähden apostoli kirjoittaa Filippiläisille: Iloitkaat Herrassa
aina ja taas minä sanon: iloittani.

Snur' ihastus. Täys uskallus Sä olet mulle aina. Myös
lohdutus ja wirwoitus. Kun kiusaus Mun sydäntäni painaa.
Sä suruissan' Ia murheissan' Lohduttaa taidat parhain; Kyll'
tllllell' on Myös turwaton, Kell' apus on; Sä suojaat myö-
hään, warhain. (U. S. Wirsik. Ehd. 135: 5,6).

Niin on siis pyhillä enkeleillä kyllä syytä ylistää tätä
rauhaa. Mutta me tahdomme rukoilla: anna meille rauhasi,
o lesu!

Ia ihmisille hywä tahto: Jumala ci woinut pitää ihmi-
siä otollisina, miks'ei? Miksi hän nyt sitä woi? Koko tämän kiitos-
wirren sisältö löytyy ensimmäisessä wärsyssa mirrestä 187:
Ainoan Jumalan korkeudess' ....Siinä puhutaan näistä kol-
mesta asiasta. Mistä? Ia millä sanoilla?

3) lesuksen syntymän torleus ja lunnia tulee ilmi
paimenten ja lesutsen äidin täytöksestä. Paimenet ja le-
suksen äiti pitiwät lesuksen syntymää korkeana ja ihmeellisenä
asiana. Semmoisena Jumala tahtookin sitä pidettäwäkfi. Pai-
menet tuliwat kiiruhtain Betlehemiin. He julistiwat sen sa-
noman, mikä heille tästä lapsesta oli lausuttu. (16, 17 m.).
Enkeli oli sanonut: minä ilmoitan teille suuren ilon; ja me
näemme asian todellakin oleman paimenille suurena ilon syynä.
He eiwät myöskään woineet pitää tätä iloa itsekseen, maan
jakoiwat sitä muillekin. Mutta paimenten sydämellisen ilon
johdosta on meillä syytä tehdä seuraamat kysymykset: omatko
Jumalan suuret teot sinullekin tärkeät? omatko ne suurin ilo-
aineesi? Iloitsetko jouluna kaikkein enimmän siitä, että Jumala
on antanut meille ainokaisen Poikansa? Puhutko mielelläsi muitten
kanssa ja muille Jumalan rakkaudesta Kristuksessa? Näkeekö
käytöksestäsi, että ilosi on Jumalassa? Kuinkas wietät juhla-
päiwät. Jumalan suurien töitten muistopäimät? Teidän
tulee jo lapsuudessanne painaa tämmöisiä kysymyksiä mieleenne.
Jumala tiesi lesuksen asian oleman paimenille sydämen asiana;
sentnhden hän walitsi heidät ennen kaikkia muita Betlehemissä.
Tahdothan kernaasti olla Jumalalle otollinen, pysyä Jumalan
rakkaudessa? Lnhestykäät Jumalaa niin hän lähestyy teitä.
lak. 4: 8.

Mariaan waikutti paimenten kertomus, että hän kätki
kaikki nämiit sanat, tutkistellen sydämessänsä (19 m.). Marian

y
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kiitoswirrestä jo näimme että W. T. oli hänelle hymin tuttu,
ett'ei mikään muu ollut hänelle niin kallista, rakasta ja miet-
timistä ansaitsemaa, kuin Jumalan sana. Tässä tulee sama
asia ilmi. Tämän johdosta kysymme itseltämme: kuinka minun
on laita? Enkö kernaammin lue, muista ja mieti kaikellnisia
maallisia kertomuksia, satuja ja romaania, kuin cwcinkeliumia
ja kertomuksia Jumalan suurista teoista? Kuinka wähäpätöinen
ja armoton puhe autuudestamme lesuksen Kristuksen kautta on
monellekin? Sitä pidetään asiana, josta ei maksa waiwaa
puhua, kertomuksena, jota ei jaksa kuulla eikä lukea. Ia kui-
tenkin enkelitkin himoitsemat nähdä tätä jumalisuuden salaisuutta
(1 Piet. 1: 12). Niiu, lapset; mikä Jumalalle, koko tai-
wanlle ja kaikille hurskaille ihmisille on korkeaa ja kunnianar-
woista, olkoon teillekin tärkeää. Kiitätko Jumalaa siitä, että
elät kristittyin seassa, siitä että saat kuulla ewankeliumin sanaa
joka päiwä täällä ja joka sunnuntai kirkossa? Kuule sanaa,

kätke sitä, mieti ja tarkasta sitä, iloitse siitä ja pidä sitä kai-
kista korkeimpana, pyhimpnnä jakalliimpana. Mutta älä un-
hota, että sanan kuuleminen, kätkeminen ja miettiminen on
hedelmiä kantama, niinkuin Paawalin epistolasta Tit. 2: 11,
12. opimme: Jumalan armo, kaikille ihmisille terwcellinen, on
ilmestynyt, joka meidän opettaa hylkäämään kaiken jumalatto-
man menon ja maalliset himot, ja tässä maailmassa siwinsti,
hurskaasti ja jumalisesti elämään. Amen! Siihen auttakoon
ja wahwistakoon teitä, rukkaat lapset, lumalau Poika itse.
Pyhän Henkensä kautta! Pysykää rakkaudessa!

lesnksen imeminen temppeliin.
Luukk. 2: 21—40,

Impärileikattaessa annettiin lesuksclle nimi. Tärkeä
olisi joskus sopimassa tilaisuudessa pitää eri tatekisationi Herran
nimestä. Kukin Herran nimistä näyttää meille jonkun uuden
puolen hänestä, ilmoittaa meille Herran jossakin nudessa
teessa itseensä tahi meihin. Meidän tulee tuntea hänen
nimensä ja tunnustaa kaikki nimensä. Mainitsemme tässä hä-
nen nimensä lyhyillä muistutuksilla. 1) Kristus. 2) Messias.
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Molemmat merkitsemät samaa, edellinen on Kreikan kieltä, jäl-
kimmäinen Hebrean kieltä. Ne perustumat Ps. 2: 2. ja Dan.
9: 25. Ne merkitsemät „woideltu" ja osoittamat meille Her-
ran kuninkaana, ylimmäisenä pappina ja profetana, jotka kaikki
W. T:ssä moideltiin Mirkoihinsa. 3) Icsus. 4) Wapahtaja.
Molemmat nimet merkitsemät yhtä. Math. 1: 21. sanotaan:
sinun pitää kutsuman hänen lesukseksi, sillä hän on mapahtawa
kansansa heidän synneistänsä. 5) Lunastaja, jonka piti lunas-
taman meitä synnistä, sen orjuudesta ja rangaistuksesta. Tämä
oli täytettämä ennenkuin lesus tuli Vapahtajaksemme. 6) So-
mittaja: hän on jälleen saattanut meille Jumalan ystämyyden:
„jn ihmisille hywä tahto." Hän on meidän rauhamme, Ef. 2: 14.
7) Wälimies, joka wälittaä Jumalan ja ihmisten wälillä. Ju-
mala ei woinut luopua waatiinuksistann, ihmiset eiwät moineet
täyttää Jumalan lakia. 8) Edeswastaaja: 1 loh. 2: 1. 9)
Profeta: Jumala puhuu hänen kauttansa, Hebr. 1:1, 2. 10)
Ilimmäinen pappi, joka kuolemallaan on poisottanut meidän
syntimme. 11) Kuningas. 12) Herra, joka meidät on osta-
nut, ja jota meidän sentähden tulee totella. 13) Damidin
poika, jolla merkitään kaikki ulkonainen onni, joka meillä on
hänen wllltllkunnassaan; mutta tämä ulkonainen onni on taas
kuwana siitä onnellisuudesta, mikä meillä on hänen yhdistyk-
sessään (ulkonainen, sisällinen, maallinen, ijankaikkinen). Ih-
misen Poika, joka osoittaa hänen inhimillistä suhdettansameihin,
hänen weljiinsä. 15) Jumalan poika, joka osoittaa hänen suh-
dettansa Jumalaan. Sitten on lesuksella wielä monta ku-
maannollista nimitystä, niinkuin Jumalan karitsa, parantaja,
paimen, wiinapuu, leipä taiwaasta, sana, tie, elämä, kulmakiwi,
päämies. Jumala siunaa meille kaikki nimesi ja lahjasi nyt
ja ijankaikkisesti, Amen!

Keskustelu.

Bmpiirileillaus. Gal. 4: 4. seisoo: Mutta koska aika
oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa syntyneen waimosta, lain
alaiseksi tehdyn. Waimosta syntymisen kautta tuli Kristus
ilmiseksi ja kaikkein inhimillisten suhteitten alaiseksi. Umpä-
rileikkauksen kautta tehtiin hän lain alaiseksi ja yhdistettiin Iu-
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malan kansaan, josta maailman Wapahtaja oli tulema. le-
suksen ympärileikkaus tapahtui kahdeksantena «äimänä hänen
syntymisestään. Se oli W. T:n sakramentti. Kristuksen ym-
pärileikkaus ja sen kautta ottaminen Jumalan liittoon oli ta-
pahtuma siksi, että hän ne, jotka lain alaiset oliwat, lunastaisi,
että ne hänen lasisiksensa luettaisiin. (Gal. 4:5). Impäri-
leikkmiksen kautta oli siis Icsukselle mahdollisuus anuettu kaikkia
lain waatimuksia täyttämään, ympärileikkauksessa annettiin
nimi lesus, s. o. Wapahtaja, Autuaaksi tekijä. Tähän nimeen
sisältyy kaikki, mitä .Kristus meille on omien sanainsa mukaan:
Ihmisen Poika on tullut wapahtmncwn sitä, joka kadonnut oli.

Tuominen temppeliin. Lasta temppeliin tuodessa nou-
dattiwat Israelilaiset seuraamaa tapaa, jota Herra käskee 3
Mos. 12: 2—B: Koska waimo synnyttää poikalapsen, niin
hänen pitää seitsemän päiwää oleman saastaisena ja kahdeksantena
päiwänä pitää lapsi ympärileikattaman. Mutta hänen pitää ole-
man kotona 33 päiwää, eikä hänen pidä pyhään tuleman
ennenkuin hänen 40 puhdistuspäimäänsä (33 ja 7) täytetään.
Mutta koska hänen puhdistuspäivänsä omat täytetyt, pitää
hänen uhraaman Herran edessä. Jos ei hänellä waraa ole
karitsaan, niin ottakoon kaksi mettistä, elikaksi kyyhkyläisen poikaa.

Puhdistusuhrin kanssa oli tuominen temppeliin yhdistetty.
Wanhin poika oli Israelissa oikeastaan aina määrätty Juma-
lan palwelukseen. Mutta esikoisten sijaan oli koko Lewin su-
kukunta walittu ja jokainen esikoinen oli uhrilla lunastettawa.
Temppeliin tuominen oli merkkinä siitä, että Jumalalla oli
oikeus esikoiseen, ja muistutuksena perheen päämiehelle (joksi
esikoinen tulewaisuudcssa oli tulema) hänen welwollisuudestaan
pyhittää itsensä Jumalan palwelukseen. lesuksen äidin köyhyys
näkyy siitä, että hän uhrasi parin kyyhkyläisiä. lesuksen
tuomisessa temppeliin täytettiin ensikerta profeta Haggain sanat
temppelistä: Wielä on wähä aikaa; silloin tulee kaikkein
pakanain toiwo, ja minä täytän tämän huoneen kunnialla, sanoo
Herra Zebaoth. Tuman jälkimmäisen huoneen kunnia pitää
suurempi oleman kuin ensimmäisen; jn minä tahdon antaa rau-
han tälle paikalle. (Hagg. 2; 7 —10).

Simeon. Tarkastakaamme nyt Simeonia. Tämä mies
oli hurskas ja jumalinen, odottain Israelin lohdutusta, ja
Pyhä Heuti oli hänessä. Hänestä sanotaan tässä kolme asiaa.
Ätittä? 1) Hän oli hnrs fas ja jumcilinen. Suuri salaisuus
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Jumalan Pojan ihmiseksi tulemisesta oli masta muutamille il-
moitettu, mm. Zakarinlle ja Elisabethille, Marialle ja Josefille
ja sitten paimenille. Tässä se ilmoitetaan Simeonille ja Han-
nalle sekä myöhcmmiu tietäjille. Mutta kaikissa näissä
oli se tuntomerkki, että he oliwnt hurskaat ja jumaliset. Sillä
todistetaan heissä olleen semmoinen mieli, että Jumalan suuret
työt oliwnt heistä tärkeät ja korkeat, että he Jumalan käskyjä
totteluuni ja pelknsiwät synnillä wciää Jumalan wihcm pääl-
lensä. Mutta koska he niin Jumalaa kunnioittiwat, kunnioitti
Jumala myös bcitä, ja maikka he ihmisten silmissä owat hai-
mat, owat he suuret Jumalan edessä. „loka minua kunni-
oittaa, häntä minäkin tahdon kunnioittaa, mutta joka minua
ylönkatsoo, hän joutuu häpiään" (1 Sam. 2: 30.), on yksi
Jumalan waltakunnan ja hauen maailmanhallituksensa perus-
säännöistä, ja „lähestykäät Jumalaa, »iin hän lähestyy teitä"
sanoo Apostoli (Ink. 4:8). Olkoon tämä sinulle opetukseksi, miten
woit tulla Jumalalle otolliseksi. Olkoon tämä myös lohdutuk-
seksi, jos olet hurskas ja jumalinen, mutta halpa ihmisten
silmissä. —2) Hän odotti Israelin lohdutusta. lesukselle
annetaan tässä nimi Israelin lohdutus s. o. se, joka lohduttaa
Israelia kaikessa hädässä. Tosin moni siihen aikaan odotti
ainoastaan maallista lohdutusta, nim. wapauttmnista Rooma-
laisten mallan alta, ja halpana piti sitä hengellistä lohdutusta,
jota Kristus tuli walmistamaan ja jonka hän on Valmistanut:
nim. syntein anteeksiantamisen ja csteitteu poistamisen elämän
tieltä. „lossa syntein anteeksiantaminen on, siinä on myös
elämä ja autuus." Sitä todistaa Simeon, sillä hän sanoo
lesusta pakanain walkeudeksi ja Israelin kansan kuuniaksi.
Me tiedämme, paremmin kuin Simeon, että Kristus on paras
lohduttaja. Hän kutsuu kaikki waiuiaiset tykönsä, sanoen: „tul-
kaat minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette raskautetut,
ja minä tahdon teitä wirwoittaa." Jos olet köyhä, lohduttaa
hän sinua sillä, että hän on rikas ja moi sinulle kaikki antaa;
jos olet sairas, sano: „Herra, katso, se sairastaa, jotas rakas-
tat" ja lesus auttaa sinua; jos omatuntosi waiwaa sinua siitä,
että synnilläsi olet wctänyt lumalcm wihan päällesi, on lesus
Jumalan karitsa, joka poisottan maailman synnit. Kun
wainot waarat päällen' käy Eik' apu näy, Waan tuska ah-
distaapi. Niin tiedän, kautta Poikansa Ain' Jumala taas auttaa,
armcchtaapi; Hän hetkeksi Waan kätkeepi Pois taswonsa, Mutt'
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lopulla Hän »voittoon johdattaapi. U. S. W. Ehd. 288: Iw.
Simeon odotti. Wiimcisinn 400 »vuotena ennen Kristuksen
maailmaan tulemista ei ollut yhtään profetaa Israelissa. Aita,
jonka Danielin ennustuksen mukaan piti kuluman Kristuksen
tulemiseen, oli nyt ohi ja wiimeincn profetn Matalia oli sa-
nonut: Kohta on tulema templiinsä Herra, sota te etsitte ja
liiton enkeli, jota te tahdotte, katso hän tulee, sanoo Herra
Zebaoth. Simeonissa oli semmoinen etsiminen, semmoinen odot-
taminen. Sentähden oli hän tätä asiaa tutkinut Jumalan sa-
nasta ja iloinnut Jumalan suurista teoista. 3) Pyhä Henki
oli hänessä: Kun Simeon niin etsi ja odotti, ilmoitti Pyhä
Henki hänelle pyhäin profetain ennustusten sisällön, joka monelle
oli salaisuus. Hän etsi ja tahtoi tietoa Wapahtajasta ja hänen
tulemisensa tarkoituksesta ja sitä Jumalan Henki antoi yl-
täkyllin. Mekin woimme sitä saada, sillä me olemme kastetut
ja siten Pyhän Hengen »vaikutuksen alaiset. Jos maan ikäwöit
ja etsit 'taiwaallisia asioita ja Helluntaijuhlana Vilpittömästi
rukoilet: „O Pyhä Henki, tule nyt tänn', Wahwistamaan
meidän sydämitäm" . . . ~ saat saman kuin Simeon sai,
minkä siis? w. 26. Ia hänelle oli sanottu Pyhältä Hen-
geltä, ett'ei hänen pitänyt ennen kuolemaa näkemän, kuin hän
näkis Herran Kristuksen. Koska hä» sai wastauksen, oli hän
marmaan kysynyt. Hän kysyi ehkä: Herra, eikö Wapahtaja jo
tule? tahi woifi hänen ikäwöimisensä ja toiwomisensa lausua
mirren sanoilla: „AH tule, armas lesuksen' Mä sulle awaan
sudcimen', Kans armos tule autuaan Ia asu siinä ainiaan."
Tähän hänen ikäwöimiseensä ivastasi Pyhä Henki lupauksella;

millä? Jumala antoi hänelle siis enemmän, kuin hän pyysi.
Miten? Siten Jumala kuulee rukouksesi; jokainen rukouksen
kuuleminen on wastaus rukoukseesi. Mutta jos ilosi ja rie-
musi on Jumalassa, rukoilet enemmän hengellisiä kuin maallisia
tarpeita. Niin Simeon teki ja niin Herra meitäkin opettaa
„Isä meidän" rukouksessa, jossa waan yksi rukous tarkoittaa
maallista hywnä. Hän tuli Hengen »vaikutuksesta temp-
lii n.— Niin sinun pitää aina Herran huoneesen tuleman. Älä
mene sinne maan tawan wuoksi, näkemään tuttuja tahi näyt-
tämään itseäsi. Mutta mistäs tiedät, onko kirkonmenosi Py-
hauHcngen »vaikutuksesta, wai eikö.—- Pyhän Hengen »vaikuttama
on tirkunmcuosi silloin, knin menet sinne halusta saada kiittää
ja kunnioittaa Jumalaa, kuulla hänen sanaansa, palwella häntä.
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ja olla hänelle kuuliainen.
Simeonin rukous. Templissä löytää hän Vapahtajan.

Hän on lapsi, muitten lasten kaltainen, heikko ja halpa, eikä
mitään merkillistä hänessä näy, Waitka Simeon ei silmillään
mitään näe, uskoo hän kuitenkin Jumalan sanan mukaan tämän
lapsen oleman maailman Wapahtajan. Sentähden on hänen
sydämensä iloa täynnä, mutta sydämen kyllyydestä suu puhuu.
Hän otti lapsen syliinsä ja kiitti Jumalaa. Katselkaamme li-
iemmin tätä Simeonin kiitoswirttä, hänen wiimeistä mirttcinsä.
Nyt sinä. Herra, lasket palwelijasrauhaan menemään.
Näillä sanoilla hän tarkoittaa: nyt kernaasti kuolen, päästä minua
nyt. Herra, palweluksestasi. Iloni on nyt täydellinen, en nyt
enää toiwo mitään tässä maailmassa. Hän sanoo kuolemaa rau-
haan menemiseksi. Syy siihen: silmäni omat nähneet sinun
autuutesi. Hän tietää sen, minkä me kristityt mielii paremmin
tiedämme, että kaikki rauha on Kristuksessa. Maailmassa teillä
on tuska, mutta olkaat hywässä turmassa, ininä moitin maa-
ilman. (loh. 16). Luonnollinen ihminen ajattelee pelolla ja
wllpistuksella hautaa jakuolemaa, silla omatunto tuomitsee häntä
ja makuuttaa, ett'ei hän moi pysyä pyhän Jumalan edessä.
Mutta rauhassa täältä lähtemän ihmisen sielu on lewollinen
eikä hänen omaatuntoaan mikään wnimaa, sillä hän tietää kaikki
syntinsä anteeksi annetuiksi Kristuksen kärsimisen ja kuoleman
tähden. Että siis olemme uskosta Vanhurskautetut, on meillä
rauha Jumalan kanssa. Herramme lesuksen Kristuksen kautta.
(Rom.s: 1). Walkeudeksi wulistamaan pakanoita. Simeon
on W. T:ssa ensimmäinen, joka nimittää lesusta pakanain
Vapahtajaksi. Siksi häntä W. T:Zsa sanottiin. Ia hänessä
kansat riippumat kiinni (1 Mos: 49: 10). Minä panin sinun
myös pakanain walkeudeksi, olemaau minun autuuteni hamaan
maailman ääriin (Es. 49: 6; 60: 1). Näitten lupausten to-
tuutta näemme wielä tänä päiwänä: pakanat, niitten joukossa
myös esi-isllinme, omat wastaanottaneet lunastuksen itsellensä
walkeudeksi. Pakanain walkeudeksi sanotaan Kristusta sentäh-
den, että hän on opettanut pakanoita ymmärtämään kaksi asiaa,
nim. heidän syntinsä ja Jumalan armon. Ainoastaan Kris-
tuksen kautta ymmärrämme, kuinka suuri syntiwelkmnmc un,
kosk'ei sitä woiuut poispyyhkiä muu, kuin Jumalan ainoan
Pojan meri ja kuinka suuri Isän armo on, koska hän
ulosantoi Poikansa edestämme, meidän wielä syntisinä olles-
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samme. (Rom. 5: B). Ia kansas Israelin kunniaksi. Hän
tahtoo sanon: tämä Wapnhtnja on tulema kansasi Israelin kun-
niaksi. Israelin suurin arwo ja kunnia onkin siinä, että Wa-
pnhtaja on syntynyt tästä Jumalan malitusta kansasta. Kaikki
kunnia, mikä Israelilla on, on ollut tahi koskaan tulee olemaan,
un yhdistetty Icsukseen Kristukseen, meidän Herraamme. Tämä
tulee Juutalaisille oikein selwäksi wasta silloin, kuin he kään-
tyivät tämän autuaaksi tekijän, heidän ja meidän Vapahtajan
luo. Samaa kuin wanha Simeon tässä kiittää, ylistää myös
Johannes (Ilm. 21: 23, 24): Jumalan kirkkaus wnlistaa
uutta Jerusalemia taiwnassci ja pnknnat sanwat »vaeltaa sen
walkeudessa.

Simeonin sanat Marialle. Josef ja Maria ihmetteliwät
niitä, mitä lapsesta sanottiin. He oliwat jo lapsestaan paljon
ihmeellistä kuulleet. Enkeli Gabriel sanoi Marialle: Jumala
autan hänelle Dnwidin hänen Isänsä istuimen; se Pyhä, joka
sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Pai-
menet julistimnt, että heille oli tästä lapsesta ilmoitettu: hän
on Kristus, Herra; ja nyt Simeon sanoo: tämä lapsi on tu-
lema pakanain walkeudeksi. Simeon siunasi Mariaa, s. o. on-
nitteli häntä sydämestään siihen armoon ja kunniaan, että
hän oli saanut tulla Jumalan Pojan äidiksi ja sanoi hänelle:
katso, tämä on pantu lankeemiseksi ja nousemiseksi mo-
nelle Israelissa. Tämä on jo 28. T:sfn ennustettuKristukses-
ta: Hän on olema loukkauskiiui jakompastuskallio, että moni heistä
loukkaa itsensä, lankee, särjetään, kiedotaan ja wnngitaan (Es.
8: 14, 15). Niin oli lesus Farisealaisille ja Saducealnisille,
papeille ja ludalle lankeemukseksi. Mutta kallio on myös pe-
lastuksen Välikappale hätäytyneille, jotka sille kiipeewät. Niin
tuli Herra ylösnousemiseksi, pelastukseksi ja autuudeksi publika-
neillc ja syntisille, syntiselle mainiolle jaryöwärille ristinpuussa.
Ia merkiksi, jota wastaau sauotaan. lesusta on hänen
elämässään paljon mustaan sanottu. Lue loh. 5: niinkuin
myös kertomus sokiasta, loh. 9: Niin sittemmin ewankeliu-
millekin tapahtui, jonkatähden Juutalaiset sanoimat: tästä seu-
rasta on meille tiettämä, että sitä ivastaan joka paikassa sano-
taan. (Ap. Teot. 28: 22). Kristus ja kristinusko wai-
kuttaa wielä nyt eri lajilla eri ihmisiin. Muutamille se tulee
lankeemukseksi: se on heille, niinkuin apostoli sanoo 2Kor. 2:
16. surman haju kuolemaksi, s. t. s. se on heistä mastenmie-



25

linen ja ilettäwä, tuin ruumiinhaju ainakin. Mutta tämä
mnstahakoisuus, tämä wiha ewankeliumia wastaan tuottaa heille
hengellisen ja ijankaikkisen kuoleman. Toisille on Kristus ja
hänen ewankeliuminsll elämän haju elämäksi, s. t. s. se on heille
mieluista, niinkuin hywä tuoksu, ja saattaa heidät hengelliseen
ja ijankaikkiscen elämään; se on heille pelastuskallio. Ewan-
keliumin kautta he nimittäin oppimat tuntemaan syntinsä, ka-
tumat, kääntyivät Kristuksen luo, parantamat elämänsä ja tu-
lemat autuaiksi. Ia wielä tänä päiwänä Kristus
saa kärsiä mastaansanomista, marsinkin pahan elämäm-
me kautta. Hän oli nöyrä, me olemme ylpiät; hän oli
siwiä, ja me olemme usein katkerat ja nuhaiset; hän oli kär-
siwäinen, ja me olemme tyytymättömät Jumalan johdatukseen;
hän pysyi aina wilpittömästi totuudessa ja me elämme wal-
heessa, epärehellisyydessä ja petoksessa. Eiten omat mielemme,
sanamme ja tekomme jyrkkänä wastalausecna Herrau pyhälle
elämälle. lasinunkinsielus läpitse pitää
miekan käymän. Lapsesta' Simeonin puhe nyt kään-
tyy äitiin. Hän antaa Marialle wiittauksen siitä, että hän
ristin ja kiusausten kautta on menewä kunniaan. Marian
seisoessa lesuksen ristin juurella täytettiin mannaan nämä
sanat: miekan pitää käymän sielusi läpitse. Että monen
sydämen ajatukset ilmoitettaisiin. Täs-
sä on syy, minkätähden lesus oli tulema lankeemiseksi,
ylösnousemiseksi ja wastannsanottawaksi. Ihmisen sydän
on häijy ja pahanilkinen kappale, eikä ihminen usein sitä itse
tiedäkään. Mutta sydämen laatu tuli ilmi jokaisessa ihmi-
sessä, jolla oli jotain tekemistä lesuksen kanssa. Niin tuli
ilmi ludan petollinen sydän, Pietarin huikentelewainen sydän,
Farisealaisten ulkokullatut sydämet, Pilatuksen maailmaan
kiinnitetty sydän, Bethnnian Marian kiitollinen ja rakastama
sydän. Nikodemuksen ja Josefin uskolliset sydämet, ryöwärin
luottama sydän. Niin on mieläkin. Tahdotko oikein tutkia
omaa sydäntäsi ja tulla tuntemaan sen laatua, niin wertaa
sitä lesuksen sydämeen. Hänen pyhyytensä rinnalla näkyy
syntisi miheliäisyys. Mutta kun häneen katsoessa näet,
miten paljon sinulta wielä puuttuu rakkautta Jumalaan,
kuuliaisuutta, luottamusta, rukousta, ihmisrakkautta; kun siten
sydämesi pahuus tulee sinulle ilmi, niin nouse siinä woimassa,
kuin lesus antaa, anna hänen asua ja elää sinussa, s. t. s.
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laita niin, että sinun elämässäsi, puheessasi ja käytöksessäsi
nähtäisiin Herran mieli, hänen kuuliaisuutensa, tarsiwäisyy-
tensä, alttiiksi antawaisuutensa ja ihmisrakkautensa.

Tietäjät itäiseltä maalta.
Math. 2.

lesuksen temppeliin tuomisen jäljestä palnsiwat Maria
ja Josef Betlehemiin.*) Sinne tuliwat heitä etsimään tietäjät
(kreikan kielellä maagit.) He oliwat oppineita pakanoita, jotka
erittäin tutkimat luonnonoppia ja tähtitiedettä. Heidän lahjois-
taan päättäen tuliwat he aina Sabasta tahi onnellisesta Ara-
biasta asti. Siihen aikaan uskoiwcit pakanatkin yleiseen maa-
ilman Wapahtajnn tuleman luda n kansasta, niinkuin heidän,
meidän aikoihin asti säilyneistä, kirjoituksistaan nähdään. Nämä
oppineet pakanat eli tietäjät lienewät myös siitä jotain kuulleet
ja sitä toiwoneet. He oliwat nyt nähneet erään tähden jos-
sakin merkillisessä asennossa, ja Jumala ilmoitti heille tähde»,
merkitsemän Messiaan tähteä. „Pyhä sawu ja mirhami"
owat hymänhajuisia hartsilajia, joita uhratessa poltettiin.

Tässä, kun Herodeksen kuolemasta kerrotaan, lienee sopima
puhua wähän waltiollisista suhteista Palestinassa lesuksen ai-
kana. Wanhan Herodeksen kuoltua meidän ajanlaskumme en-
simmäisenä wuotcna jaettiin Palestina hänen kolmen poikansa
kesken: Arkelaus sai luoean ja Samarian (Math. 2: 22);
Herodes Antipas sai Galilean, ja Filippus, nuorin poika, sai
Iturcan ja Trakonitin, s. o. Jordan mirran toisella puo-
lella olewat maakunnat. Kymmenentenä wuotena lesuksen syn-
tymästä kantoiwat Arkelauksen alamaiset hänen päällensä keisari
Augustukselle ja tämä pani Arkelauksen pois malta istuimelta.
ludeasta jaSamariasta tehtiin silloin roomalainen maa-
herran lääni. Wuonna 14 lesuksen syntymästä kuoli Augustus
ja häneu poikapuolensa Tiberius tuli keisariksi. Wuonna

*) Kun Luuk. 2: 29, sanotaan heidän palanneen Natsnrethiin, on
ymmarrettäwä, että sinne palaaminen tapahtui wasta Tietäjäin käymisen
ja Egyptiin pakenemisen jäljestä, joita tapauksia ei Luukas kerrokaan.
(Wertaa Math, 2 luwun loppua.)
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29 iuli Pilatus ludean ja Samarian maaherraksi. Silloin
oli Herodes Antipas wielä Galilean tetrarkana ja oli pääsiäi-
senä, jolloin lesus ristiinnaulittiin, Jerusalemissa, jonkatähdcn
Luukt. 23: ? w. sanotaan: saatuansa tietää lesnksen oleman
Herodeksen läänistä, lähetti Pilatus hänen Herodeksen luokse.

Keskustelu.

Tämän kertomuksen henkilöt: 1) Herodes ja papit.
2) Tietäjät. 3) Jumala.
1) Herodes ja papit. Wapahlajan tulo maailmaan oli

jo aikoja sitten W. T:ssa ennustettu. Hauen tulemisensa ajan-
kin sai tietää Dan. 9:stä luwusta. Moni tämän tiesikin,
esim. wanha Simeon, joka odotti Israelin lohdutusta. Tie-
täjät kysyiwät Herodekselta: „missci on äsken syntynyt Juuta-
laisten kuningas?" Herodes ei wastannut. Vi hän tie-
tänyt mitään Wnpahtajastci. Häpeä on kun
ei osaa lukea eikä kirjoittaa; hirmuista on ei mitään tietää
Wapahtajasta. Miksi? Siksi että sen tietämättömyyden kautta
kadottaa elämän ja autuuden. Pyhä sana waatii (1 Piet.
3: 15): Olkaat aina walmiit mustaamaan jokaista, joka tut-
kistelee sitä toimonne perustusta, mikä teissä on. Tätä woi-
daksemme tulee meidän tuntea toiwomme perustus. Perustus,
jolle rakennan, on Kristus ja hänen lunastustyönsa. Oppi-
kaa sentähden, lapset, mielellänne kertomuksia ja raamatun
lauseita; tutkistelkaa raamattua wielä manhemmalla iällä.

Papit wastasimllt: Betlehemissä... (5 m.) Hesiistiesi-
wät Wapahtajasta. Ansaitsematko he siitä kiitosta? Jeru-
salemista, jossa papit oliwat, oli parin tunnin matka Betle-
hemiin, ja he eiwät kumminkaan menneet sinne. Maailman
Wapahtajan syntyminen, josta enkelit iloitsiwat (miten?) oli
papeista niin mähäpätöinen, ett'eiwät wähääkään sen johdosta
tehneet. Papit tie simät Wapahtajasta, mutta
eiwät hänestä huolineet. Tässä on teillekin muis-
tutus. Muutamat teistä tietämät koko joukon lesuksesta, osaa-
mat kertomuksin ja raamatunlauseita. Onko se kylläksi? Usein
lapsi niin luulee, syystä että manhemmat, opettajat y. m.
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puhumat sen suurista tiedoista. Mutta kuulkaamme Juma-
lan sanaa. Math. 15: 8. luemme: Tämä kansa lähestyy mi-
nua suullansa ja kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän
sydämensä on kaukana minusta. Niin oli pappein laita. 01-1)
kaa Maroillanne! Jolle paljon annettu on, siltä paljon maadi-
taan. Teille on annettu paljon enemmän, kuin näille papeille.
Miten? Te olette ystäwäni, jos teette.... lesus kysyy
siis enemmän sitä, teettekö, mitä tiedätte hänen talttuman, kuin
sitä, josko hänestä paljon tiedätte.

Herodes sanoi (8 m.): Koska te löydätte lapsen, niin
ilmoittakaat minulle .... Niin hän puhui, mutta mitä
hän ajatteli? Jumala sanoo sen Josefille 13 w. Ihminen,
joka puhuu toista, kuin ajattelee, on wiekas, ulkokullattu. He-
rodes oli wiekas, ulkokullattu; sanansa oliwat
paremmat kuin ajatuksensa.

Me olemme Suomalaisia, rakkaat lapset! Suomalaisia
on aina - kiitetty rehellisyydestä, s. o. siitä, että puhumat,
mitä ajattelematkin ja pitämät sanansa. Miksi siitä nyt muis-
tutan? Me ylönkatsomme Herooesta, joka sanoo: „minä tulen
häntä rukoilemaan" ja ajattelee: „minä tulen häntä
tappamaan." Älkäämme mainettamme tahratko! Jokainen
malttakoon, ettei hän Herodeksen kaltaiseksi tulisi.

Herodes tappaa lapset Betlehemissä. Semmoista
sanomme julmuudeksi ja hämmästyksellä sitä ajatte-
lemme. Herodes ei tainnut siitä maliä pitää, joka oli mur-
hauttanut likeisimmät sukulaisensa, waimonsa ja kolme poi-
kaansa. Kerron teille tämän yhteydessä wielä mahan Hero-
deksesta. Sitä ei ole raamatussa, mutta sen on kertonut juu-
talainen historioitsija lofefus, joka eli Jerusalemin hä-
mityksen aikana. losefus kirjoittaa: „Kohta lastenmurhan jä-
lestä sairastui Herodes komin. Koko hänen ruumiisensa tuli
pahoja paisumia, sisällykset mätänimit ja niihin kasmoi ma-
toja; jalat pöhöttyiwät ja niistä juoksi mätää; kaikki jäsenet
kangistuiwat ja koukistuiwat. Hän koetti weitsellä tappaa it-
sensä, mutta se estettiin ja wihdoin hän kuoli hirmuisissa tus-
kissa." Niin jumalattomat hukkumat ja heidän loppunsa on
kadotus.

2) Tietäjät. Nyt saamme puhua miellyttäwämmistä
seikoista. Wallan toista, kuin Herodes ja papit, oliwat tie-
täjät. He matkustamat Arabiasta Palestinaan Wapahtajaa
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rukoillakseen; papit eiwät wiitsi sen asian tähden käydä muu-
tamia peninkulmiakaan. He kysymät hänestä. Miten Hero-
des ja papit tekiwät? Sitten ilmestyi Jumala
heille unessa .... He omat siis Jumalalle kuuliaiset. Mim-
moinen Herodes oli? Milloin hän rikkoi wiidettä käskyä
ivastaan, milloin kahdeksatta? Nämä pakanat tahtoiwat
mielellään tulla Ie suk se n tykö. Koska he tähden nä-
kiwät, ihastuiwllt he suurella ilolla (10 w). Tämä on Ju-
malalle otollista ja hnn ilmoittaa heille jotain. Koska hän
puhuu heille unessa, on hän marinaan myös ilmoittanut heille
tähden merkityksen. Ennen kaikkia ihmettelemme näitten
miesten uskoa. He etsiwät äsken syntynyttä Juutalais-
ten kuningasta, jonka piti tuleman myös pakanain lohdutuk-
seksi (Hagg. 2:8). He luuliwat löytämänsä hänen pääkau-
pungissa kuningas Herodeksen luona; mutta Herodes lähetti
heidät Betlehemiin. Mimmoisessa tilassa he löysiwät lapsen?
Köyhässä majassa, halpasäätyisen äidin huostassa. Moni
olisi mannaan silloin ajatellut: tämä köyhä lapsiko olisi Wa-
pahtaja ja kuningas! Ei suinkaan. Mutta tietäjät eiwät niin
tehneet; he lankesiwat maahan ja rukoiliwat (11 w). Miksi?
Jumala oli niin sanonut, siihen he luottiwat. Se on uskoa.

Sinun tulee myös uskoa paljon, jota et moi silmilläsi nähdä,
esim. että lesus on Jumalan Poika ja sinun Vapahtajasi;
että toinen elämä alkaa tämän perästä; että Kristukseen usko-
maiset saumat elää hänessä ijankaikkisesti. Tämäkin kertomus
on uskomme wahwistukseksi: mitä tietäjät uskoimat, olemme
apostolit ja me nähneet. Kristus on kuningas. Miten? Tä-
mä wahwistaa meitä uskomaan sitäkin, mitä Jumalan sana
opettaa, mutta joka wiela ei ole täytetty. Mitä warmempi
usko on, sitä helpompi on kuuliaisuus. Miten tietäjäin käytös
sitä todistaa?

3) Jumala. Ihmiset tässä toimimat, mutta Jumalan
täsi ohjaa kaikki. Todistakaa tämä! Jumala ilmoittaa tietäjille
tähden merkityksen; Jumala kieltää tietäjiä Herodeksen tykö
palajamasta; hän waroittaa Josefia unessa; hän antaa lasten-
murhan tapahtua (miten hän olisi woinut sitä estää?); hän
kutsuu Josefin takaisin Egyptistä. Kertomuksemme antaa meille
aihetta ajattelemaan sitä wiisautta ja rakkautta,
joka ilmestyy Jumalan johdatuksissa. Wa-
pahtaja oli tullut; sitä ainoastaan taiwaasta mottiin julistaa.
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Jumala oli sen jo ilmoittanut yksityisille ihmisille: Marialle,
Josefille, paimenille, Simeonille, Hannalle ja näitten kolmen
«iimeksi mainittuin kautta muutamille ihmisille Jerusalemissa
ja Betlehemissä. Tässä Jumala ilmoittaa sen koko suurelle
pääkaupungille. Ajatelkaapa: outoja ihmisia tulee Jerusale-
miin; he kääntyivät suoraan kuningas Herodeksen luo eris-
kummallisella kysymyksellä, jota ei ainakaan olisi luullut pa-
kanain tekemän; Herodeksen täytyy kysyä muilta, jotka siten
saamat kuulla asiasta. „Koko Jerusalem hämmästyi", sano-
taan raamatussa; koko kaupungin läpi kulki siis huhu Va-
pahtajan syntymisestä, jota tapahtumaa siihen aikaan yleisesti
toiwottiin. Kuinka suuren wiisauden Jumala osoitti, kun hän
tahtoi jokaiselle ilmoittaa Vapahtajan syntymisen! Ia kuinka
suuren rakkauden samalla! Minkätähden asia oli tulema niin
yleiseen tunnetuksi? Vastatkaa raamatun lauseella: Jumala
ei tahdo yhdenkään syntisen kuolemaa ....Jokainen oli
nyt tilaisuudessa kääntyä lesuksen luo. Sentähden asia ju-
listettiin pääkaupungin kaduilla: Katso, minä ilmoitan teille....
(mikä armo!); sentähden se ilmoitettiin jaloille pakanoille (mikä
hywyys!); ilmoitettiin huonoillekin ihmisille, Herodekselle ja
papeille (mikä laupeus!) Tietäjäin suurten lahjain kautta
tuli lesuksen wanhemmille helpompi tebdä matka Egyptiin,
(mikä rakkaus!) Niin iloitkaamme mekin Jumalan äärettö-
mästä rakkaudesta Kristuksessa ja lukekaamme lopuksi kerto-
muksemme johdosta Tit. 2: 11—14: Sillä Jumalan armo,
kaikille ihmisille terweellinen, on ilmestynyt ....

lesus kahdentoista nmotiaana templissii.
Luu». 2: 41—82.

lesuksen wanhemmat waelsiwat joka wuosi Jerusalemiin.
Laissa oli käsketty (2 Mos. 23: 17), että miesten piti kolme
kertaa wuodessa menemän Jerusalemiin, nim. pääsiäisjuhlalle
Huhtikuussa, Helluntaijuhlalle Kesäkuussa jaLehtimajanjuhlalle
Lokakuussa. Waikk'ei mannoista ollut mitään määrätty laissa,
meniwat hurskaat waimot kuitenkin joskus mukaan, niinkuin
Maria tässä ja Hanna W. T:3sa. Mieltä ylentäwää on
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nähdä koko perheen tässä waeltawan Jumalan huoneesen,
kaikki yhtä innostuneina ja samaa pyhää tapna noudattaen.

Kertomuksemme on merkillinen kolmessa suhteessa. En-
siksi sisältää se ainoan tiedon, mikä meille on annettu Wa-
pahtajan lapsuudesta. Toiseksi on tässä ensimmäiset lesuksen
sanat, jotka apostolit owat kirjoittaneet: Ettekö te tietäneet....
Kolmanneksi lesns ensi kerta käyttää sanat: „minun Isäni"
(49 w). lesns eroittaa nim. aina puheessaan opetuslapsille
ja kansalle sanat: „minun Isäni" ja „teidän Isänne." Ei
missään huomata hänen sanoman: „meidnn Isämme." (Math.
6: 9. puhuu lesus opetuslasten nimessä.) Tämä lesuksen
puhetapa on tärkeä meille; se osoittaa nim. lesuksen eroittä-
män tarkkaan oman suhteensa Jumalaan siitä suhteesta, jossa
ihmiskunta Jumalaan on; se osoittaa myös Kristuk-
sen jo kahdentoista muotina nci tietä-
neen olemansa Jumalan Poika. Mösnouse-
misen jäljestä näemme hänen käyttäneen sanat: minun Isäni
ja teidän Isänne (loh. 20: 17).

Keskustelu.
lesus lapsena.

Aikaillen lumcllanpello. Tämä kertomus koskee teihin
kaikkiin. Miten? Te olette useimmat siinä iässä, kuin lesus
oli. Kertomuksemme esittää meille lesuksen lapsena, teille esi-
merkiksi. lesus on jo lapsena hurskas, s. o. hänen mielensä,
kaikki hänen ajatuksensa omat Jumalaan päin käännetyt. Hän
on myös jumalinen, s. t. s. hänessä on pyhä pelko rikkoa Ju-
malaa wastaan, ja scntähden on hän wanhemmilleen alamai-
nen, koska Jumala neljännessä käskyssä on sitä waatinut. Ai-
kaisin sinunkin pitää tuleman hurskaaksi ja jumaliseksi. Se on
Jumalan tahto. Minä rakastan niitä, jotka minua rakasta-
mat, ja ne, jotka minua warhain etsiwät, löytämät minun
(Sanani. 8: 17). Mitä nuorena oppii sen wcmhana taitaa.
Hurskauteen ja jumalanpelkoonkin tarwitcmn harjaantumista.
Mitä waremmin aloitat, sitä helpompi sinun on pysyä totuu-
dessa, olla auttcuvainen ja rukoilla. Sitä wastaan mitä myö-
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hempään jätät kääntymisesi, sitä maikeammaksi se tulee. Sen-
tähden: Kylmä siemenes huomeneltain (Sal. saarn. 11: 6). —Mi-
tä se on? Seuraa siinäkin lesuksen esimerkkiä,

Kirkonkäynti. lesuksen wanhemmat waelsiwat joka wuosi
pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin, niinkuin Israelissa oli tapana.
He ottiwat lapsensa mukaan hänen kahdentoista wuotiaakn' tul-
tuaan. Jerusalemissa ei lesus kulkenut katselemassa suuria,
kauniita huoneita y. m. erinomaisuuksia, maan oli mieluisem-
min temppelissä: ettekö tietäneet, että minun pitää oleman niissä,
jotka Isäni omat? Hän ikäänkuin sanoo: sieltähän teidän olisi
pitänyt minua kohta etsimän. Miten sinä woit jo lapsena tulla
lesuksen kaltaiseksi. Käy mielelläsi kirkossa. Monen mielestä
lapsilla ei ole mitään tekemistä kirkossa. Mitäs siitä sanot?
Ia mistä syystä? Mikä on teitä waatiwa ahkeraan ja ha-
lulla jumalcmpalwelukseen osaa ottamaau? lesus oli temppe-
lissä. Mitä pitäisi teidän tehdä, jos teiltä mölistä puuttuu
halua ,ja te kernaammin tekisitte jotain muuta? lesus meni
temppeliin. Johtakoon sydämellinen halu sinua sinne, samoin
kuin se lesusta johti. lesuksen wanhemmat ottiwat lap-sensa mukaansa. Kaunista on nähdä isän, äidin ja lapsen
yhdessä maeltawan Herran huoneesen. lesuksen wanhemmat
wiipyiwät sillä matkalla 14 päiwää, sillä 7 päiwää kesti pää-
siäisjuhla ja 7 päiwää meni matkalla; moni ei henno uhrata
kahta tuntia wiikossa lumalanpalwelukseen! Mitä lesus
tässä lapsena teki, tuli sittemmin tawaksi hänen elämässään;
sentähden hän taisi sanoa wihollisilleen: Minä olen joka päiwä
ollut tykönänne, opettaen templissä (Mark. 14: 49).
Jos tahdot seurata lesuksen esimerkkiä, olkoon Herran huone
sinulle rakas!

Ilon Jumalassa ja Hänen sanassaan. Wanbemmat
löysiwät hänen templissä istuwan opettajain keskellä,
kuunteleman heitä ja kysymän heiltä (46 w). lesuksessa
on siis sydämellinen halu oppia Jumalan sanaa; se on hä-
nen ilonsa ja riemunsa. Hän kysyi saaduksensa opetusta;
sillä hänkin on, muitten lasten tnwalla, kaswanut wiisau-
dessa. Minkä suuren ilon hänelle tuotti puhe Juma-
lasta ja Jumalan sanasta, näemme hänen mustauksestaan äi-
dilleen : ettekö tietäneet, että minun pitää oleman niissä, jotka
Isäni omat? Tämä on ensimmäinen puhe lesuksen suusta,
joka on meille säilynyt. Sanotaan, 50 m., ett'eiwät wan-
hemmat ymmärtäneet sitä sanaa, kuin hän heille sanoi; samoin
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täytynee meidänkin tunnustaa. Luulemme hänen tarkoittaneen:
Herran huoneessa olen kuin kotona; sieltä en tahdo lähteä;
missä Jumalasta ja taiwaallisista asioista puhutaan, siellä
minäkin tahdon olla: koko sieluin ja mieleni wetää minut
sinne. Sama mieli on lesuksella michenakin. Lapsena
sanoi hän: „minun täytyy olla niissä, jotka Isäni omat." Ia
miehenä sanoi hän: „minun pitää tekemän hänen työnsä, joka
minun lähetti; se on ruokani, että teen hänen tahtonsa, joka
minun lähetti, ja täytän hänen työnsä;" ja wiimein: „minä
kirkastin sinun maan päällä; minä täytin sen työn, jonkas
minulle annoit tehdäkseni." Täten on lesus taas pyhänä
esimerkkinä kaikille lapsille. Miten? Olkoon paras huwituk-sesi tuulla Jumalasta puhuttaman, kuulla raamatun kerto-
muksia kerrottaman; kuule ja lue mielelläsi Jumalan sanaa,
puhu Jumalan kanssa rukouksessa, olkoon sydämesi ilo Her-rassa. Sinulle 0,1 siitä tulema siunaus, niinkuin Icsnksellckin.Minkä nuorena oppii, sen wcmhana tekee. Jos moit lesukscn
mukaan jo lapsena totisesti sanoa: „minun pitää oleman niissä,
jotka Isäni omat", tulet myös nuoruudessasi kiusausten lä-
hestyessä sanomaan: „miksi niin paljon pahaa tekisin jarik-
koisin Jumalaa wastaan?" Sentähden: „kylwä siemencs huo-meneltaan" ja ota lesus lapsi esimerkiksesi!Hän oli Vanhemmilleen alamainen. lesuksen sanoista:
„Minun pitää olemau niissä, jotka Isäni omat", näemme
kyllä, kuinka kernaasti hän olisi aina ollut temppelissä nautti-massa Jumalan sanan opetusta. Tahi niinkuin Damid sanoo
84 psalmissa: Uksi päiwä sinun esikartcmoissas on parempikuin tullannen muualla: ennen minä olisin owenmartia minun
Jumalani huoneessa, kuin asuisin jumalattomain majoissa.
Ia kuitenkin menee hän wanhempainsa kanssa Natzarcthiinja on heille alamainen. Ia se on luonnollista, sillä joka
Jumalaa rakastaa, hän rakastaa myös lähimmäisiänsä, wan-
hempiansa ja täyttää Jumalan tähden neljännen käskyn: kun-
nioita isääs ja äitiäs. Tulkaa tänne, lapset, ja antakaa
Vapahtajanne lesukscn Kristuksen opettaa teille, kuinka teidän
tulee isää ja äitiä totella. Hän oli Jumalan Poika ja kui-
tenkin oli hän äidilleen alamainen, s. o. hän teki, mitä äiti
tahtoi, eikä ollut kaikkea paremmin ymmärtäminciän, kuin hän.Eikö tämä saata siima häpeämään, sinä lapsi, joka et mitään
ole ja kuitenkin usein osoitat äidillesi tottelemattomuutta ja
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nurjaa mieltä, puutut kunnioituksessa häntä wastaan ja pidät
itsesi paljon wiisaampana häntä. Sinä ylpeä, turhamainen,
tottelematon lapsi, ota opetusta lumalau Pojalta ja kätke
sydämeesi sanat: hän oli wanhemmillecn alamainen. Se on
hurskautesi koetuskiwi. Joka wnnhempia mielellään tottelee,
tottelee myös Jumalaa; hän tottelee sittemmin elämässä mui-
takin ihmisiä, joitten mallan alle hän kuuluu.

Ia lesus menestyi Viisaudessa, iässä ja armossa
Jumalan ja ihmisten edessä. (52 m.) Kun lesus kaZwoi
iässä, edistyi hän myös wiisaudcssa oman ahkeruutensa ja
miettimisensä kautta, sen tarkkuuden kautta, jolla hän kuuli
pyhää sanaa tunteman äitinsä opetusta, sekä rukouksella ja
hurskaudella saawutetun elämänkokemuksen kautta. Jos tah-
dot wiisaaksi tulla, ole hurskas ja Jumalaa pelkääwäinen.
„lumalan pelko on Viisauden alku ja pahan wälttää on ym-
märrys." lesus edistyi siinä wiisaudcssa, joka hänessä oli
lesuksessa käwi siis toteen hänen omat sanansa: „jolla on, hä-
nelle annetaan" sekä W. T:n lupaus: Minä rakastan niitä,
jotka minua rakastamat, ja jotka minua warhain etsiwät, ne
löytämät minun (Sananl. 8: 17). Hänessä myös täytettiin
neljännen käskyn lupaus: joka isää ja äitiä rakastaa, hänelle
käy hymin. Wiisauden ohessa kaswoi lesus armossa Juma-
lan ja ihmisten edessä. Armossa Jumalan edessä: se olikin
luonnollista; se, jonka rakkain olinpaikka on Herran huone,
jonka suurin ilo on Jumalassa ja Jumalan sanassa, joka
noudattaa Jumalan käskyä: kunnioita isääsi ja äitiäsi, se
on marinaan Jumalalle otollinen. Armossa ihmisten edessä:
koska hän täytti Jumalan W. T:ssa antaman käskyn: ra-
kasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi, oli hän myös käytökses-
sään nöyrä, auttawainen, järjestystä pitämä, luotettawa ja
wilpitön. Wanha satu kertoo Nazarethin asukasten sanoneen:
„menkäämme ystäwällisyyden luo", kun heillä oli asiaa
lesukselle. Ei moi ajatella herttaisempaa nuoruutta, kuin
lesukscn oli. Onko se teille mieluinen, niin osoittakaa sitä
sillä, että halulla ja ilolla käytte kirkossa, että pidätte Ju-
malan ja Jumalan sanan rakkaana (sillä ensimmäisissä meille
säilyneissä sanoissa lesus puhuu Isästään, samoin myös wii-
meisissä: Isä, sinun käsiisi ....), että tottelette wanhem-
pianne ja menestytte armossa Jumalan ja ihmisten edessä.
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Waan sna aina seuraaman»
Ia iestäsi kantamaan
Suo, lesus, mulle halua
Ia anna »rmos apua;
Mun auta «ikein alkamaan,
Ia tue, ett'en waiwu maan!

(U. S. W. Ehd. 138: 5.)

lesulsm elämä 12—30 iläwuoteen. Siitä ajasta
lesuksen elämässä ei meillä ole mitään tietoja. Muutamia
wiittauksia waan löytyy. Kansa sanoo: Mark. 6:3: Eikö
tämä ole se seppä, Marian poika? ja Mach. 13: 55 w.:
eikö tämä ole se sepän poika? Koska kansa sanoo häntä
sepäksi, on hän warmaan semmoisessa työssä auttanut kaswa-
tusisäänsä, joka oli puuseppä. Vanha satu kertoo lesuksen
auroja tehneen. „Työ, joka ei ollut mitään turhaa, waan
kuului jokapäiwäisiin tarpeihin, oli ennen muita sopima Ju-
malan pojalle. Kumitelkaamme mielessämme häntä kirwes
kädessä weistäwänä, tilaajain kanssa puhumana, isänsä neuwon
mukaan kaikki oikein ja ahkerasti tekemänä, yksinkertaista ra-
wintoa nauttiessa päiwan tuskaa ja hellettä kantamana, war-
hain nousemana ja myöhään wäsyneenä wuoteelle käywänä.
Näin hän elää päiwä päiwältä 30 wuoteensa saakka. Ei hän
rupea lewottomana ajattelemaan: mitä miuä maailmassa teen?
Olenko tullut tänne auroja tekemään? Ei, hän tyytyi Isänsä
armoon/") Niin on Herramme ja Vapahtajamme wapaasta
tahdosta yhtynyt köyhiin, alhaisiin ja raskautettuihin; niitä
hän sittemmin wertaisinaan kutsuu luokseen: „Tulkaat minun
tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette raskautetut." Siten
on Herramme ja Vapahtajamme ollut meille esimerkkinä nöy-
ryydessä, itsensä halpana pitämisessä ja taiwaallisen Isän
tahdon tottelemisessa; sentähden hän woipikin sanoa: „oppikaat
minusta, sillä minä olen siwiä ja nöyrä sydämestä." Nazareth
oli sitä paitsi ylönkatsottu kaupunki ja sen asukkaat viimat si-
mistymättömät; sanoitiinkin (loh. 1: 47): Tulleeko Nazare-
thista jotain hywää? Verrattomalla kärsiwäisyydellä kesti
lesus asukasten raakuutta ja ylönkatsetta 18 muotia. Sen-
tähden luemme hänestä Hebr. 5:8, 9: Vaikka hän oli Ju-
malan Poika, on hän kuitenkin niistä, mitkä hän kärsei, kuu-

*) Roos, lesuksen Kristuksen oppi ja elämä.
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Unisuuden oppinut. Ia täydelliseksi tultuansa on hän kaikille,
jotka hänelle ownt kuuliaiset, tullut syyksi iankaikkiseen autuu-
teen. Me, jotka useinkin pidämme paljonkin itsestämme,
waikk'emme mitään ole, (mastakohtana Herralle, joka oli suuri,
eikä itseään minään pitänyt, joka, maikka hän oli Jumalan
muodossa, alensi itsensä ja otti orjanmuodon päällensä Fil.
2:) me tahdomme tästä oppia warustamnaan lesuksen mie-
lellä. Jos olet paikassa, missä sinua ei kunnioiteta eikä ar-mossa pidetä, jos joskus rupeat ajattelemaan, parempaankin
kelpaawnsi, kuin puitten hakkaamiseen, elon puimiseen, laattian
lakaisemiseen, lapsen hoitamiseen, karjan paimentamiseen y. m. s.
—, niin muista Jumalan pojan olleen puuseppänä Nazarethissa,
muista hänen asuneen 18 nmotta siinä kaupungissa kaikessa
hiljaisuudessa. Pyri hänen kaltaiseksensa ja opi odottamaan!

Johannes Kastaja.
Math, 3: I—l2. y. m.

Johannes Kastaja on Jumalan maltakunnnn historiassa
suuresta merkityksestä. Profetawirkansa puolesta kuuluu hän
wielä tykkänään W. T:iin. Hänen piti saarnaaman lakia koko
kansalle ja yksityisille, jokaisen säädyn mukaan, herättääksensä
synnin tuntoa ja siten pelastuksen tarpeen tuntoa. Persoo-nassaan hän taas esittää sekä 38. että U. Tm hänen luonteensa
kahden pääominaisuuden, rohkeuden ja nöyryyden, kautta. Kat-
soen siihen ankaruuteen, järkähtämättömyyteen ja rohkeuteen,
jolla hän paljasti aikakautensa turmellusta sekä saarnasi katu-
musta ja parannusta, on hän U. T:n Elia. Hänen nöyryy-
tensä johtaa ajatuksen Vapahtajamme ensimmäiseen opetus-sa-
naan, U. Tm ensimmäiseen «aatiinukfeeu: Autuaat owat hen-
gellisesti waimaisct, sillä heidän on taimaan waltakunta (Math.
5:3). Tämän nöyryyden kautta oli Johannes suuri Juma-
lan edessä ja kelpasi edelläkäwijäksi hänelle, joka oli „rwyrä
sydämestä." Johanneksen piti käymän Herran kaswoin edessä,
malmistamassa hänen teitänsä; muuta hänen ei tarwinnut, eikä
hän woinutkaan tehdä. Joka tahtoo auringon säteitä tehdä.
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on narri, joka ei tunne itseänsä eN aurinkoa; mutta joka lait-
taa pois ja tasoittaa auringon säteitä estäwiä muoria ja kuk-
kuloita, hän tekee suuren ja hywän työn. Semmoinen työn-
tekijä oli Johannes.

Minä tarwitsen sinulta kastettaa, ja sinä tulet minun
tyköni (Math. 3: 14)! Mikä hienotuntoisuus näissä sanoissa!Kuinka paljon niissä on sisältöä ja kuinka kauniissa muodossane lausutaan! Hienommalla, ylewämmnllä tumalla ei woinut
lefuksen siweellineu puhtaus ja täydellisyys eikä Johannes kas-
tajan sydämen nöyryys tulla ilmi. lesus wastasi samalla tu-
malla: „falli nyt, sillä näin meidän sopii kaikkea manhurskautta
täyttää." „lesukseu pyrkiminen Johanneksen kasteelle on, sa-
moin kuin Johanneksen kieltokin lähtenyt sydämen nöyryydestä.
Koska lesus jo kahdentoista wuotiacmci tiesi, että hauen piti
oleman niissä, mitkä Isänsä oliwat; koska hän sitten oli kas-
wanut wiisaudcssa, iässä jn armossa Jumalan ja ihmisten
edessä, niin näemme tässäkin todistuksen hänen sanoihinsa:
«Oppilaat minusta, sillä minä olen siwiä ja nöyrä sydämestä."
Kaikkein nöyrimmälle. Jumalan ja ihmisen Pojalle walmisti
Johannes tietä; ja miten semmoiseen tehtäwään olisi sopinut-
kaan joku, jolta tämä pääamu olisi Keskustelun
tchtämä on antaa semmoinen kuwa tästä suuresta miehestä,
että lapset ymmärtämät armossa pitää Johanneksen persoonaa
ja hänen asemaansa Jumalan waltakunuan suhteen. Keskus-
teluun on otettu paljon, joka ajan suhteen ei siihen kuulu, mutta
keskustelun yllämainittu tarkoitus oikeuttaa sen.

Kestusteln.
Johannes Kastaja.

1) Hänen persoonansa ja esiintymisensä. 2) Hänen pa-
rannussaarnansa ja kasteensa. 3) Hänen todistuksensa
Kristuksesta. 4) Kristuksen todistus hänestä.
1) Hänen persoonansa. Johanneksen elämäntapa oli an-

kara. Minkälaisia waatteita hän täytti? Minkälaista rnokaa?
*) Liseo, Tutkistelemista Johannes Kastajasta, 1836.
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Eliastakin kerrotaan (2 Kon. 1:8): Hän oli karmainen ja
wyötetty hihnaisella wyöllä. Miksi? Elia tahtoi niinkuin en-
nen wanhat profewt sillä merkitä ajan surkeutta. Toiseksi
hän tahtoi sillä osoittaa ei mitään tarmitsemansa eikä mitään
pyytämänsä. Kolmanneksi piti ulkonaisen elämänsäkin olemansaarna maailmalle. Mistä? Luemme Luukk. 3: 2. Jo-
hannes ei siis tullut esille omasta tahdostaan, maan Jumalan
käskystä (mert. loh. 1:6). Luemme wielä Es. 40: I—4.
ja Mal. 3: 1. Näitten ennustuksien mukaan oli Herran edellä
tulema lähettiläs, edelläkäwijä, ja Mal. 4: 5. nimitetään tätä
lähettilästä Eliaksi, yhtäläisyyksiä Johanneksen ja Elian wä-
lillä oli elämäntapa ja ankaruus. (Missä on Elia ankaruutta
osoittanut, missä Johannes?) Johannes rupesi saarnaamaan
Jordanin erämaassa. Hänen saarnansa ja kasteensa heriitti-
wät suurta huomiota (Math. 3:5, 6). Luemme myös loh.
1: 19, että Korkea raati lähetti lähetyksen Johanneksen tykö

kysymään, kuka hän oli. Mitä kansa hänestä sanoi, kerrotaan
Luukk. 3: 15: Mutta kuin kansa ....Farisealaisten ja
lllinoppineitten mielipide näkyy Luukk. 7: 30.

2) Johanneksen fllarn» ja laste. Johannes saarnasi:
Tehkäät parannus, s. o. muuttakaa mielenne. Mielessä on siis
alku tehtäwä. Mallan toisin ajatteliwat farisealaiset. Miten?
Sitten hän rupeaa neuwomaan, muen tämä mielenmuutos on
osoitettawa. Kansalle sanoo hän: Jolla on kaksi hametta ... ;

Farisealaisille: Te tyykärmeitten siliät, kuka ~...; publika-
neille: Älkäät enempää waatito; sotamiehille: Älkäät kenellekään
wäkimaltaa tehkö. „Taiwaan waltakunta on lähestynyt" on
syy, minkcitähden mielenmuutos on tehtäwä. Samaa waaditann
wielä. Joka Kristuksen waltakuntaan tahtoo tulla, hänen pi-
tää mielensä muuttaman. Hänen tulee wihata maailmaa ja
syntiä, joita hän ennen on rakastanut. Sen, joka tahtoo tui-
maan wllltakunnan woittaa, täytyy kuolla synnistään. Sitäsamaa lesus waatii ja neumoo Math. 4: 17: Tehkäät pa-
rannus, taiwlllln waltakunta on lähestynyt ja Mark. 1: 14:
Tehkäät parannus ja uskokaat cwankeliumi.

Johannes myös kasti. loh. 1: 33. luemme: Joka
minun lähetti kastamaan. Näistä sanoista ymmärrämme hänen
kastaneen Jumalan käskystä. Luukk. 3: 3. sanotaan hänen kas-
teensa oleman „parannuksen kaste syntein anteeksisaamiseksi".Parannus ja kaste omat siis hywin likeisessä yhteydessä. Joka
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parannusta tahtoi tehdä, antoi kastaa itsensä uskossa syntein
anteeksisaamiseen, uskossa Mesiakseen. Kaste, meteen upotta-
minen oli kuwaannollinen työ, s. o. aistimilla huomattama
kuwa jostain hengellisestä. Mitä kaste oli kuivaa-
ma? Sielun puhdistumista. Miten? Eroituksen oman kas-
teensa ja Kristuksen asettaman kasteen wälillä mainitsee Jo-
hannes itse (Lnuk. 3: 16): minä tosin kastan teitä medellä,
mutta hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella. Niille,
jotka kristillisen kirkon kasteella kastetaan, annetaan jotain,
nim. Pyhä Henki. Ap. T. 2: 38.

Johanneksen todistus Kristuksesta. Lukekaamme loh.
1: 19—36. Hänen kasteensa herättää suurta huoi.nuta. Kor-

kea raati laittaa juhlallisen lähetyksen hänen luokseen. Silloin
Johannes todistaa lesuksesta: hänen kasteensa on minun kas-
tettani suurempi (26 m.), hän oli ennen minua, minä olen
paljon häntä halwempi. Toisena päiwänä antaa hän wielä
woimallisemman todistuksen: Katso Jumalan karitsa, joka pois
ottaa maailman synnit (29 w.). Näissä sanoissa wiitataan:
1) lesuksen »viattomuuteen; 2) hänen kärsiwäisyyteensä; 3)
Jumalan päätökseen lunastuksesta; 4) syntein poisottamiseen.
Missä kuhunkin? Katso seuraamia wcirsyjä. Toinen todis-
tus on loh. 3: 28—36: Minä olen yljän ystäwä. Iljan
ystäwä wie morsiamen yljän luo. Kristus on ylkä. Mor-
sian on seurakunta. Selittäkää itse tarkemmin tätä kaunista
kuwaa. Hänen tulee kaswaa; hän tulee ylhäältä; hän on
kaikkein yli; hän puhuu Jumalan sanoja; hänellä on Juma-
lan Henki; hän on Jumalan poika; joka uskoo hänen pääl-
lensä, hänellä on ijankaikkincn elämä; joka ei usko hänen pääl-
lensä, ei hänen pidä elämää näkemän, maan Jumalan wiha py-
syy hänen päällänsä. Kuinka korkea ja woimallinen todis-
tus! Tälle Johanneksen todistukselle antaa lesus itse armoa,
kun hän sanoo: Te lähetitte Johanneksen tykö, ja hän todisti
totuuden (loh. 5: 33).

4) Kristuksen todistus Johanneksesta. Olemme mar-
sinkin ihmetelleet Johanneksen luonteessa kahta puolta, nim.
hänen rohkeuttansa missä? ja hänen nöyryyttänsä
missä? Wielä korkeammalle hänen asetamme kuultuamme
lesuksen sanat hänestä. Luemme Math. 11: 7 —15. 1). Hän
siis ei ole mikään ruoko, mikään häälywä, epnwakmua ihmi-
nen, joka tänään puhuu yhtä, huomenua toista, mielin kielin
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kaikkien kanssa, ei, ivaan hän on matama; 2) hän ei ole waa-
tetettu pehmeillä waatteilla: hän ci ole mikään weltto howi-
mics, maan hänessä on totuutta ja rakkautta; 3) hän on ja-
lompi kuin profeta. Tätä selitetään likemmin 10 m.: Hän
on se, josta kirjoitettu on ....ja 11 m.: Totisesti minäsanon teille: niitten seassa, jotka maimoista syntyneet omat,
ei ole yhtäkään tullut, joka olisi suurempi kuin Johannes Kas-
taja. Miksi? Kaikki profetat omat maan toimossa odotta-
neet Kristuksen tulemista, mutta Johannes oli Välittömästi
edelläkäwijänä Kristukselle ja ikäänkuin osoittaa häntä sormel-
laan, sanoen: „katso Jumalan karitsa" ....Kuitenkin on
se, joka on »vähempi taiwaan maltakunnassa, s. o. liskomainen,
maikka huonommilla lahjoilla warustettu kristitty, häntä suu-
rempi. Miksi? Siksi, että Kristus asuu hänessä, että hä-
nelle on ilmoitettu enemmän Jumalan neuwoista, kuin Jo-
hannekselle, että hänessä asuu Kristuksen henki y. m. Ia
Herra kehoittaa (12 m.) tuimaan Valtakuntaa omistamaan,
sillä hän mielellään suo wäkewäin sen itselleen repimän.

Toinen Kristuksen todistus Johanneksesta -on Math.
21: 23—27, 32. Tuottakoon keskustelumme Johannes Kas-
tajasta sen hedelmän, että usein muistaisimme hänen ankaraa
parannussaarnaansa ja antaisimme hänen todistuksensa johdat-
taa meitä Kristuksen luo.

lesus kastetaan.
Mllth. 3: 13—17.

Minä'Jarwitsen sinulta kastettua, ja sinä tulet minun
tyköni. Johanneksen luonteen'spääominaisuudet omat wnati-
maton nöyryys ja järkähtämätön rakkaus. Ensinmainittu muu
tulee tässä ilmi ja sen ohessa sywä itsensä tunteminen. Hän
tarkoittaa: että sinä, joka olet minua paljon
suurempi, kastaisit minua parannuksen kasteella. Meidän
sopiN kaikkea wcmhurskautta täyttää, s. o. meidän molempain
tulee tehdä, Mitä Jumalan edessä on oikeaa, ja täyttää Ju-
malan tahto. Jumalan tahto oli, että Johanneksen tuli kas-
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taa ja että lesuZ piti kastettaman. (Luukk. 3:2). Tämän
kasteen oli lesukselle siinä, että hän sen kautta an-
tautui lain alaiseksi. Meille on sillä se merkitys, että lesussen kautta on pyhittänyt kasteemme. Tästä wiimcmainitusta
tahdomme wielä puhua.

Keskustelu.
lesulsen loste meidän lastcemme esiluunma.

lesuksen kaste on kasteemme esituwa. lesuZ pyhitti
kasteemme antamalla itsensä kastaa. Mitä lesuksen kasteessa
nähtiin tapahtuman, se tapahtuu wielä joka lapsen kasteessa,
waikk'emme sitä näe.

Jumalan sana tuli Johannekselle, ja hän tuli kaikkiin
maanpllikkoihin Jordanin ympärillä ja saarnasi parannuksen
kastetta syntein anteeksiantamiseksi, (Luukk. 3:2, 3). Tähän
jumalalliseen käskyyn Johanneskin nojautuu sanoessaan: Joka
minun lähetti kastamaan . . . (loh. 1: 33). Kristillinen
kaste perustuu myös Jumalan käskyyn eikä ihmisten tahtoon.
Herran -käsky opetuslapsille oli sanasta sanaan seuraama:
„Menkäät siis ja tehtaat kaikki kansat opetuslapsikseni siten,
että kastatte heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
ja siten, että opetatte heitä pitämään kaikki, minkä minä olen
teidän käskenyt"*). Lutherus sanoo pienessä katekismuksessaan:
„kaste on wesi, joka on Jumalan sanan kautta säädetty ja Ju-
malan sanan kanssa yhdistetty." Mitä sillä tarkoitetaan? Ia
mitä minä tarkoitan sanoessa», teille: Meidän tulee kaikkea
wanhurskautta täyttää? Meidän tulee antaa kasteelle se armo,
että tunnustamme sen Jumalan asettamaksi.

lesulsen kasteessa ilmestyy lolu lolmeyhteys. Miten?
Isä puhuu. Pojalle puhutaan. Pyhä Henki tulee lesuksen yli.
Samaten mekin kasteessa tulemme osallisiksi kolmeyhteisen Ju-
malan olennosta, kun me kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän

*) Tämä tarkempi käännös on tärkeä. Kasteessa tulemme Kris-
tuksen opetuslapsiksi, tulemme yhteyteen hänen kanssansa. Me tulemme
sen kautta istutetuiksi kolmeyhteyden nimeen, s. o. olentoon. Sittem-
min seuraa opetus.
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Hengen niineen. Sentähden kummit lapsen kasteessa tun-
nustamat uskomansa kolmeyhteiseen Jumalaan kolmen uskon-
kappaleen mukaan. Kuinka ne alkamat?

Taiwas aukeni lesulsen kasteessa. Taimas ja maa
näkymät olleen eroitettuina. Tässä ne jälleen yhdistyivät.
Kristus on näkymättömänä seurakunnassaan läsnä maailman
loppuun asti (Math. 28: 20). Kasteen kautta tulemme ase-
tetuiksi hänen seurakuntaansa, ja siitä asti näkymät-
tömänä meitä läsnä, hän, joka taiwaässa on näkywnisessä
muodossa. Sentähden nimitetäänkin hänen waltakuntaansa,
johon kasteen kautta tulemme, taiwaan waltakunnaksi, että se
yhdistää meitä taiwaallisiin ja kerran johdattaa meitä tai-waasen. Raamatussa lausutaan tämä näin: Niin monta kuin
te Kristuksehen olette kastetut, olette te Kristuksen päällenne
pukeneet (Gal. 3: 27). „Päällenne pukeneet", niinkuin pu-
wun. Tämä merkitsee: 1) yhteyttä lesuksen kanssa, jonka
kautta olemme saaneet omiksemme Kristuksen kuolemalla meille
ansaitut tmwaallisct aarteet: syntein anteeksisaamisen, wihan
syntiä wllZtaan ja rauhan Jumalan kanssa, (Rom. 5:1).
2) Puku peittää ja warjelee: samaten Kristus peittää
synnin ja warjelee sen wiettelyksiä wastaan. 3) Puku kau-
nistaa: „Wllnn sä woit. Herra, parantaa, Mun synnis-
täni puhdistaa, Woit alastoman werhota Wcuchurskautes
waatteilla." lesus sanoi kerran opetuslapsilleen: „Tästedes
näette taiwaan awoinna." Kenelle tämän myös woi sanoa?
Kastettu on autuas uskossa. Mämaiuitut tcuwaalliset aarteet
annetaan hänelle uskossa. Joka uskoo ja kastetaan j. n. e.
Pyytäkaämme kaikki näitä lahjoja saada!

Tämä «n se ralas Poikani, johonka minä mielistyin.
Ef. I: 5 luemme: Jumala on säätänyt meitä korjattaa tap-
siksensa, lesuksen Kristuksen kautta, hänen hywan tahtonsa
jälkeen, ja (6 w.) on meitä armoihinsa ottanut siinä rakkaassa.
Ia lesuksen syntymisen johdosta sanottiin: „ihmisille hymä
tahto." Luonnosta on ihminen syntinen eikä woi olla Juma-
lalle otollinen. Mutta kuu ihminen tulee yhteyteen Juma-
lalle rakkaan ja otollisen lemksen kanssa, tulee hän lesuksen
kautta Jumalalle rakkaaksi ja otolliseksi, mintuin lapsi wan-
hemmilleen: ihminen tulee silloin Jumalan lapseksi. Mutta
niille, jotka hänen ottiwut mustaan, antoi hän woiman Ju-
malan lapsiksi tulla, jotka uskomat hänen nimensä päälle
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(loh. 1: 12). Me otamme lesuffen ivastaan ja lesus ottaa
meidät ivastaan kasteessa. Siten tulemme siis Jumalan lap-
siksi. Tämä merkitsee, niinkuin jo yllä mainittiin ja sana
„lapsi" sisältää, että me olemme yhteydessä Jumalan kanssa,
olemme hänelle rakkaat ja otolliset ja tulemme Jumalan pe-
rillisiksi (Rom. 8: 17). Meille taiwaassa tähdelle pantu ka-
toamaton ja turmelematon perintö (1 Piet. 1: 4.) on autuus.
Tämän autuuden on Kristus meille ansainnut ja se luwataan
ja annetaan meille kasteessa. Sentähden sanotaan myös ka-
tekismossa: „lumala tekee meidät autuaiksi uuden syntymisen
peson kautta." Joka uskoo ja kastetaan tulee autuaaksi.
Tässä maailmassa kunnioitetaan niitä lapsia, joitten wanhem-
mat omat rikkaat ja suurisukuiset. Kuinka suuri kunnia sitten
onkaan ihmiselle, että hän woi tulla Jumalan lapseksi, eikä ai-
noastaan ole hänen luomansa. Sentähden, lapset, pitäkää
kasteenne korkeassa armossa ja sanokaa apostolin kanssa: Kat-
sotaat, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että
meitä Jumalan lapsiksi nimitetään (1 loh. 3:1). Milloin
siksi tulitte? Mitä etuja silloin saitte omiksenne? —la wielä
kysymys, johon en tahdo mitään wastausta: elättekö myös
niin, kuin Jumalan lasten tulee? Joka walhettelee, milpis-
telee, pettää, elää nuhassa, eripuraisuudessa ja irstaisuudessa
eikä rukoile Jumalaa se ei ole mastaanottanut sitä lapsen-
oikeutta, jonka Jumala hänelle kasteessa tarjosi.

Jumalan Henki tuli alas lesukse» päälle. Meidänkin
päällemme tuli Pyhä Henki kasteessa; lesuffen yli näkywäi-
senä, meidän päällemme näkymättömänä. Mihin tämän uskon
perustamme? Helluntaina Pietari puheessaan sanoi: jokainen
antakoon itsensä kastaa lesuksen Kristuksen nimeen syntein
anteeksiantamiseksi; niin saatte Pyhän Hengen lahjan, sillä
teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu (Ap. T.
2: 38, 39). Sentähden sanookin Paawali Tit. 3:5: Lau-
peutensa jälkeen hän meidän autuaiksi teki uuden syntymisen
peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. S. o. kasteessa
annetaan meille Pyhä Henki, ja hän meitä uudesta synnyttää ja
uudistaa. Kasteestasi saakka, jolloin Pyhä Henki sinulle an-
nettiin, on hän sinun johtajasi. Oma paha halusi ja
maailman kiusaukset tahtomat saattaa sinua syntiin. Mutta
Pyhä Henki, joka kasteessa on istuttanut sinun Kristukseen
ja kristilliseen elämään, tahtoo sinua oikein kiinnittää siihen
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kaat lapset, hänen johdattaa teitä ja rukoilkaa ahkerasti: si-
nun Pyhä Henkesi imeköön minua tasaista tietä! Pyhä
Henki on myös kasteesta saakka lohduttajasi. Kaikessa
hädässä, ruumiillisessa ja hengellisessä, (mainittakoon jotain kum-
paakin laatua) lohduttaa hän sydämemme Kristuksen ewankeli-
umin kautta.

Tuli kyyhkysenä. Tämä wiittaa marsinkin kasteen wai-
kutukscen. 1 Kyyhkynen on puhtauden e sikum a. Se on
W. T:n mukaan puhdas eläin, joka usein Jumalalle uh-
rattiin. Jumala on kasteessa ottanut sinut lapseksensa, anna
sentähden ruumiisi elämäksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uh-
riksi (Nom. 12: 1). Tähän kuuluu myös waroitus, ett'emme
uudestaan syntiin lankeisi (2 Piet. 2. 22). Selittäkää tä-
mä kuwa yhteydessä kasteen kanssa. Selittäkää myös Paa-
walin sanat: pankaat pois manha ihminen ja pukekaat pääl-
lenne uusi ihminen. Tämä on Pyhän Hengen uudistus, josta
katekismuksessa puhutaan, ja uusi elämä, jossa meidän pitää wa-
eltaman. Warsinkin on kyyhkynen kaikkea wilppiä mailla,
niinkuin Kristus kerran todisti. Ole sinäkin wilpitön Juma-
lan ja ihmisten edessä! Pane pois kaikki wehkeet, kaikki ulko-
kultaisuus ja kaksikielisyys! 2) Kyyhkynen on hedelmälli-
syyden kuwa, silla hän synnyttää monta poikaa. Kristus
on (loh. 15: 16.) malinnut meidät (kasteessa) ja säätänyt mei-
dät (hänen yhteydessään), että me hedelmää tekisimme ja hedel-
mämme pysyisi. Jos kysytte mitä hedelmiä kristityn tulee
kantaa, löydätte mustauksen Gal. 5: 22, jossa luemme: Hen-
gen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystäwyys,
hywyys, usko, hiljaisuus, puhtaus. 3) Kyyhkynen on hy-
wyyden ja hiljaisuuden kuma, se on ilman katkeruutta.
Tämän sonniamme marsinkin häneen, joka kasteessa on kristi-
tyksi tullut. Kasteessa puet päällesi Kristuksen. Mutta hön
on sanonut: „oppikaat minusta, sillä minä olen siwiä ja nöyrä."
Mitä tulee sinun ajatella, kun wiha on sinua woittamaisillaan?

Jos niin teet, näkyy Kristuksen kuwa ja Henki sinussa.
Rukoilemme sitä wirren sanoilla: Henki lauvias, siwcätä Si-
weämpi kyyhkyistä, Wihaat mieltä ynseätä, Ilpeätä sydäntä;
Suo ett' olen hiljainen, Siwiä, nöyrä, leppyinen. Rakastan
mun weljiani, Waikt' ois wihamichiäni. (U. S. W. Ehd.
182: 7).
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lesus kiusataan.
Math. 4: Luukk. 4: Mmk. 1.

Kuka uskaltaisi tässä mainittuin tapausten sisällisestä
yhteydestä jotain sanoa! Ne ajat omat, Jumalan kiitos, ohi,
jolloin perkelettä luultiin wlllepukuun pukeutuneeksi Farisealai-
seksi. Sillä opilla ei ole U. T:ssa mitään historiallista pe-
rustusta ja se wedettiin esille ainoastaan sentähden, ett'ei tah-
dottu myöntää perkelettä oleman. Nykyjään on keksitty koko
tapauksen oll>en maan näön, yliluonnollisen hengenilmestyksen.
Tätä käsitystä mustaan puhuu koko kertomus, joka selwään on
historiallisena tapauksena pidcttäwä niinkuin sanat „wei hänen,
asetti hänen, osoitti hänelle" todistamat. Todenperciiscnci ta-
pauksena tahdomme Raamatun mukaan sen pitää. Tämä ta-
paus on lesuksen elämässä suuresta merkityksestä; se osoittaa,
ett'ei lesuksen puhtaus ja pyhyys ollut mikään tahdoton mietti,
mikään mekannillinen maisto, maan oli mapaan itsetietonsa wai-
kuttamci taistelu, jossa hauen inhimillinen luontonsa kyllä sai
kestää pahuuden woimallisia päällekarkauksia, mutta jossa hän
kuitenkin pahuuden moitti. Tämä yllämainittu todistetaan
selwästi ewankelistnin kertomusten historiallisen käsityksen kautta.

Luultawa on, ett'ei Wapahtajmnme ensin tuntenut kiusaa-
jaa, sillä itse saatana muuttaa itsensä walkeuden enkeliksi (2

Kor. 11: 14). Wasta kun kiusaaja käskee häntä rukoilemaan
itseään, huomaa lesus, kenen kanssa hänen on tekeminen jasanoo häntä saatanaksi. Jos Wnpahtaja olisi hänen kohta tun-
tenut, olisi koko kiusaus ollut leikkiä maan ja woitto helppo.

Ensimmäinen Adam kiusattiin ja lankesi. Toisen Adamin
piti weljensä kaltaisena tuleman kiusatuksi, mutta hän moitti.
Tä«ösä on ensimmäinen pistos kantapäähän, ja myös ensimmäi-
nen pään rikkipolkeminen. Kristuksen inhimillisen luonnon
mukaan oli lankeemus mahdollinen, niinkuin Adaminkin; hänen
jumalallisen luontonsa mukaan oli woitto malttamaton. Tämä
ristiriitaisuus loppui woiton todellisuuteen. Me olemme
Kristuksen kautta tulleet Jumalan luonnosta osallisiksi (1 Piet.
1:3); sentähden woimme myös kiuscmksissamme saada moitou.
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Keskustelu.

lesutsen taistelu ja woitto:

1) Ensimmäisessä kiusauksessa, 2) toisessa, 3)
ckolmannessa.
Kasteessa oli lesus saanut Pyhän Hengen. Se wei

hänen erämaahan. Mitä Jumala sillä tarkoitti? lesus piti
kiusattllincm. lesuksen omasta tahdosta ei siis riippunut, kiu-
sattiinko hän roai ei; Jumala mei hänen erämaahan. Sama-
ten Jumala johtaa jokaista ihmistä, sinua ja minua, koettele-
mukseen ja kiusaukseen. Tässä Jumala koettelee lesusta maal-
lisella hywällä, (miten?) Getsemanessa, Golgatalla kärsimisellä.
Meitäkin kiusataan joko wiettelemisellä hywäcin tahi kärsimisellä.
Ei myöskään lesuksen mallassa ollut lopettaa kiusaus tahtonsa
mukaan. Hänen täytyi kärsiä sitä niin kauan, kuin Jumalalle
hywciksi näkyi. Tätä osoittamat 5 ja 8 wärsyn sanat: hän
wei, asetti, osoitti. Tämä on meille suuri lohdutus. Kiusaus-
ten kestäessä ehkä usein huudamme: ah. Herra, kuinka kauan!
Mitä tällä tarkoitan? Ia Jumala wastaa: minun aikani ei
wielä ole tullut. Olkoon siis päätöksemme wirren wärsyn
mukainen: Edcssäs tahdon. Herran', Waeltaa tielläsi, Sä au-
toit joka kerran. Kun muut mun hylkäsi. Ilolla otan was-
taan Sen kalkin, minkä tuot. Ia kiitän ainoastaan. Ett' ar-
mon wielä suot. (N. S. W. Ehd. 81: 10, 11.) Hebr. 4:
15. mainitaan lohdutus, jonka saamme lesuksen kiusauksesta:
Sillä meillä ei ole .... Siis käy meidänkin tiemme lesuk-sen jäljissä taistelun kautta woittoon. Mitä sillä ymmärretään?

1) Ensimmäinen liusaus. Keskustelkaamme nyt joka kiu-
sauksesta erikseen ja tarkastakaamme sekä taistelua että woittoa.
lesus isosi erämaassa. Kiusaaja sanoi: Jos sinä olet . . . .

s. o. jos sinä olet se, miksi ääni kasteessa sinun nimitti, woit
helposti auttaa itseäsi. Saatana tahtoo lesusta ainoastaan
hätään ja nälkään katsomaan ja Jumalasta, auttajasta pois
katsomaan. Moni ihminen tekee niin, ja se on ihan perkeleen
tuhdon mukaan. Pari esimerkkiä: minulla ei ole mitään, sen-
tähden minun täytyy ottaa, mistä saan; olen tehnyt yhden
synnin (olen pettänyt), täytyy nyt tehdä toinen (täytyy wal-
hetella, wannoa wäärä wnla), ett'en kiinni joutuisi. Molem-
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missä tapauksissa muistetaan waan oma hätä, ja unhotetaan
Jumala. Usein puhuu myös ääni meissä näin: olen kas-
teessa tullut Jumalan lapseksi ja minun täytyy kuitenkin näin
paljon kärsiä. lesus mustaa: Ihminen ei elä ainoastaan
. . . .; s. o. kaikesta, mitä Luojan kaikkiwaltias sana kutsuu
olemaan. lesus wiittcm 5 Mos. 8:3, jossa luemme: Hän
waiwasi sinua . . . Wapahtaja tahtoi perkelettä mustaan sanoa:
Jumala woi ylläpitää elämämme ilman leimattakin. Milloin
Hän on sen osoittanut? Esim. Israel korwessa. Jumalan
tahdosta leipä rawitsee. Että lapsesi oppisiwat, ett'ei kaswa-
nut hedelmä rawitse, waan sinun sanasi ylläpitää uskowaiset
(Wiis. kirj. 16: 26). Niin on wieläkin. Jos Jumala tah-
toisi, woisi paperi ja puu ihmistä rawita, samoin kuin ruoho
eläimiä rawitsee. Wanha pappi Scriuer sanoo: kenellä on
leipä kädessä, sillä on Jumalan kaikkimaltiuisuus mallassa.
Mitä bän tarkoittaa? Toisenkin asian johdosta woimme to-
distaa Icsuksen sanain totuuden. Näette usein rikkaitten »van-
hempain lapsia, joilla on leipää yltäkyllin, maaleina ja sur-
kean näköisinä; sitä wastaan näette köylnä lapsia, joilla tus-
kin on leipäpalan, terween jaraittiin näköisinä. Miksi? Leipä
ei sitä tee, waan Jumalan tahto ja siunaus. Mela tänä
puimana täytetään profetan sanat: He syöwät eiwättu tule
rawituiksi (Hos. 4: 10). Miten? Kristus turmaa siis aino-
astaan Jumalaan. Tee sinä myös niin. Otamme uudes-
taan yllämainitut esimerkit. Minulla ei ole mitään. Jumala
on rikas; rukoile. Uksi synti (petos) on tehty; se on paha,
mutta turman Jumalan armoon ja koeta parantaa, mitä olet
rikkonut. Lyhyesti: Perkele tahtoo kiusata epä-
uskoon (6 rukous). Se on kiusaus. Kristus pysyy
uskossa. Se on woitto.

2) Toinen liuslwZ on likeisessä yhteydessä ensimmäisen
kanssa. Koska niin warmaan uskot Jumalan woiwan yllä-
pitää sinua ilman leimatta, heittäydy tästä alas; Jumala si-
nun kyllä warjelee; unhan hän luwannut sen tehdä: Hän an-
taa enkeleillensä .... Kuinka paljon eikö tämä tapaus
muistuta Ewan kiusauksesta: Olisiko Jumala sanonut . .

.
.?

Ajatukset piti ensin johdatettaman pois Jumalasta niinkuin
Vapahtajan ensimmäisessä kiusauksessa. Se ei onnistu. Sil-
loin perkele yhtyy Ewan ja Kristuksen ajatuksiin: koska Ju-
mala niin on sanonut ....; koska Jumala on niin woi-
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mallinen. .. . lesus wastaa: Kirjoitettu on: ei sinun pidä
kiusaaman Herraa lumalataZ. Ottakaamme tästä seuraama
opetus: jos joku raamatun paikka on sinulle epciselwä, koeta
werrata sitä toiseen selmempään. Mitä tarkoitan? Jumala
koettelee ihmistä, mutta ihminen ei saa koetella Jumalaa, ei
saa kiusata hänen totuuttaan, Vanhurskauttaan, tmkkiwalti-
aisuuttacm ja laupeuttaan. Pari esimerkkiä. Jumala sanoo
profetan kautta: „los sinä tulessa käyt, niin minä olen tykö-
näs, eikä liekin pidä sinua koskeman." Sinä syöksyt tuleen,
nähdäksesi, pitääkö Jumala lupaustaan. Sinä teet syntiä,
koetelluksesi, tuomitseeko Jumala wanhurskaan tuomarin lajilla.
Sinä et tee työtä, nähdäksesi, eikö Jumalan kaikkiwaltiaisuus
ja laupeus, joita Raamatussa paljon ylistetään, moi sinua
ylläpitää. Jumalan säätämän järjestyksen ja luonnollisten
keinoin ylönkatsominen on Jumalaa kiusaamista. Toinen
kiusaus on se, että perkele tahtoo wictellä
poikteemaan Jumalan säätämästä järjes-
tyksestä. Kristus sanoo sitä lumalata
saamiseksi; se on hänen woittonsa.

3) Kolmas kiusaus. Perkele osoitti hänelle kaikki maan-
piirin waltakunuat j. n. e. Luukas kertoo perkeleen wiclä tä-
hän lisänneen: Sillä minun haltuuni ne omat annetut, ja minä
annan ne kenelle tahdon. Kuinka häpeämättömästi hän wal-
hettclce! (Perkelettä tosin sanotaan tämän maailman ruhti-
naaksi, loh. 12: 31, ja tämän maailman jumalaasi, 2 Kor.
4:4, mutta hän on sitä ainoastaan siinä määrässä, kuin
synti hallitsee maailmassa. Tästä hirmeän häpcämättömästä
wnatimuksesta tuntee Wnpahtaja perkeleen jn sanoo: Mene
pois minun tyköäni, santana ....lesus tietää, että „maci
on Herran ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja kaikki, mitkä
siinä asumat" (Ps. 24: 1). Jumalaa ainoastaan tahtoo hän
palwella. Jumalalle tahtoo hän antaa koko sydämensä. Sen-
tahdcn Jumala kohta antaa hänelle suuren palkan: enkelit tu-
liwat ja palmeliwat häntä. Raamatussa ei koskaan kerrota
koettelemuksesta mainitsematta enkeliä siihen osaa-ottamina,
esim. kertomuksissa Abrahamista ja Jobista.

Mikä oli siis ase, jolla Kristus tais-
teli ja moitti? „Kirjoitettu on" —se oli siis
Jumalan sana. Lukckamnme Es. 6: 10—18. Tässä
mainitut Jumalan sota-aseet tulee meidän pukea päällemme.
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jos toiwmnme syntiä woittaa. Oppikaa sentähden Jumalansanaa. Pyhät enkelit katsomat taisteluamme ja iloitsemat
woitostamme.

lesuksen apostolit.

Heitämme tässä lyhyen silmäilyn heidän kutsumukseen-
sa, lähetytseensä ja elämäänsä oppiaksemme tuntemaan hei-
dän suhdettllnsa lesutseen.

Kohta kasteen ja Johanneksen todistuksen jäljestä wa-
litsi lesus itselleen opetuslapsia, niinkuin Juutalaisten o-
pettajain (rabbinein) oli tapana siihen aikaan. lesus nimit-
tää heitä opetuslapsiksi, silla heidän tuli pääasiallisesti nms-
taanottaa hänen opetuksiansa, joista Pyhä Henki sittemmin
oli heitä muistuttama (loh. 14: 26). Pyhän Hengen wuo-
datuksen perästä ei opetuslapsia enään sillä nimellä nimitetä,
maan sen sijaan sanotaan heitä apostoleiksi, s. o. lähetti-
läiksi. Pyhä Henki johdatti heitä kaikkeen totuuteen ja he
oliwllt kirkon lähettiläitä ja opettajia. lesuksen ensimmäiset
opetuslapset oliwat ensin seuranneet Johannes Kastajaa
(loh. 1: 35—51). Niistä kahdesta 37 wärsyssä mai-
nitusta oli toinen Andreas, Pietarin wen (40 w.) ja toi-
nen todenmukaisesti Johannes ewankelista, joka tämän kertoo
eikä muuallakaan ewankeliumissaan itseään nimitä (wertaa
13: 23 y. m.) Erittäin hieno kohta kertomuksessa on, että
Johannes wielä woi tarkoin muistaa tunnin (kl. 4 j. pp.),
jolloin hän ensi kerran tapasi lesuksen. Kuinka sywän wai-

kutuksen tämä ensimmäinen kohtaaminen lienee Johannekseen
tehnyt! Näemme tästä, kuinka lesuksen persoonallisuus wai-
kutti tunteellisiin sydämiin ja woimme myös aawistao. lesuk-sen ja Johanneksen luonteitten yhtäläisyyttä. Andreas wie
meljensä Simeonin lesuksen tykö (41 —43 w.). Mutta wel-
jekset eiwät wielä jääneet lesuksen luo. Sittemmin (Math.
4: 21.) kutsuu lesus heitä heidän työstään alituisiksi seuraa-
jikseen. Sitten kutsuu lesus Filippuksen, ja hän tuo Natha-
naelin lesuksen luo. Nathanaelin nimi mainitaan ainoas-
taan loh. 21: Mutta koska nimi Bartolomcus (Bar., s. o.
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poika, Tolmoi, s. o. Ptolomeuksen) on maan sukunimi, eikä tätä
Bartolomeusta mainita muualla Johanneksen ewankeliumissa,
mutta Math. 10: 3. hän luetellaan kohta Filippukscn jälkeen,
on luultu molempain nimien tarkoittaman samaa henkilöä.
Tule ja katso! (47 m.). lesus tahtookin, että jokainen itse
näkisi ja oppisi häntä tuntemaan. Jos join tahtoo tehdä hä-
nen tahtonsa.... (loh. 7: 17). Kuinka lyhyesti ja sattu-
wasti lesus kuwasi Nathanaelin luonnetta sanoen: Jossa ei
ole petosta, s. o. joka sanoo, mitä hän ajattelee. Semmoi-sena Nathanael myös osoitakse: „ Tulleeko Nazarethista jotain
hywää" —; „Mistäs minun tunnet?" „RalM, sinä olet
Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas." Herran yli-
luonnollista tietämistä, jota tässäkin huomaamme, todistetaan
monessa paikassa Johanneksen ewankeliumia, marsinkin 2: 25:
„Eitn tarwinnut ... ; 4: 18: Sillä sinulla on ollut wiisi
miestä .. . ; 6:7N: Yksi teistä on perkele ... ; 12: 21:
Msi teistä on minua pettäwä ...; w. 38: Ei laula kukko
.. . ; 21: 17: Herra, sinä tiedät kaikki ..

. ; Koska Filippussanoo Nathanaelille: „me olemme löytäneet Messiaan", on luul-
tawa, että Nathanael usein ajatteli Vapahtajan maailmaan
tulemista ja ehkä juuri siikunapuun alla itseään koetellessa sy-
dämellisellä halulla lesusta odotti. Sen halun lesus tässä
tyydyttää. Niin hän aina tekee.

Ei kauan wiipynyt, ennenkuin lesuksella oli lukuisa ope-
tuslasteu joukko. Kerrnu hän lähetti ulos 70 opetuslasta.
Mutta näitten kahdentoista nmlitseminen tapahtui erityisellä
tawalla. Kohta opetuswirkansa alussa, jo ennen nmorisaarnan
pitämistä, meni lesus wuorelle rukoilemaan, ja oli koko yön
rukouksissa. Aamulla kutsui hän kaikki opetuslapsensa luoksensa
ja walitsi niitten joukosta ne kaksitoista, joille hän antoi apos-
tolin kunninnimen. Niin kerrotaan Luukk, 6: 12, 13. Sen-
tähden lesus myös sanoi Isän nämät hänelle antaneen (loh.
17: 6). Lukekaamme Math. 10: I—4. Siis lesus kutsui
nämä kaksitoista tyköusä ja antoi heille woiman. Erinomaisensuurena, korkeana ja woimallisena lesus tässä osoitakse. Hän
antoi opetuslapsille mallan riettaita heukiä wastaan, niitä ajaa
ulos ja parantaa kaikkinaisia tautia. Semmoista woiman ei
yksikään W. T:n profetoisin ole toiselle woinut nntna. Sit-
temmin nntoi lesus 70 opetuslapselle heitä lähettäessään sa-
man woiman. (Luukk. 10: 1, 19). Niin ne fcitsemänkym-
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mentä palasiwat ilolla, sanoen: Herra, perkeleetkin oniat sinun
nimesi kautta allemme annetut. Siihen ivastasi lesus: Äl-
käät siitä iloitko, että henget allenne annetaan; maan
iloitkaat paremmin, että nimenne omat kirjoitetut
taiwaissa. (Luukk. 10: 17, 20). Woima ihmeitä tehdä
oli ensimmäinen apostolinvirkaan kuuluma lahja, joka opetus-
lapsille annettiin; sittemmin he saiwat Pyhän Hengen lahjan.

lesus lähetti sekä nämä kaksitoista että 70 opetuslastaan
parittnin maailmaan tukeeksi toinen toisilleen sekä ruumiillisessa
että hengellisessä suhteessa. Tätä Herran osoittamaa tapaa
on sittemmin noudatettu lähetyssaarnaajia pakanoille lähettäis-
sä. —Järjestys, missä apostolit luetellaan on eri ewankeliu-
meissa wähän erilainen (wertaa Math. 10: Mark. 3: Luukk.
6: Au. T. 1: Pietari mainitaan kuitenkin ensimmäisenä ja
ludas Iskariot wiimeiscnä. Opetuslapset oliwat Galileasta
ja ludeasta, niinkuin nimensäkin osoittiwat. Kaikki oliwat he
ilman oppia (Ap. T. 4: 13), joka selwään todistaa opin ja
totuuden tuntemisen niwan eri asiaksi. Kärsimisen puo-
lesta ei yksikään muu ihminen ole ollut niin lesuksen kaltai-
nen, kuin apostolit. Lukekaamme 1 Kor. 4: 9—13. Herra
itse, kaikki hänen opetuslapsensa, knikki totiset kristityt omat
käyneet samaa tietä, nim. taistelun kautta woittoon, ristin
kautta kunniaan. Mimmoisen apostoliksi kelpaaman
piti oleman? Se näkyy seuraamista raamatunpaikoista: 1)
Hänen oli pitänyt nähdä lesuksen (1 Kor. 9: 1.) ja piti ole-
man todistajana hänestä, marsinkin hänen ylösnousemisestaan
(Ap. T. 1: 21, 22. 2: 32. 9: 15. 10: 39—42). 2)
Hänen tuli olla wälittömästi lesukselta kutsuttu, niinkuin Paa-
walikin oli (Ap. T. 26: 15—18. 3) hänen piti julistaman
Kristuksen ewankeliumia koko maailmalle, ei maan yhdelle seu-
rakunnalle, yhdessä paikassa, Math. 28: 18—20. 4) Hänen
piti ewankeliumia wahwistaman ihmeillä ja merkeillä lesuksen
nimessä (Mark. 16: 17, 18. Ap. T. 5: 12, 15, 16. 2
Kor. 12: 12). 5) Hänellä piti oleman Pyhä Henki, että hä-
nen sanallaan oli sama merkitys kuin Herran sanalla (Luukk.
10: 16): Joka teitä kuulee, se minua kuulee; ja joka
teidän katsoo ylön, se katsoo ylön minun;
mutta joka minun katsoo ylön, hän katsoo
ylön sen, joka minun lähetti. Mitä on meidän
tämän lauseen johdosta tehtämn? Sillä ette te ole,
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jotka puhutte, ma a n Isän neH e n ki, jo k a teis-
sll puhuu (Math. 10: 20). Apostolin sanalla on siis sama
merkitys, kuin Kristuksen sanalla, eikä mitään eroitusta ole
niitten wälillä. Sentähden Johannes sanoi: Me olemme
Jumalasta; joka Jumalan tuntee, hän kuu-
lee meitä; joka ei Jumalasta ole, ei hän
kuule meitä. Siitä tunnemme totuuden
hengen ja eksytyksen hengen (1 lah. 4:6).

Kahdentoista apostolin elämästä kerromme mielii seu-
raamaa:

1) Pietari, Andreaksen meli, oli kotoisin Galilean Bct-
saidasta, Genesaretin meren rannalta. Hän oli kalastaja ja
hänellä oli Kapernaumissa talo, jossa lesus asni wähcin aikaa.
(Math. 4: 13). Pietari oli nainut mies; sen huomaamme
siitä, että hänen anopistaan puhutaan Math. 8: 14. Että
hänen anoppinsa wielä eli, todistaa Pietarin nuorta ikää. Kaikki
apostolit oliwat nuoria. Hänen luonteensa sclwiäci meille
toisista kertomuksista. Pietari, ynnä Johannes ja Jakob wan-
hempi, eliwät erittäin likeisessä «stäwyydessä lesuksen kanssa,
niinkuin näemme Januksen tyttären herättämisestä, (Mark. 5:)
lesuksen kirkastamisesta (Math. 17:) ja kärsimisestä Getse-manessa (Math. 26: 37). Ap. T. I—l2 on Pietari pää-
henkilönä. Häntä pidettiin Johanneksen ja Jakobin kanssa
kirkon pylwäänä (Gal. 2:9). Sei: ajan aiknkirjain mukaan
on hän Roomassa keisari Neron mallan alla kuollut martyri-
kuuleman m. 67 ristinpuussa, niinkuin Herra itse. („Sinci
tulet minua seuraamaan").

2) Johannes, kalastaja Zebcdeuksen ja Salomen poika,
Jakobin meli, oli myös kotoisin Betsaidasta. Hän oli kalas-
taja. Johannesta ja hänen weljcänsä sanotaan Simonin kump-
paneiksi (Luukk. 5: 10). Hänen äitinsä oli niitä mannoja, jotka
erinomaisella rakkaudella ja uskollisuudella olimat kiintyneet le-
sukseen (Math. 27: 56; Mark. 16: 1). Johannes oli ennen
ollut Johannes Kastajan opetuslapsi. Hän oli lesukselle rak-
kain opetuslapsista, (hän istui lesuksen helmassa). Johannes
oli ensin saarnannut Efesossa, sitten hän lähetettiin maanpa-
kolaisuuteen Patmos saarelle; korkea-itäisenä oli hän sitten
kuollut Efesossa.

.3) Jakob wanhempi oli Johanneksen meli ja kalastaja
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niinkuin Johanneskin. Hän oli ensimmäinen martyri aposto-
lein joukossa, sillä Herodes antoi tappaa hänen miekalla (Ap.
T. 12:)

4) Andreas, Simoninmeli, oli myös kalastaja. Hän
lienee pääasiallisesti saarnannut Kreikassa ja wiimein tullut
ristiinnaulituksi.

5) Filippus oli Vetsnidasta. Hänen ja Johanneksen
luullaan kaikista apostoleista eläneen korkeimpaan ikään.

6) Bartolomeus eli Nathcmael saarnasi Indiassa ja
kuoli martyrikuoleman.

7) Tuomas oli tuonut kristinopin Persiaan. Hänkin
on tapettu.

8) Matheus, ewankclistci, oli ollut publikani. Mitäse on? Hän saarnasi Ethiopiassa, jossa myös kuolema hänen
saawutti.

9) Jakob nuorempi (pienempi) oli seuraaman apostolin
weli. Heidän isänsä oli Alfeus, jota myös Kleofaaksi sanotaan;
äitinsä oli Maria, Icsuksen äidin sisar. Nämä apostolit oliwat
siis lesukscn serkkuja. (Herran weljet, Gal. 1: 19). Hänelle an-
nettiin liikanimi „hurskas" ja hän on Jakobin lähetyskirjan
kirjoittaja. Hän kuoli martyrikuoleman Jerusalemissa w. 62.

10) ludas, Taddeus eli Lebbeus.
11) Simon, liikanimeltä Zelotcs, kotoisin Kanasta.
12) ludas Iskariot (Isch Keriot. mies Keriotista

eräs kaupunki. Jos. 15: 25).
Opettajalle ohjeeksi liitämme tähän wielä seuraamat sanat:

„Kuinka paljon nämä henkilöt omat kärsineet ja työtä tehneet
ihmiskunnan eduksi, ja kuinka puhtaalla, itsensä-kieltäwällä, it-
sensä alttiiksi antamalla mielellä! He oliwat maan suola sekä
sille ajalle että tulemille ajoille, walo seuraamille sukukunnille.
He ctsiwät Jumalan kunniaa eimätkä omaa ylistystä; sentcih-
den tetuM tehtämänsä ilman itseikäisyyttä, omaa itseänsä ajat-
telematta. Heidän työnsä, joka jo itsessään oli julkinen sota
maailmaa ja helmeittä, syntiä ja erehdystä mastann, sai sekä
näkywäisiä että näkymättömiä wihollisia, jotka leppymättömällä
wihalla ja perkeleellisellä pahuudella wainosiwat sitä ja tekimät
sille wastarintaa, jommoista ei mikään inhinnllinen yritys ole
saanut kokea. Näillä miehillä ei ollut mitään maallista tur-
maa eikä apua, ja kuitenkin on heidän työnsä maailmaa woit-
tawalla totuudellaan kestänyt kaikki koetukset ja jumalallisella
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woimalla woittauut kaikki wastukset. Miehet itse owat unho-
tetut; tuskin heidän nimeänsä muistetaan. Heidän elämän-
kohtalonsa owat unhotetut maailmassa; ainoastaan hämärä satu
niistä on Mellä. Mutta heidän työnsä on pysynyt kohta
kaksi wuosituhatta; se on kestänyt ajan myrskyt, se on nähnyt
kaikki ympärillään muuttuwau ja katoaman, mutta itse on se
pysynyt. Onko ihmiskunnan historiassa mitään, joka korkeu-
dessa ja puhtaudessa olisi tämän wertaista? Mutta jos ikänä
Jumalalle pyhitetyn ihmiselämän historia on muistiinpantu
siellä, missä kaikki, joka on puhdas ja Jumalallekelpaawa, ka-
toamattomana tallennetaan Jumalalle ikuiseksi kunniaksi ja kaikil-
le pyhille iloksi, warmaan se on näitten kahdentoista hen-
kilöin, näitten Herran apostolein historia."

Kristuksen waikutus opettajana ajan,
paikan ja tawan suhteen.

Wnlittuansa ne kaksitoista opetuslasta alkoi lesuZ
opillansa perustaa waltakuntaansa, jonka hän nimitti taiwaan
waltakunnaksi. Hän alkoi samoilla sanoilla kuin Johannes Kas-
taja: tehtaat parannus, taiwaan waltakunta on lähestynyt
(Math. 4: 17). Kansa hämmästyi hänen oppiansa, sillä hän
opetti woimallisesti eitä niinkuin kirjanoppineet (Math. 7: 29).
Sentähden paljon kansaa tulwaili hänen luoksensa: monta tu-
hatta ihmistä kokoontui, niin että toinen toistansa tallasi (Luukk.
12: 1).

Math. 4: 23. luemme: lesus saarnasi waltakunnan ewan-
keliumia. Hän toi sanoman, jota lyhyesti nimitetään ewan-
keliumiksi, hywäksi, suloiseksi sanomaksi, sillä se sisältää kaikkein
iloisimman sanoman, jonka woimme kuulla. lesus ei opet-
tanut sanan tumallisessa merkityksessä, hän ei esiintuonut
uutta lakia eikä uutta erinomaista simeysoppia. Hänen ope-
tuksessaan oli kaksi pääkohtaa: hän opetti ja todisti: 1) omasta
persoonastaan, 2) taiwaan waltakuunasta.

Pailla ja aila. lesus opetti usein synagogissa sabat-



55

tina ja muutamina toisina päiwinä wiikossa. Luukk. 4: on
kirjoitettu pitempi puhe, jonka hän piti Nazarethin synagogassa.
lesus waelsi ympäri kaiken Galilean, ja opetti heidän syna-
gogissansa ja saarnasi maltakunnan emankeliumia. (Math. 4:
23). Puheen elämän leimasta piti hän Kapernaumin synago-
gassa (loh. 6: 59). Kun Luukk. 4: 16 kerrotaan: „Hän
tuli Naznreihiin ja meni sabattina synagogaan tapansa jälkeen,"
huumaamme lesuksella olleen tapana käydä synagogissa. Temp-
pelissä hän usein opetti (loh. 8: 20. 10: 23), ja wiittaa
siihen Pilatuksen edessä: Minä olen maailman edessä julkisesti
puhunut; minä olen aina synagogassa opettanut ja temppelissä,
johon Juutalaiset joka paikasta kokoontulewat, enkä ole mitään
salaisuudessa puhunut (loh. 18: 20). Näissä temppelipuheissa,
joita marsinkin Johannes on muistiinpannut, puhuu lesus
usein korkeasta alkuperästään, erittäin suurina juhlina (loh. 7).
lesuksen puheet syödessä mainitaan usein emcmkeliumeissa (Luukk.
7: 36 ss; 11: 37 ss. 14: 1 ss). Hän oli silloin maan muu-
tamain joukossa ja oli heitä niinkuin lähempänä. Wertcms
kahdesta welkamiehestä (Luukk. ?:) on puhuttu atrioidessa,
niin myös wertaus suuresta ehtoollisesta (Luukk. 14: 16 ss).
lesus opetti muuten missä maan tilaisuutta siihen oli. Usein
kodeissa: hän istui opettamassa, kun halwattu tuotiin hänen
luokseen (Luukk. 5: 17).. Hän opetti myös eräässä huoneessa,
kun hänelle sanottiin: Äitisi ja weljesi omat ulkona (Math. 12:
46). lesus opetti usein waeltacssaan opetuslasten kanssa,
joten puhe (esim. „katsokaat kukkaisia kedolla, katsokaat lintu-
ja") tuli enemmän hawaannolliseksi. Wertaulset Math. 13:
puhui hän weneestä Genesaretin merellä ihanaa, seutua silmä-
ellen. „Ei missään mainita hänen erityisiä opetustuntia anta-
neen. Waan alituista kouluuttamista olikin, että hän ensim-
mäisistä ajoista taimaascn astumiseen saakka opetti, makuutti,
johti, tuki, koetti ja walmisti opetuslapsiansa, osoittaen heille
totuuden totuuden perään ja poistaen heiltä määrän luulon
toisen perään." (Bengel)

Kristuksen eri opetustllwat. Hän käytti kaikkia ope-
tustapoja., Akroamatillinen opetustapa, tapa jossa ope-
tus annetaan esittelemällä, tulee esiin pääasiallisesti muori-saarnassa ja Johanneksen ewankcliumin puheissa. Kysele-
mä ä opetustapaa on Vapahtajamme myös joskus käyttä-
nyt, esim: „Mitä sanotte Kristuksesta, kenen poika himon?
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Dmvidin Miten sitten Dawid hengessä nunittää häntä her-
raksi?" Wamr ennen kaikkia on Wapahtajamme käyttänyt
kuwaannollista, symbolista opetustapaa, niinkuin sym-
bolisissa töissä. Mittauksissa historiaan, gnomeissa eli mietit-
täwissä lauseissa ja parabeleissa eli wertauksissa.

Symboliset työt. Sitä opetustapaa tayttiwät jo 2L.
T:n profetat, esim. 1 Kuu. 11: 29, 30. ler. 19: ja 28: Hes.
5: Moisessakin historiassa näemme niitä käytetyiksi. Skyti-
läiset lähettimät Dareiolle Hystaspeen pojalle linnun, rotan, sam-
makon ja wiisi nuolta. Sillä he tahtoiwat sanoa Dareiolle:
„los et moi lentää, kuin lintu, pistäytyä reikään, kuin rotta,
tahi järween, tuin sammakko, et moi pelastaa itseäsi nuolis-
tamme." Samalla tawalla Kristuskin opetti. Kun opetus-
lapset kysyiwät: „Kuia on suurin taiwaan waltakunnassa?",
kutsui lesus lapsen ja asetti sen heidän keskellensä. Saman-
laista on jalkain peseminen, tapaus fiikunapuun kanssa, pu-
haltaminen opetuslapsiin y. m.

Israelin kansan mennyttä historiaa käyttää hän usein
esikunmna omiin ja aikansa kohtaloihin. Esim. lonaan his-
toria. Eliaan aikana oli monta leskeä.... Ettekö ole lu-
keneet, mitä Dawid teki... ? Jos semmoisia töitä olisi tehty Ty-rossa ja Sidonissa....

Guomit, mietittäwät lauseet. Sitäkin opetustapaa le-sus paljon rakasti. Semmoiset lauseet sisältämät usein wastalnu-
seita (antithesia), usein »vertauksia. Mainitsemme muutamia:
Parantaja, paranna itseäsi. He omat sokeat ja sokeitten joh-
tajat. Jos sokea sokeaa taluttaa, eiwätkö he molemmat kuop-
paan lankee? Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi,
kuin rikkaan tulla tuimaan waltakuntaan. Altaat antako koi-
rille pyhää altaatta heittäkö päärlyjänne sioille. Älköön wa-sen kätesi tietäkö, mitä oikia tekee. Samalla mitalla, jolla te
mittaatte, pitää teille mitattaman. Jos suola kadottaa ma-
kunsa, millä sitten suolataan. Jossa raato on, sinne kotkat
kokoontumat. Anna kuolleitten haudata kuolleensa. Joka kä-
tensä auraan laskee ja taaksensa katsoo, ei hän ole sowelias
Jumalan waltakuntaan. Wiimeiset tulemat ensimmäisiksi ja en-
simmäiset wiimeisiksi. Joka itsensä ylentää, se alennetaan.

Wertaukset. Wertauksissa puhuminen oli opetustapa, jota
lesus useimmin käytti. Wertaus (parabeli) tulee kreikkalaisesta
sanasta, joka merkitsee sowittaa yhteen, wertailla. Parabeli
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kuuluu runouteen ja sitä käytetään totuuden werhomiseen, jotll
ei semmoisenaan tahdota sanoa. Wertaus on kertomus luon-
nosta eli ihmiselämästä, johon on kätketty joku korkeampi to-
tuus. W. T:ssa on mertauksia: 2: Sam. 12: 2. Sum. 14:
Es. 5: 1 ss. Hes. 17: 3 ss.

Tarkastelkaamme nyt lesuksen wertauksia. „lumalan
Pojan wertmiksiin ei ole ihmispuheessa eikä ihmisopissa mi-
tään werrattawaa, ei sisällön korkeuden, sywyydcn, laweuden
eikä rikkauden suhteen, ei luonnosta ja ihmis elämästä otettuin
kuivain wiisauden eikä moninaisuuden suhteen, eikä koko esitte-
lyn kauneuden, luontewaisuuden, selwyydcn ja totuuden suh-
teen", sanoo Menken. Jokainen, joka enemmän on Herran
wertauksia tutkinut, on tämän todeksi myöntämä. Eräässä
Hess'in kirjassa on luettelo kumista, joita Herra on Vertauk-
sissaan täyttänyt. Siinä luettelossa on 10 lehteä.

Missä tarkoituksessa Kristus käytti wertauksia. Sen
tarkoituksen ilmoittaa Herra itse wertaulsissa puhuttuansa
(Math. 13: 52): Sentähden, jokainen kirjanoppinut, joka on
taiwaan waltakuntaan oppinut, on perheenisännän werillinen,
joka tawarastansa tuopi edes uutta ja wanhaa. Niin teki le-sus. Hän liitti uudet, taiwcinn waltakuntaa koskemat asiat tut-
tuihin, jokapäiwäisiin asioihin ja tapahtumiin. Sitäpaitsi oli
lesuksen wertauksilla kahtalainen tarkoitus sen mukaan, mim-
moisille ihmisille ne puhuttiin. Niiden piti totuus ilmi-
tuoda tahi se kätkeä. Opetuslapset kysyiwät: Miksi
puhut heille wertauksilla? lesus ivastasi: Teidän on annettu
tuta taiwcmn waltakunnan salaisuudet, waan ei heidän ole an-
nettu (Math. 13: 11). Kaikki wertauksct koskemat nimittäin
taiwaau waltakuntaa, jonkatähden useimmat alkawatkin: tai-
wlllln waltakuuta on .... kaltainen. Wapahtajamme sanoo
taiwaan waltakuntaa salaisuudeksi, sentähden ett'ei ihminen moi
siitä mitään tietää, maan se hänelle annetaan. Es. 1: 9. pu-
hutaan Jumalan tahdon salaisuudesta. „Teidän on annettu
tuta taiwaan waltakuunan salaisuudet." Annettu? Niin, sillä
Herra antaa näkemän silmän ja kuulewan korwan (San. 20:
12). Miksi opetuslapsille annettu? Siksi, että heillä oli halu
taiwnallisiin, mieli niihin pain. Ia sitä halua piti wertauk-
sien elahyttämän ja kasmattaman. Oppia ei annettu opetus-
lapsille kuolleena ulkoläksynä, maan se liittyi wertauksen muo-
dossa wapaasti heidän henkeensä; heidän tuli »vapaalla, elä-
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wällä tawalla omistaa wertaukseen kätketty totuus. Jokainen
mertaus on arwoitus ja waikuttaa sieluun arwoituksen lamalla,
tehden ihmisen rauhattomaksi siksi, kun selitys on keksitty. Nyt
ymmärrämme myös Herran sanat opetuslapsille wertauksista;
„jolla on, hänelle annetaan:" sille, jolla mm. on taiwaasen
päin kääntynyt mieli, annetaan myös kyky wertauksia ymmär-
tää. Mutta kansalta tuli wertauksen kätkeä totuus: „siltä,
jolla ei ole, pitää sekin otettaman pois, jota hänellä on".
Taiwaan mallatuilta on tosin maailmassa, mutta ei ole maa-
ilmasta, eikä maailma sitä näe; se on monelle peltoon kätke-
tyn aarteen kaltainen. „Ijankaikkinen rakkaus, joka käsittää
kaikki, tarjoo kaikille taiwaan waltakunnan pelastukseksi ja au-
tuudeksi. Mutta on semmoistakin wälinpitämättömyyttä, jolle
ei mitään totuutta moi jakaa, koska sen on mahdoton sitä was-
taanottaa, on semmoistakin kuolon unta, joka ei eniiän tiedä
mitään eroitusta pimeyden ja walkeuden, kuoleman ja elämän
wälillä, jolle pimeys ja kuolema omat mieluisammat wal-
kcutta ja elämää. Niin oli ludan kansa lesutsen aikana.
Näkemillä silmillä ei se nähnyt." Menken. lhmisten
suhde wertauksiin on sama kuin silmän suhde aurinkoon. Ter-
weelle silmälle un walo ulkoa miellyttämä. Silmä kääntyy ma-
toa kohti; samaten taiwaallisiin päin kääntynyt mieli etsii wer-
taukseen kätkettyä totuutta. Sima on myötätuntoisuutta, sillä
missä aarre on tahi missä sitä aawistetaan oleman, sinne sy-
dän pyrkii. Mutta silmän pimeänä ollen aurinko hukkaan sä-
teilee; ei silmä säteitä mastaanota. Niin lesus todistaa loh.
6: 44. ja loh. 8: 43. Sairas silmä wihaakin waloa. Sem-
moisille on totuuden kätkeminen wertauksella jumalattoman mie-
len tuomio ja rangaistus. Jumala on heidät ylönantanut,
sanoo Paawali (Rom. 1: 24). Semmoisille ihmisille on koko
lesuksen elämä selittämätön mertaus.

Kuinl» wertlmlsia tulee ymmärtää. Sanotaan: ver-
taukset omat tosin ihanat, mutta niitä tulee myös ymmärtää."
Sentähden huomatkaamme seuraamat seikat. Wertausta selit-
täessä tulee pitää silmällä kolme asiaa. Ensiksi on huo-
mattawa luonnosta eli ihmiselämästä otettu wertausesine, esim.
sinapin siemen. Toiseksi totuus, jonka mertaus sisältää.
Sillä jokaiseen wertaukseen on Herra kätkenyt ainoastaan yhden
totuuden, jonka hän tawallisesti on liittänyt wertauksen lop-
puun, esimerkiksi: Niin taiwaallinrn Isäni tekee teille . . .

~
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Jota itsensä ylentää .... Wertautsen muut kohdat, jotka
eiwät siihen totuuteen kuulu, owat selityksestä jätettäwät eikä
niitä siihen millään lajilla pidä tyrtyttää. Kuitenkin on jo-
kainen pieni siwuseikka, joka wertcmkseen sopii, esiin tuotawa,
sillä totuus sen kautta selwiää ja esiintyy useammalta taholta.
Esim. olemme työmiehiä wiinamäessä. Viinamäessä on mo-
nenlaisia töitä: hnmwoimista, kitkemistä, aitaamista ja hedel-
mäin kokoomista. Tämä selitetään. Lintujen asuminen
puitten oksilla tumaa sitä turwallisuutta ja lepoa, joka meillä
on Jumalan waltakunnassa. Kolmanneksi on wertaus-
tohta huomnttawa. Ajatus waatii nimittäin yhtäläisyyttä luon-
nollisen esineen ja sillä osoitetun korkean totuuden wälillä.
Wertauskohdan belposti löytää lesuksen wertauksissa, sillä ne
tarkoittamat laitti taiwacm waltakuntaa, maitta muutamista.
esim. wertautsesta fariseuksesta ja publikanista, tumalliset al-
kusanat: „taiwaan waltnkunta on ....kaltainen" omat pois
jätetyt. Siten on johto selitykseen annettu. Opettaja älköön

rumetko raamatun tumia selittämään, jos eiwät wertaustohdcit
ole hänelle selwillä; mitä selwempinä ne omat, sitä paremmin
luonnistuu selitys.

Symbolisen opetustawan käyttämisestä kouluissamme.
Augustinus sanoo: »wertaukset taswawat ihmisen ja hänen hen-
gellisten kokemustensa ohessa." Tämän tiesi mestari oppi-
neella kielellä yywin. lesuksen wertaukset sopimat jokaiseen
elämän itään ja kaikkiin koulun luokkiin juuri Augustinuksen
lausumalla perusteella. Ei löydykään helpompaa eikä sopi-
wampcm opetustapaa, jolla lapsia möisi johtaa Jumalan wal-
takuntaa tuntemaan. Se on luonnollinen, kosta se menee aisti-
milla huomattawasta yliluonnolliseen. Se pitää tarkkuuden
hereillä. Se tehoittaa miettimiseen, sillä siinä on totuus hie-nossa werhossa; se on siis samalla paras ajatusharjoitus. Si-
tä paitsi ou luonnon waltatunta aina tuwa armon waltatun-
nnsta, niinkuin jokainen Herran wertauksista opettaa. Kosta
lesuksen wertaukset sisältämät niin paljon herätyksiä hengelle
ja wiewät meitä parhaimpaa tietä Jumalan waltakunnnan kä-
sitykseen, on niistä myös lamecnnmasti seuraamissa keskuste-
luissa selitetty, eitä niihin täytettyä aitaa tarwinne kenenkään
katua.

Mainitsemme lesuksen tärkeimmät wertaukset setä wiit-



taamme niiden Jumalan waltakunnnn asioita merkitsemään si
sältöön.

Jumalan waitalunnan luonnosta ja kehittymisestä.
Neljänkaltainen kylwömaa. Alku sydämessä.
Werkko. Seurakunnan alku.
Ohdakkeet nisuin seassa. Jäsenten erilaisuus.
Sinapin siemen. Waltakunnan ulkonainen historia.
Hapatus. Sen sisällinen lustona.
Aarre ja päärly. Sen korkea armo.
Suuri ehtoollinen, lMwaatteet. Menkatse ja esteet.
Kadonnut lammas, penninki, tuhlaaja poika. luma

lan laupeus.
Hymä paimen. Edut waltnkunnassa.
Työmiehet wiinamäessä. Palkka.

Jäsenten laadusta.
Fiitunapuu. - Heidän työnsä.
Tottelewainen ja tottelematon poika. Heidän kuuli-

aisuutensa.
Pahat miinamäenmiehet. - Heidän kiitollisuutensa.
Wäärä huoneenhaltija. Heidän kamaluutensa.
Wäärä tuomari. Heidän rukouksensa.
Fariseus ja publikaui. Heidän nöyryytensä.
Kuninkaan luwunlasku, Heidän nuhansa.
Laupias Samarialainen. Heidän laupeutensa.

Waitalunnan lapset.
Nikus mies ja Latzarus. Ihteys tämän ja tuleman

elämän wälillä. -.

Rikas tyhmä. Huolimattomuus tulemasta elämästä
Uskotut leiwiskät. Uskollisuus tilin marmuuden tähden.
Kymmenen neitsyttä. Walmistus poislähtöön.
Wiimeinen tuomio. Waltakunnan loppu.
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Neljiinkaltainen kylwömaa.
Mllth. 13.

Keskustelu.
Selitys siemenestä ja pellosta..

1) Siemen. 2)Kylwäjä. 3) Kylwömaa. a) Siemen
tien ohessa, b) Siemen kiwistössä. e) Siemen
orjantappurain seassa. d) Siemen hywässä
maassa.
Tässä wertnuksessa puhutaan siemenestä ja erilaisista

kylmimmistä. Mitä siemen on? lesus selittää sen Luukk. 8:
11, sanoen: Siemen on Jumalan sana. Etsikäämme nyt yh-
täläisyydet.

1) Siemen. Jumalan sana on eläwä. Ottakaa
tawallincn siemen ja toinen puusta tehty, ja pistäkää mo-
lemmat maahan. Wähän ajan kuluttua osoittaa siemenjywa
elonwoiman. Miten? Samoin Jumalan sana. Pari ruama-
tunpllikkaa: Rom. 1: 16. En minä häpee Kristuksen ewan-
keliumia ....Jumalan sanalla on siis autuaaksi tekemä woi-
ma. Hebr. 4: 12. Jumalan sana on elämä ja Voimallinen
...

. ler. 23: 29. Eikö minun sanani ole niinkuin tuli.sanoo Herra, ja niinkuin wasara, joka wuoren murentaa? Wa-
sarll ja tuli woimat komiakin kappaleita muuttaa. Mitä Ju-
malan sana moi muuttaa? Komia sydämiä. Kerron teille pie-
nen, tätä walaisewnn kertomuksen. Kaksi nuorta miestä oli
tehnyt hirweän murhan. Se tuli ilmi, miehet tunnustiwat
ja tuomittiin Sipinään. Matkalla sinne, Walmir'in kaupun-
gissa, tapahtui seuraama tapaus, jonka siellä wirkantekewä
pappi on kertonut. Murhaajat pyysiwät pääsiäisaamuna
seurakunnan yhteydessä saada mennä Herran pyhälle
ehtoolliselle. Waan pappi huomasi heidän kanssa keskustelles-saan heidän sydämensä kiwenkowiksi. Hän otti rippisnarnansa
tekstiksi Jumalan sanat Kainille: Mitäs olet tehnyt? weljes
meren näui huutaa minun tyköni maasta. Ia nyt kirottu ole
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sinä maan päältä, joka awasi suunsa ottamaan weljes merta
sinun kädcstäs (1 Mos. 4: 10. 11). Ia katso murhaajat syök-
syiwät nämä sanat kuultuaan niinkuin halwaantuneina pol-
willeen.

Papin puhuessa heidän hirweästä julmuudestaan henke-
änsä rukoilemaa uhriraukkacmsa kohtaan. Jumalan wanhurs-
kaasta tuomiosta sekä heidän kohtalostaan, kun hekin kerran
hirwcällä wapistuksella rukoilemat henkensä edestä sitä Juma-
laa, joka oli kuullut heidän uhrinsa huudot ja murhaajain pil-
kan, - rupesiwat he wapisemaan ja huusiwat surkeasti.
Siis Jumalan sana waikuttaa elämää komiin sydä-
miin, kuolleihin luihin. Mitä se on? Es. 55: 20, 11.
werrataan Jumalan sanaa sateesen ja lumeen. Sade mirwoit-
taa, lumi lämmittää. Wirwoitusta tarjoo Jumalan sana:
Tulkaa minun tyköni. Minulla oli paljo surua sydämessäni;
mutta sinun lohdutukses ilahutti miuun sieluni (Ps. 94: 19).
Siis elämää katumaisiin, murheellisiin sydämiin. Sil-
lä kaikkinainen kirjoitus on Jumalalta annettu, ja tarpeelli-
nen opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kuritukseksi, joka on wan-
hurskaudessa (2 Tim. 3: 16).

Mutta maikka siemen olisi pöydällä kymmenen muotin, ei
siinä näkisi sisällistä elämää. Siemen täytyy panna maa-
han. Mihin Jumalan sana on pantawa? Math. 13: 19. Sit-
ten tulee paha henki ja temmaa pois sen, kuin hänen sydä-
meensä kylmettiin. Jumalan sanan tulee päästä ihmisen
sydämeen; muuten se ei osoita mitään eloa ja ihminen jää
muuttumattomaksi.

Siemenestä nousee aina jotakin uutta
ja kauniimpaa. Siemen on pieni, mutta siitä tulee hieno
itu, kaunis kaswi, ihana kukka ja kallis hedelmä. Niin on
Jumalan sanan laita. Uksi ainoa lause moi tehdä luonnolli-
sesta ihmisestä ihan toisen, 1 Piet. 1: 23: Jälleen syntyneet
ei katoawaisesta maan katoamattomasta siemenestä, elämästä
Jumalan sanasta, joka ijankaitkisesti pysyy. Kuinka ihmeelli-
sesti Jumalan sanan waikutusta huomataan onnessa, onnetto-
muudessa, puheessa, käytöksessä, lapsissa, palmelijoissa, naapu-
reissa: Sentähden asukoon Jumalan sana runsaasti teissä
(Kol. 3: 16).

2) Kylwäjll on se, joka siemenen kylmää. lesus kylwi
Jumalan sanaa: sittemmin sitä tekiwät apostolit; nyt sitä
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tekemät opettajat kouluissa, papit kirkoissa. Se on jokaisen
kristityn tchtäwä. Jokainen on welwollincn tuntemaan ja tun-
nustamaan Jumalan sanaa ja sitä jakamaan, milloin hän woi.
Kuinka sitä woiwat tehdä isäntäwäki, palwelijat keskenänsä,
oppipojat, wanhcmmat lapset? Kylmä siemenes huomeneltain,
ja älä pidä kättäs ylös ehtoona; sillä et sinä tiedä, kumpi pa-
remmin menestyy. (Sal. saarn. 11: 6).

3) Maa, johon siemen kylmetään, on sydän. Sillä
sydämestä tulemat ulos paliat ajatukset murhat . . . (Math.
15: 19). Sentähden tarwitsee sydämeen tulla jotain wasta-
painoa. Se on Jumalan sana. Neljä n kaltainen
kylwömaa: neljänlaiset sydämet.

a) Siemen tien ohessa. Muutama lankesi tien oheen
ja se tallattiin, ja taimaan linnut soimat sen (Luukk. 8:5).
Selitys: jotka tien oheen, omat ne, jotka kuulemat; sitten tu-
lee perkele ja ottaa sanan heidän sydämistänsä, ett'ei he us-
koisi ja wapaaksi tulisi (Luukk. 8: 12). Tie on loma, siemen
ei pääse siinä juurtumaan. Ko m a sydän on paatunut.
Jumalan sana ei pääse siihen tunkcumaan, se jää ulkopuolelle,
ehkä päähän, muistoon. Sentähden se niin helposti otetaan
siitä pois. Viettelijöitä tulee, jotka saattamat meitä unhotta-
maan Jumalan sanaa, epäilemään sanan totuutta. Alkusyy
tähän, niinkuin kaikkeen pahuuteen, on paha henki. Me us-
komme wiettelijöitä eikä sana pääse sydämeen. Esimerkkiä
raamatusta: Kain ei kuullut Jumalan sanaa, maan tappoi
weljensä. Farao ei pannut Jumalan sanaa sydämellcen (2
Mos. 7: 23). Farisealaiset näkiwät lesuksen ihmeet
eiwätta woineet niitä kieltää, maan kuitenkin he jäiwät paatu-
neiksi. luda s ei huolinut Herran waroituksesta, maan kysyi:
„Herra, olenko minä se?" Sana ei käynyt näitten sydämiin.
Niin wielätin. Esim. oppilas, joka nauraa waroituksia kuul-
lessaan; täysikaswaneet, jotka eiwät koskaan käy kirkossa, tahi,
maikka siellä käywätkin, jatkamat syntistä elämää. „Tänä päi-
mänä, jos te kuulette Herran äänen, älkää paaduttako teidän
sydämiänne."

b) Siemen liwistössii. Ia muutama lankesi kiwistöön,
ja koska se tuli ylös, kuiwettui se, ett'ei sillä ollut märkyyttä.
Mutta jotka kimistöön, omat ne, koska he kuulemat, ottamat
he sanan ilolla wastann; ja ei heillä ole juurta, hetkeksi he
uskomat ja kiusauksen ajalla lankeemat pois. (Lukk. 8:6, 13).
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Tässä siemen tulee sinne, mihin se kuuluu: maahan;
Jumalan sana otetaan ilolla mastacm. He kuulemat mielel-
lään saarnaa ja puhetta uskonnollisista asioista, lukemat jon-
kun jumalisen kirjan. - Siemen itää ja oras, nousee maasta;
siinä se myös eroaa siemenestä tien ohessa. Sana waikuttaa
jotain sydämessä, se waikuttaa iloa, kun esim. kuulen eli luen
lesuksen laupeudesta ja minä päätän myös semmoiseksi tulla.
Se hywä päätös on siis kaswanut Jumalan sanan waiku-
tuksesta. Sydän, jossa Jumalan sanan waikutuksesta hywiä
päätöksiä pian nousee, on taipuwainen. Esim. rippikoulun
aikana, pyhälle ehtoolliselle käydessä tehdään hywiä päätöksiä.
„Mutta päiwän paahtaessa kuiwettui se." Sima ei ole
kestä myyttä. Semmoinen taipuwainen sydän, jossa Ju-
malan sana kohta jotain waikuttaa, on suuri Jumalan lahja.
Mutta päätökset eiwät wielä ole töitä. Kiusauksen ajalla he
lankeewat pois. Semmoiset ihmiset owat waihtelewaisia;
kun murhe ja waino tulee sanan tähden, he lankeewat pois.
Hywiä päätöksiä ei toteuteta; ei ole kcstäwyyttä. Sinua
liikutti puhe lesuksen lauveudesta; päätit semmoiseksi tulla ja
kolmen päiwän kuluttua olit yhtä kostonhimoinen tuiu ennen-
kin. Hän, joka muutama wuosi sitten ehtoolliselle päästessä
oli sywästi liikutettu, elää nyt juoppona. Et tahdo waleh-
della etkä pettää, mutta -rangaistuksen pelko talli woitonhimo
saattaa sinua arwaamatta niihin synteihin lankcemaan. Kiusauk-sen ajalla he lankeewat pois." Esimerkkejä raamatusta: Jobin
waimo, Tobiaan ystäwät, Pilatus. Pietari esim. sanoo:
„waikka minä kuolisin kanssasi..." ja kohta sen jälkeen: „en
tunne sitä ihmistä." Kansa huutaa: „Hosicmna", ja kahdek-san päiwän perästä: „ristiin naulitse." Kaikille näille luon-
teille, joilla ei ole kestäwyyttä, puhuu Herra totisen sanan,
jonka lopuksi tahdon panna fydämillenne: Mutta minulla on
sinua wastaan, että sinä sen ensimmäisen rakkautesi annoit
ylön; muista siis, kustas lankesit pois, ja tee parannus ja
tee niitä ensimmäisiä töitä (Ilm. 2:4, 5).

c) Siemen orjantappurain seassa. lesuksen selitys:
Mutta se, kuin orjantappuroihin lankesi, owat ne, jotka kuu-
lemat ja menewät pois, ja tukahutetaan surusta, rikkaudesta
ja elämän hekumasta, eiwätkä kanna hedelmää. Se maa
ei ole kowa eikä kiwinen, mutta siinä on orjantappuroita
Maa ei ole puhdas. Rikkaruoho kaswaa ja tukahuttnn
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siemenen knswun; sentähden ci synny hedelmää. Sydän ei
ole puhdas. Sydämestä tulee u105.,.. (Math. 15: 19).
Jumalan sana sanoo: Jokainen, j.oka Kristuksen nimeä awuk-sensa huutaa, lakatkoon wääryydestä (2 Tim. 2: 19). Mutta
kun sydän ei tahdo lakata synnistä, ei Jumalan sana moi mi-
tään waikuttllll. lesuZ mainitsee kolme asiaa, jotka erinomai-
sesti estämät Jumalan sanan waikntusta: suru, rikkaus ja
elämän hekuma. Suru. Sinä suret ruoasta ja maatteista
ja sydämesi ou siitä täysi. Silloin ei Jumalan sana: „kaikki
murheenne pankaa" ...moi mitään wnikuttan. Pilatus suri.
Mistä? Sentähden ei hän kuullut omantuntonsa ääntä. Is-
raelilaiset suriwat korwessa. Sentähden he eiwät saaneet
lohdutusta Jumalan lupauksesta: „MiNä olen sinun Juma-
lasi." Hekuma. Mitä Jumalan käskyä ci wui täyttää
kun hekumassa elää? Feliks Pauluksen puhuessa. Rik-
kauden petos. (Petokseksi rikkautta sanotaan koska ei se
täytä lupauksiaan). ludas. Ahneuden tähden ci woinut
lesuksen sana: „sen ihmisen olisi parempi.. ." päästä hänen
sydämeensä. Miksi ei lesuksen sana rikkaalle nuorukaiselle
mitään maikuttanut? (Math. 19: 21, 22.) Miksi seitsemättä
käskyä ivastaan niin paljon rikotaan? „Ahneus on kaiken pa-
huuden juuri." „lotka rikastua tahtomat, lankeewat moninai-
siin kiusauksiin." Ei mitään hedelmää, sillä sydän ei ole
puhdas.

d) Siemen hywässä maassa. Milloin on maa hywii?
Silloin kun se ei ole kowa, maan pehmeä; kun siemen ei jää
maan pinnalle, maan pääsee tunkcnmaan symään; kun maa
ei ole rikkaruohoinen, maan puhdas. Semmoista sydämen
laatua Jumalan sana myös tarwitsee. Verratessamme Luukk.
8: 15 ja Math. 13: 23 näemme lesuksen mainitseman neljä
hywiin sydämen tuntomerkkiä, nim. sanan kuulemisen, ym-
märtämisen, kätkemisen ja hedelmän kantamisen.

Kuuleminen. Siihen on tilaisuutta.kouluissa, kirkoissa,
keskusteluissa ja hywiä kirjoja lukiessa. „Älkäämme seurakun-
taamme ylönantako"

.... „Asukaan Jumalan sana runsaasti
teissä." Warjele jalkas, kaskas menet Jumalan huoneesen ja
tule kuulemaan (Saarn. 4: 17). Kuuleminen on niin tär-
keä sentähden, että Jumalan Henki ainoastaan sanan kautta
moi wnikuttan sydämiimme.

Ummärtäminen. Kuuleminen yksin ci ole kylliksi.
5
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lesus sanoo: Katsotan siis, kuinka te kuulette (Luutt. 8: 18);
ja näitten wertausten lopulla: ymmärsittekö te nämät kaikki?
(Math. 13: 51). Filippus sanoi kamarinpalwclijalle: Immnr-
rätkos, mitäs luet? (Ap. T. 8). Keinoja sanan ymmärtä-
miseen omat: hymnin kirjain lukeminen, ystäwäin kanssa kes-
kusteleminen, oma miettiminen ja Pyhän Hengen walaistusta
pyytäminen.

Kätkeminen. Miksi tulee sanaa kätkeä? Semmoisia
tilaisuuksia warten, joissn helposti joudumme kiusauksiin, niin-
kuin jokapäiwäisissä toimituksisfamme, ilossa, murheessa ja
wastoinkäymisissä. Tämä oli jo W. T:ssa kaskettu. Kuule,
Israel! Herra meidän Jumalamme ....(5 Mos. 6: 4—9).
Siitä asti on säilynyt tnpn kirjoittaa raamatun lauseita eri-
tyisiin paikkoihin, esim. seinälle, omien ylitse, snarnastuolin
syrjään j. n. e. Virsikirjaansa wanhat ihmiset panemat lempi-
lauseensa. Tilikirjoihin kirjoitetnnn semmoisin lnuseitn, jotka
puhumat uskollisuudesta, rehellisyydestä. Jumalan siunauksesta
eli Jumalan tuomiosta, esim. Snnnnl. 10: 22; Math. 16: 26;
Luukk. 16: 2; 1 Tess. 4:6; 1 Tim. 6: 6—9.

Hedelmää llllltllmilien. Miksi meidän tulee kuulla, ym-
märtää ja kätkeä sanaa? Että me sen jälkeen tekisimme. lak.
1: 22—25: Olkaa sanan tekijät., . loh. 7: 17: Jos joku

tahtoo tehdä hänen tahtonsa .. .; josta lauseesta opimme, että
Jumalan sanaa tulee ymmärtämään sitä paremmin, mitä enem-
män sitä tekee. Mitä hedelmää tulee kantaa? Gal. 5: 22.
Antakaa hengen hedelmien kaswan! Kylmä siemenesi huome-
neltaan: elon aika tulee kohta.

Se hnwä maa on sydämes,
Jos sanan otat omatses.
Jos sitä kuulet hartaasti,
Sen kätket uskollisesti.
Sen mukaan hurskaasi eläen
Myös hedelmän teet mieluisen.
Sydämet kowllt, Jumala,
Pehmitä Hcntes woimalla!
Maalliset esteet rewi pois,
Meiss' lewitä ne wois,
Wann fanas kalliin, ijäisen
Hcdelinan tuopi autuuden!

(U. S. Wirsik. Ehd. 202: 6—7.)
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Werkko.
(Math. 13: 47—80.)

Keskustelu.
Seurakunnan perustaminen.

1) Se tapahtuu ihmisten kautta; 2) Siinä on erilaisia
jäseniä; 3) Niistä jäsenistä Jumala kerran walitseeomansa.
1) Koloaminen seurakuntaan. Pienestä »vertaukses-

tamme opimme, että ihmisten kokoaminen seurakuntaan tapah-
tuu aiwan kalcmpyytcimisen tapaan. lesus oli sanonutkin:
Nlä pelkää, täst'edes sinä saat ihmisiä (Luukk. 5: 10). Ke-
nelle hän niin sanoi? Ia milloin? Minä teen teidät ih-
misten kalastajiksi (Math. 4: 19), sanoi lesus kutsuessacm
Pietaria ja Andreasta.

Werkko heitetään mereen. Tarkoitus on saada
saalista. Ihmisten kalastajani, opetuslasten, tuli suuresta
ihmisjoukosta (merestä) koota ihmisiä seurakuntaan. Väli-
kappale on: „Opettakaa kaikkia pakanoita"; werkko on kalanpyy-
tämisen «välikappale.

Werkko heitetään mereen: ewankeliumi (iloinen sano-
ma syntisten pelastuksesta) saarnataan. lesus käski: Menkää
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa cwankeliumia kaikille luo-
duille (Mark. 16: 12). Eitä teliwät apostolit (20 w.) sano-
en: Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset; sillä Juma-
la ....(2Kor. 5: 20.) lesuksen käskyn mukaan opettajat ja lähe-
tyssaarnaajat wielä joka päiwci heittämät »verkkonsa Juutalaisten
ja pakanain sekaan. Mitä se on? Kaikki, jotka silloin »verk-
koon käymät mitä se merkitsee? tekemät kokonaisuuden,
jota sanotaan kristikunnaksi, kristilliseksi seurakun-
naksi, kristilliseksi kirkoksi. Kolmas uskonkappale.
Seurakunta on näkymä, ihmiset sen muodostamat. lesus on
sen perustanut. Milloin? Tähän seurakuntaan wielä joka
päiwci kokoomat jäseniä opettajat, papit ja lähetyssaarnaajat.

2) Werllo lolosi kaikenlaisia. Selittäkää se! Eroitut-
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set ownt joko ulkonaisia tahi sisällisiä niissä 350 miljoonassa
kristityttä, jotka jo kristikuntaan kuulumat.

Ulkonaisia erilaisuuksia: jäsenet omat eri kansoista,
eri ikäkausissa, eri elämän aloilta.

Sisnllisiä erilaisuuksia: kristinusko tarjoo rawiutoa
sekä oppiueen että oppimattoman sielulle. Heikot saamat loh-
dutusta. Näkemille kuuluu: „lolle paljon on annettu, siltä
paljon mnaditaan."

3) Walitseminen ylhäällä. Kalat tuliwat werkossa me-
destä ilmaan: koko seurakunta tnlee kuoleman kautta tästä elä-
mästä toiseen. Ranualla kalastajat istuiwat ja eroittiwat
hymät astioihiusa, mutta mädäuucet he heittiwät pois. Tai-
waassa tapahtuu walitseminen, pois heittäminen. Kokoilemi-
nen seurakuntaan oli inhimillistä: ludas, Ananias. Wa-
litseminen on Jumalan, tahi oikeammin lesuksen asia. Siitä
toisie. Sinä, joka wielä täällä elät, elä niin, ett'et pahojen
kanssa tulisi pois heitetyksi etkä jontuisi tuliseen pätsiiu, jossa
pitää oleman itku ja hammasteu kiristys.

Ohdakkeet nisujen seassa.
Matl,. 13: 24—30; 36—43.

Keskustelu.

1) Mistä hywä ja paha kristikunnassa saamat alkunsa.
2) Missä tarkoituksessa Jumala antaa hymnin ja pa-
hain ihmisten olla ybdessä. 3) Tämän yhdcssä-olon
loppu ja hymäin ja pahain kohtalo.
1) Seurakuuta on perustettu. Se muodostaa ikään-

kuin erinäisen maailman. Pelto on maailma. Pellossa kas-
mamat hymä siemen ja rikkaruoho sekaisin. Niin on myös
laita Jumalan maltakunnassa. Tmuä wertaus selittää meille
sen miksi hymät ja pahat elämät yhdessä Ininalnn maltakun-
nassa.

Mu hywäiin Jumalan waltaluiinassa, kristikun-nassa. Joka kylmää hymän siemenen, se on Ihmisen Poika,
37 n>. Hän on meidät lunastanut, sentähden olemme hymät
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ja puhtaat Jumalan edessä. Kun siis ilnnincn tulee hywäksi,
on Icsukselle siitä kiitos tulewa. Hywä siemen oli edellisessä
ivertaukscssa Jumalan sana; tässä se wastaa waltakunnan
lapsia (38 w). Lapsilla on wanhcmpain luonto. Jumalaa
pelkäämäisct oivat saaneet jumalallista luontoa, siten että Ju-
malan sana on päässyt waikuttamaan heidän sydämiinsä. Lap-
set perimät «vanhempiansa-, „waltatunnan lapset" perimät «val-
takunnan. Me olemme Jumalan perilliset jaKristuksen kanssa-
perilliset (Roni. 8' 17). Nämä hymät, maitokunnan lapset,,
omat siemen, jonka kautta waltakuuta lewiää.

Allu pahaan Jumalan maltalunnassa. Maailman
alusta oivat hyivät ja pahat olleet yhdessä. Kain ja Abel.
lesuksen opetuslapset. Niin on wieläkin kullakin seudulla,
kussakin perheessä ja koulussa. Lutherus sauno- „Mihin Ju-
mala rakentaa kirkkonsa, siihen perkele rakentaa kappelinsa."
Mistä paha tulee? Wihamies, joka kylwi, on perkele
(39 m). Wihamies sotii Jumalan ja lesuksen tahtoa ivas-
taan. He tahtoivat autuaaksi tehdä, hän tahtoo kadottaa.
Nyt tiedät, kenestä paha on alkuansa. Että perkele on alku
kaikkeen pahaan ihmisten seassa näemme seuraamista raama-
tun paikoista: Np. T. 5:3: Nnanias, miksi saatana täytti
sinun sydämesi Perkele oli syynä syntiinlankeemukseen (Ilm.
12: 9; 20: 2). Hän on murhaaja alusta ja walheen isä.
2. Kor. 4:4: Tämän maailman Jumala on uskottomain tai-
dot sowaissut.

Perkele kylmää ohdakkeet. Ohdakkeet omat pahan
lapset. Lapsia he omat, sillä heillä on perkeleen luonto:
walhc, petos, ilo pahasta. Scntähden semmoisia, joissa per-
keleen luonto ilmestyy, sanotaan raamatussa suorastaan perke-
leiksi. lesus sanoo ludaasta (loh. 6: 70): Yksi teistä on per-
kele. Senkaltaiset ihmiset omat myös siementä. Miten?
Koska perkele kylmää pahan sydämeeni, eihän minulla
ole mitään syytä? Kerron teille wertnuksen, wnstatkaa
sitten itse siihen kysymykseen. Jos minä lähettäisin jonkun
lyömään naapuriani hänen kodissaan, kuka olisi ansainnut ran-
gaistusta, lähettämäni wni minä? Miksi? Wnstatkaa nyt ky-
symykseen. Tämä wertaus puhuu myös siitä. Sanat: Ih-
misten maatessa tuli" .... eimiit turhaan ole wertauksessa.
Ne osoittamat mimmoisessa tilassa ollessamme perkele kylmää
pahan meihin. Nukkuma ci tiedä mistään maarasta. He n-



70

gellisessa unessa ei henkemme tunne sitä uhkaamia waaroja.
Niin oli ludaan laita. Milloin? Niin Pietarin. Milloin?
Kun ihminen elää surutonna, ei huoli siitä, omatko hänen pu-
heensa, ,työnsä ja ajatuksensa oikeat tahi määrät, silloin on per-
keleen helppo päästä sydämeen. Kun pahaa wastaan on Ma-
roillaan, perkeleellä ei ole mitään maltaa. Se olkoon lohdu-
tuksemme. Perkele käy ympäri niinkuu kiljuma jalopeura
(1 Piet. 5:8). Siinä kumataan hänen suurta ja turmelemaa
maltaansa. Mutta seuraamassa märsyssä mainitaan puolus-
tuskeino: Seisokaa häntä wastaan. Sitä siis moi tehdä.
Muuten sitä ei käskettäisi. Millä? Sekin siinä mainitaan:
raittiina olemisella, wnlmomisclla, uskolla ja rukouksella. Sitä
warten Jumalan Poika ilmestyi, että hän perkeleen työt särkis
(1 loh. 3:8). lak. 4: 7. meitä myös kehoitetacm perkelettä
wastaanseisllmaan.

Ihmisen suurin kunnia on olla Jumalan lapsi; hänen
suurin hapiänsä on olla perkeleen lapsi. Kuka on Jumalan
lapsi, kuka perkeleen? Kuinka siksi tullaan? Walwokaa ja
rukoilkaa sentähden, lapset, ett'ette joutuisi kiusaukseen ja per-
keleen maltaan.

2) Milsi Jumala sallii hywäin ja pahain olla yh-
dessä kristillisessä tirlossa? Hän möisi sitä estää. Perheen-
isäntä sanoo: Antakaa molempien kaswaa. Perheenisäntä on
Jumala. Jumalan tarkoitus on siis, että niin pitää oleman.
Miksi?

Jumalan tarkoitus pahain suhteen. Jumala antaa
pahain pysyä, että he näkisimät hywäin waelluksen ja ottaisi-
wat siitä esimerkkiä. Sentähden Kristus wertaa hurskaat
puhdistamaan ja mätänemisestä warjelewaan suolaan. Niin-
kuin kaswawaa puuta moi jalostutta, niin.... Eitä Jumala
tärsimäisesti odottaa. Niin hän teki Dawidin, Manassen,
Pietarin ja Sauluksen kanssa. lok'ainoa niistä kääntyi ja
teki parannuksen. Kuinka sinun olisi käynyt, jos Jumalan
tuomio olisi siuua kohdannut silloin, kun walehtelit, olit kowa ja
kostonhimoinen lähimmäistäsi wastaan! Jumala on kärsiwäi-
nen meidän kanssamme eikä tahdo, että jonkun pitäisi nukkuman
(2. Piet. 3:9). MM syy tähän mainitaan? Lukekaa mei-
dän Herran lesuksen pitkämielisyys teidän autuudeksenne (15 m).

lumalau tarkoitus hywäin suhteen. Hurskaat elä-
mät syntisten keskellä, ja heillä on siis hywii tilaisuus juma-
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lallista waellustansa osoittaa. Non, Abraham, Ste-
fanus. Silloin heidän jumalallinen luontonsa ilmaantuu kär-
siwäisyydessä, anteeksiantamaisuudcssa, rakkaudessa, esirukouk-
sissa. Jumala tahtookin heille suuren palkan antaa.

3) Hywimi ja pahain yhdesjii-olou loppu ja »viimei-
nen eraittaminen. „Antakcm molempien kaswaa." Kuuluu
aiwan siltä kuin Herra sanoisi: Eiwät he minua woi wälttää,
kyllä löydän heidät, kun minun aikani, elonaika tulee. Elon-
aikaan asti on sekä nisuilla että ohdakkeilla tilaisuus kaswaa
ja warttua. Sama tilaisuus on jokaisella kristityllä niin kau-
an kuin Jumala wielä tarjoo armonsa meille pelastukseksi ja
pyhitykseksi. Sinulla on wapcms kehittyä Jumalan lapseksi
tahi perkeleen lapseksi, waikk'ei Jumala suinkaan wiimcmainit-
tua. tahdo. Elon aika on maailman loppu, wiimcinen painia.
Silloin yhdessä-010 loppuu ja eraittaminen tapahtuu.
Silloin kootaan: 1) kaikki pahennukset, s. o. kaikki, jotka omat
pahennusta matkaan saattaneet, kaikki imettelijät ja 2) kaikki,
jotka wääryyttä tekemät, s. o. kaikki wietcllyt. Wiettelijät,
jotka määrällä opilla ja vahalla elämällä mietteliwät, koottiin,
sillä heidän kauttansa on pahuus paljon lewinnyt. Mikä
muistutus sinulle! Wietellyt koottiin: heidän olisi pitänyt
mastustaa syntiä Jumalan sanalla jarukouksella, mutta sitä eiwät
tehneet. Mitä tästä opit? Alä kuule wiettelemisiä, sillä imet-
telijää syyttäminen ei kelpaa puolustukseksi.

Jumalattomat heitetään tuliseen pätsiin: siellä
pitää oleman itku ja hammasten kiristys (42 m.).
Kun polttaa itseään mahonkin, saa kärsiä komia kipuja. Tu-
leen heittäminen merkitsee tässä sitä hirmuista tuskaa ja wai-
waa, johon syntinen joutuu. Tätä samaa opimme 2 Tes. 1:
4—lo. Se on mielestämme liian kowa puhe Jumalasta,
joka on rakkaus. Tarkastelkaamme sitä. Jumalan rakkaus
on kasteessa ottanut meidät kristillisen kirkon yhteyteen. Joka
aamu antaa hän sinulle sauansa. Waikka olet syntiä tehnyt,
antaa hän sinun wielä elää ja nuhtelee sinua omassatunnos-
sasi, wauhempiefi ja opcttajiesi kautta. Sinä sittenkin pitki-
tät synnissä macllustasi, ja Jumala yhä sinua kutsuu: Ih-
misen Poika on tullut.... Minä olen tullut syntisiä paran-
nukseen kutsumaan ....Tulkaa miuun tyköni kaikki.... Par-
haimman on Jumala antanut awatnkseen taiwaan sinulle. Sen
suuren rakkauden katsot sinä ylön Farisealaisten tawalla, jotka
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katsonnat ylön Jumalan ncuwon heitä kohtaan (Luukk. 7: 30).
Jumala odotti wuodcn, 10 wnotta, 20 wuotta, teki työtä
sinussa, antoi kaikki, mitä hänellä oli antamista; ja
sinä, sinä wastustit häntä ja kaswoit yhä walheessa, ylpey-
dessä ja jumalattoinuudessa. Ia sitten seuraa tulinen pätsi.
Onko teistä Jumala liian kowa? Te elätte mielii armon
ajassa, rakkaat lapset; aurinko wielä teille ystömälliscsti
loistan. Kenellä on korwat kuulla, hän kuulkoon, enncnkun
kuuluu: Menkää pois minun tyköäni te kirotut! Ia lopuksi
rukoilkaamme-. Herra, pelasta meitä ijankaikkisesta kadotuksesta.

Vanhurskaat kiiltäwät niinkuin aurinko heidän
isänsä waltakunnassa (43 w). Auringon walo tuuttaa
eloa ja iloa. Hurskaitte» yhteys taiwaassa lisää heidän au-
tuuttansa. Pyri siis jäseneksi ricnuuualtakuntaan taiwaassa!
Jumala luo minuun puhdas sydän.... (Ps. 51: 12, 13).

Sinapin siemen.
Math. 18: :N, :j2.

sieskustelu.

Sinapin sieiucnen historia. Jumalan armowaltolunuan historia.

1) Pieni alku. 2) Kaswaa wähitellen. 3) Tulee
wiimein suureksi. 4) On siuncins ihmiskunnalle.
Wertauksessamme kerrotaan muutamalla sanalla sinapin-

siemenen historia: se on pieni, se tnsmaa, siitä tulee suuri
puu, jossa tuimaan linnut hakemat turmansa. „Taiwaan »val-
takunta on sinapin siemenen wertaincn:" taiwaan waltakunnan
maihcet omat samat kuin tämän siemenen waiheet. Sinapin
siemenen historia on siis armowaltakunnan historian kuwa.

1) Pieni allu. Sinapin siemen on pieni werrattuna
puuhun, joka siitä kaswaa. Se on lantun siemenen kokoinen.
Mies otti sinapin siemenen ja kylwi peltoonsa. Pienenä ja
wähäpätöisenä nousee taimi maasta kahdella sirkkalehdcllä. MM
pieni oli myös taiwacmwaltakunnan alku, katsoen sekä Icsutsen
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persoonaan että asiaan. lesuksen persoona, bmiolilapsi,muit-
ten lastein kaltainen, awun tarpeessa seimessä, kaswatettiin
ylönkatsotussa Nazarethissa köyhäin wanhcmpninsn luona eikä
lerusalcinissa, pääkaupungissa. Hän kulki ympäri maata eikä
hänellä ollut, mihin päänsä kallistaa. Häntä wihattiin, wai-
nottiin, otettiin kiinni, pilkattiin, ristiinnaulittiin. Ennustus
hänestä käwi toteen: „Hcin nousee ylös hänen edessänsä niin-
kuin wesa ja niinkuin juuri kuiwasta maasta. Hän oli kaik-
kein ylönkatsottnwa ja kaikkein Holmin, kipua ja sairautta täyn-
nä." Dhtä pieni oli lesuksen asian alku. Mikä oli
aluksi ainoa sinapin siemen, joka kylmettiin taiwaasta maail-
man suureen peltoon? Johannes Kastajan todistuksen tantta
Mli kaksi opetuslasta lesuksen tuo (Joy. 1: 37). Sitten
tuli muita niin, että opetuslasten luku nousi ensin 12, sittem-
min 70. Sitäpaitsi tuli yksityisiä, niinkuin perhe Betaniassa,
Nikodemus, Josef Arimatiasta y. in. lesuksen taiwaascn as-
tumisen jälkeen oli opetuslapsia 120. Mutta kuinka »vähäi-
nen tämä niku oli, werrattuna juutalaisuuden ja koko maail-
man suureen peltoon. Wähä myöhemmin menee kaksi miestä,
Paawali jn Narnabas Antiokian porteista ulos leivittämään
Jumalan waltakuntaa maailmaan (Ap. T. 13: I—3).1 —3). Kuinka
pientä, kuinka wähäpätöistä!

2) Kllswa» wähitellen. Sinapin siemen on pantu pel-
toon ja wähitellen siitä kaswaa sirkkalehdet, runko, useampia
lehtiä ja wiimein kukkia ja hedelmiä. Samoin Jumalan wal-
takunta maailmassa wähitellen kaswoi. Ensimmäisenä hellun-
taina lisääntyi seurakuntaan lähes 3000 sielua, kohta sen jäl-
teen 5000 (Ap. T. 2: 41, 4:4). Ia joukko paljon eneni
miehistä ja «aimoista, jotka Herran päälle uskoiwat (5: 14).
Ia Jumalan sana kaswoi jaopetuslasten luku tuli sangen suu-
reksi Jerusaleminsa(6:7). Jumalan waltakunta leweni ludeasta
Samariaan (8: 5 ss). Kristinuskoon kääntyi ensimmäinen
pakana, Ethiopialainen kamarinpalwelija 8: 26 ss. ja sittemmin
Kornelius. Panwali sitten lewitti sanaa Kristuksesta (seurat-
kaa kartalla) -Wähään Aasiaan, Kreikkaan ja Italiaan. Uskol-
liset sanansaattajat wciwät sanaa Ranskaan, Saksaan, Eng-
lantiin, Ruotsiin w. 829 (Ansgarius) ja meille Suomecu w.
1157. (Erik IX pyhä, piispa Henrik). Näyttääksemme kris-
titununn kaswamista ja lewenemistä olemme tähän liittäneetseuraaman laskun.
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1:llä wuosisadalla j. Kr. oli kristityttä noin 1/2 miljoonaa.
4:llä „ „ „ „ 10
8:Ila „ „ „ „ 30 „

16:t°ista
„ „ „ „ 100

Nykyään on kristityttä noin 350 milj.
Pian 1900 wuotta on kulunut lesuksen syntyinästä ja

yhä kristikunta lemenee joka päiwä.
3) Tulee wiimein suureksi. Pienestä sinapin sieme-

nestä kaswllll suuri puu, jonka oksille taiwaan linnut teke-
mät pesänsä. Ahdestä puusta tulee monta tuhatta siementä!
Kuinka merkillistä! Niin on kristikuntakin lewiäwä. Tätä
nykyä elää maailmassa noin 1400 milj. ihmistä; niistä 350
milj., siis neljäs osa, tunnustaa Kristuksen nimeä. Raamattu on
käännetty noin 226 eri kielelle. Kaikissa maanosissa on kristityltä.
Niitä löytyy kaikissa heimoissa: mustissa, maitoisissa, ruskeissa,
punaisissa. Kristikunta on puu, jonka oksat lewenewät koko
maailman yli. Mitä se on? Wapahtajamme sanoo wielä roh-
keammasti: „On olema yksi lammasten huone jayssi paimen."
Mitä ne sanat sisältämät? Siihen päämäärään kristikunta joka
päiwä läheneekin, sillä lähetyssaarnaajan: kautta liskomaisten
joukko joka päimä kaswaa niinkuin apostolein aikana.

4) Taiwaan linnut telewät pesiinsä sen oksille. Si-
napin siemenen oksilla saa lintu lepoa yöllä, turmaa pahaa
säätä wastcmn ja tuntee iloa oman kodin omistamisesta.
Selittäkää tämä itse! Jotain semmoista sanotaan myös Ju-
malan wnltakuunastll (Rom. 14: 17): Jumalan waltakunta
on wcmhurskaus, ilo ja rauha Pyhässä Hengessä. Mainit-
semme yhtä ja toista muista uskonnoista: Jos Kiinalainen isä ei
tahdo tasmnttaa äskensyntynyttä lastaan, heittää hän sen me-
teen eli kadulle kuolemaan. Itä-Indiassn äidit itse heittämät
lapsiaan Ganges wirtaan epäjumalien kunniaksi. Afrikalainen
kuningas myy wuositlaiu suuren joukon alamaisiaan saadakseen
palomiinaa ja muita tarpeita. Kun indialainen awiomies
kuolee, poltetaan hänen ruumiinsa ja hänen leskensä nousee
samalle rowiolle poltettawaksi. Turkkilaisten raamatusta. Ko-
rallista, mainitsen wieln lauseen: „jos joku sinnlle on pahaa
tehnyt, tee sinä hänelle samoin; juutalaisia ja kristityttä ivas-
taan tulee teidän sotia, siksi että he maksamat teille weroa ja
tulemat teidän alamaisiksenne." Kuinka eriämää kristin-
uskon opetuksista! Mitä kristinusko siinä suhteessa opettaa?
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Sinä asut kristikunnan helmassa, mutta yllämainitut
ihmiset asumat pimeydessä ja kuoleman marjossa. Lähetys-
saarnaajia heillekin toimitetaan. Anna sinäkin kultaa ja hö-
pinä, ja rukoile heidän puolestaan. Kiittäkäämme Jumalaa
hänen sanansa woimasta, kaswamisesta ja siunauksesta.

Hapatus.
Math. 13: 33.

Keskustelu.
Kristinuslon wailutus ihmiseen.

1) Kristinusko muuttaa ihmisen luonnon ja tekee sen
Jumalan luonnon kaltaiseksi. 2) Se muutos on lak-
kaamaton. 3) Se on myös ijäti pysywä.

1) Kristinusko muuttaa. Wähä hapatus hapattaa koko
taikinan (Gal. 5:9). Sen muutoksen hapatus waikuttaa tai-
kinassa. Taiwlllln waltakunta on hapatuksen kaltainen, tui-
maan waltakunta siis waikuttaa jonkun muutoksen
ihmisessä. Minkälainen on ihmisen sydän luonnosta? Ef.
2: 3 on wastaus: Joiden seassa me myös kaikki.... Siis
luonnostamme me olemme wihan (Jumalan wihan) lapsia,
teemme lihan, s. o. syntisen sydämen tahdon jälkeen ja mäel-
lämme lihamme himoissa. Mimmoiseksi kristinuskon hapatus
muuttaa syntisen sydämen? Sen näemme saman luwun 5
wärsystä: Koska me wielä synnissä kuolleet olimme, on hän
meitä Kristuksen kanssa elämäksi tehnyt. Ihmissydän muut-
taa silloin syntisen luontonsa ja omistaa kristillisyyden juma-
lallisen luonnon. Selitykseksi mainitsemme Paawalin ja Jo-
hanneksen. Paawali raateli seurakuntaa, otti miehet ja mai-
niot ja panetti wankeuteen (Ap. T. 8:3). Hän puhkui uh-
kauksia ja murhaa Herran opetuslapsia wastann(9: 1). Mikä
wilia syntisessä sndämessä! Mutta kristinusko tunki hänen
sydämeensä ja teki hänen aiwan toiseksi ihmiseksi. Koska meitä
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soimataan, niin me hywästi lausumme; koska meitä maino-
taan, niin me kärsimme. Koska meitä pilkataan, niin me ru-
koilemme (1 Kor. 4: 12, 13). Rakkaus ou kärsiwäineu ja
laupias. Ei hän nuhaan syty, ei hän pahaa ajattele (1 Kor.
13: 4,5). Mikä tämän muutoksen matkaansaattoi? Paa-
wnli wastaa siihen itse: Minä woin kaikki sen kautta, joka
minun mäkcmäksi tekee, Kristuksen (Fil. 4: 13). Johannek-
sesta luemme Luukk. 9: 52 —56. Se osoittaa ylpeyttä ja
kostonhimoa; semmoisia hedelmiä syntinen sydän kantaa. Sit-
temmin hän osoittaiksc aiwan toisin. 1 loh. 4: 11 luemme:
Te ratkahimmat, jos Jumala meitä niin rakasti, niin meidän
pitää myös toinen toistamme rakastaman. Kristinuskon en-
simmäinen waiknlus ihmiseen on siis se, että ihmisen syntinen
luonto, syntinen sydän muuttuu Jumalan luonnon kaltaiseksi.
Ulpeys ja kostonhimo muuttumat nöyryydeksi ja hiljaisuudeksi,
niinkuin Paawalin ja Johanneksen esimerkistä näimme. Sem-
moisin muutoksia tapahtuu wieläkiu. Niin lapsissa ja täysi-
kaswaucissa, jotka kätkemät sanan sydämeensä, walheellinen
luonto muuttuu jumalalliseksi luonnoksi, totuudeksi. He elivät
etsi kostoa, waan antamat anteeksi niinkuin Jumalakin. He
eiwät ole ylpeitä, wnan heidän sydämensä omat Jumalan Po-
jan esimerkin mnkaan hiljaisia y. m. Sitä muutosta Uudessa
Testamentissa nimitetään monella nimellä: Katkismuksen nel-
jännessä pääkappaleessa sitä sanotaan uudeksi syntymiseksi.
Wanha Adami kuolee ja uusi ihminen meissä kaswaa.
Wnnha Adami, liha, syntinen sydän kuolee; kuollut ei woi
emiä mitään waikuttaa: synnillä ci enää ole maltaa. „Kris-
tus elää minussa", scmoo Paawali Gal. 2: 20, s. o. mi-
nussa on hänen jumalallinen luontonsa. Kenessä on Kris-
tuksen luouto, hän on tnllut osalliseksi Jumalan luonnosta
(2 Piet. 1: 3—6). Omatko teillä ne awut, jotka Apostoli
5—7 w. sanoo jumalalliseen luontoon kuulumiksi? Seuratkaa
sitten hänen kehoitustaan: „ahkeroitkaa kaikella mireydclln."
Noin. 8: 14, 15 nimitetään niitä, joiden sydämet Jumala
on muuttanut. Jumalan lapsiksi. Kaikkeen siihen tahtoo
Pyhä Henki meitä auttaa.

-2) Muutos tapahtuu lullaamatta. Taikinaan sekoite-
tun hapatuksen maikutus ci lakkaa, cuncukuin koko taikina on
hapatettu. Emankeliumi waikuttaa lakkaamatta, kuuucs se tun-
tee koko ihmiseen. Ruumis on olema Pyhän Hengen temppeli.
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Wai ettekö te tiedä, että teidän nunniinne on Pyhän Hengen
temppeli, joka teissä on (1 Kor. 6: 19). Perustus siihen
mainitaan 20 w.: sillä te olette kalliisti ostetut; kunnioitta-
kaa siis Jumalaa teidäu ruumiissanne! Sentcihden: maltta-
kaa huornuttn (18 m.). Kristinuskon pitää tunkcnman sil-
määsi, ett'ct enää halulla katsele pabaa; korinaasi, että mie-
lelläsi kuulet Jumalan sanaa ja tahdot wälttää syntisiä pu-
heita, lauluja y. m. Kuinka kristinusko tunkee käsiisi, kie-
leesi, jalkoihisi? Anna Jumalan hengen tunkea läpi sinun
henkesi, että se hengen hedelmiä kantaisi (Gal. 5: 12). Sen
jälkeen, joka teitä kutsunut on, ja on pyhä, olkaa te myös
pyhät kaikissa teidän menoissanne (1 Piet. 1: 15). Mitä
tietoon tulee, on meidän kaswamincn Jumalan ja lesuksen
tuntemisessa: Kaswakaa armossa (2 Piet. 3:18). Tunto
on olema rakkaudelle alamainen. Tieto on olema pyhä. Kai-
kista helmasynneistä ja heikkouden synneistä woimme niin-
ikään pänsm wapniksi, jos annamme jumalallisen luonnon
tunkea koko luontoomme. Ia se tapahtuu lakkaamatta, joka
päiwä. „Wanha ihminen on jokapäimaisen katumuksen ja pa-
rannuksen kautta kuoletcttawa", sanoo Lutherus. Kuinka tei-
dän laitanne on? Rom. 1: 18 seisoo, että totuutta moi wää-
ryydcssä pitää. Mitä se on? Sinä estät totuuden waiku-
tusta laiskuudella, riitaisuudella, walheella, petoksella y. m.
Samassa wärsyssä sanotaan Jumalan wihan ilmestymän tai-
waasta semmoisten ihmisten yli ja 26 m. luemme, että Ju-
mala on. heidät hylännyt. Rakkaat lapset, ajatelkaa mitä
teette! Älkää Inmalnn Pyhää Henkeä evään murheelliseksi
saattako, häntä, joka on aloittanut työnsä teissä ja tahtoisi
päästä sydämeenne asumaan. Pankaa pois ne synnit, jotka
tässä luettelin ja antakaa Pyhän Hengen mallita sydämessänne.

3) Muutoksen lautta tapahtunut yhdistys on yhäti
pysywii. Taikina on saanut hapatuksen laadun ja on eroit-
tamattomnsti yhdistynyt hapatukseen. Koko elämämme, aja-
tuksemme, puheemme ja työmme omat yhdistyneet kristinus-
koon. Henkemme woimat ihmiset ottaa, mutta kuka moi eroit-
taa meitä Kristuksen rakkaudesta? Naimako eli ahdistus ....
(Rom. 8: 35 ss.). Siitä yhteydestä puhuu Panwali Es. 4:
4—6: Msi ruumis ja yksi henki.... Kuinka ihana tnmä
yhteys on! Jos Jumala pitäisi jumalallisen luonnon toisessa
kädessä ja maailman toisessa, minkä malitsisit? „Mnailma ka-
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too ja hänen himonsa, mutta joka tekee Jumalan tahdon, hän
pysyy iankaikkisesti."

Aarre Pellossa ja kallis Päärly.
Mllth. 13: 44-46.

Keskustelu.
Kristinuskon ihanuus.

1) Mikä ihanuus siinä on; 2) Se on monelta kätketty;
3) Sen anoo maittaa kaiken muun.

1) Milii ihanuus kristinuskossa on. Aarre woi olla
suuresta armosta, samoin päärly. Molemmat omat siis iha-
nia. Jumalan wnltakunta, kristinusko on myös aarre ja
päärly. Mitä se on? Kristinuskon ihanuus ilmestyy pää-
asiallisesti sen opissa, lohdutuksessa ja woimassa.

Opissa. Jumalasta: Ei kenkään ole Jumalaa nähnyt;
ainoa Poika, joka on Isän helmassa, on sen ilmoittanut.
Mitä ilmoittanut? Jumala on henki, ja jotka häntä rukoi-
lemat Mimmoinen on Jumalan mieli minua kohtaan?
Jumala on rakkaus. Mutta minä olen syntinen. Niin on
Jumala maailmaa rakastanut Miten miimn tulee käyt-
täytyä Jumalaa kohtaan? Rakastakaamme häntä, sillä Hän
on ensin.. .. Kuinka woin osoittaa hänelle rakkauttani? Se
on rakkaus Jumalaan, että.... Mitä minun tulee tehdä.
että minä autuaaksi tulisin? Usko Herraan lesukseen Kris-
tukseen, niin sinä ja.... Onko siinä kyllä, että pidän Ju-
malan sanan totena? Ei jokainen, joka sanoo minulle: Her-
ra, Herra, tule tuimaan waltakuntaan. Mitä on Kristuksen
pelastus meissä waikutwwa? Hän on sentähden kuollut kaik-
kien edestä, että ne, jotka elämät.... 2 Kor. 5: 15,17. —

Enempää ei meidän tarwitse mainita. Semmoisia opetuksia Ju-
malasta, itsestämme, kohtalostamme kuoleman jälkeen emme
löydä missään muissa uskonnoissa. Kristinusko on siis ihana
oppinsa suhteen.
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Lohdutuksessa. Mainitse mitä hätä tahansa; lohdu-
tuksen moi löytää kristinuskosta. Maallisissa murheissa.
Katsokaa taiwaan lintuja .... Niin omat kaikki päänne
hiukset luetut. Kaikki murheenne pankaa Hänen päällensä.
Eikö hän, joka antoi meille ainoan Poikansa, aNtaisi meille
kaikki hänen kanssansa. Ei tämän nykyisen ajan waiwat ole
sen kunnian merta, kuin meille ilmoitetaan (Rom. 8: 18).
Meidän mainiamme, joka ajallinen ja kemia on . . . (2 Kor.
4: 17). Hengellisessä surussa. Ihmisen poika on tullut
. .

. . Kristus lesus on antanut itsensä kaikkein lunastukseksi.
Lohdutusta kuolemassa. Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Hetki on tulema, jolloin kaikki, jotka ....Minä annan omil-
leni ijcmkaikkisen elämän ....Ei kenenkään pidä repäisemän
heitä minun kädestäni, j. n. e. Nämä omat maan muutamia
esimerkkiä siitä lohdutuksesta, minkä kristinusko antaa. „Sun
scmas suruss' murheissam, j. n. e."

Woimassa. Synti on woimallinen. Minä olen hei-
koissa wnkewn. Kaikki minä woin lesuksen kautta, joka minun
woimalliseksi tekee. Kuka siis on, joka woittaa maailman,
mutta se, joka uskoo, että lesus on Jumalan Poika (1 loh.
5:5). Kuka moi meitä eroitwn Kristuksen rakkaudesta? y. m.

2) Ihanuus on monelta kätketty. Aarre oli pellossa,
mutta se oli monelta kätketty. Ihmiset kulkiwat siitä, eiwätkä
llawistaneet aarretta löytymän heidän jalkainsa alla. Selit-
täkää se! Kristinusko on myös ihana, mutta se ihanuus on
monelta kätketty. Mistä sen tiedämme? Ewankeliumia ci
oteta wastaan koulussa, kirkossa; ei sen lohdutusta haluta, ei
sen woimasta huolita.

Aarre löytyi äkki-arwaamatta. Samarialainen
waimo kaiwon luona myös arwaamatta löysi kristinuskon aar-
teen, samoin Saulus y. m. Päärlyjä etsittiin. Niin te-
kiwät wcmha Simeon, Kornelius, kamarinpalmelija. Sama-
ten Jumala wielä nyt antaa kaikenlaista odottamatonta, niin-
kuin surut, hädät, sairaudet ja kuoleman tapaukset tapahtua,
opettaaksensa meille kristinuskon ihanuutta.

3) Sen arwo woittaa kaiken muun. Mies kätki aar-
teen; t>än piti siis huolta siitä. Pciärlyn löydetty-
ään myi kauppamies kaiken tnmnransa ja osti sen: hän siis
uhrasi kaikki omaisuutensa päärlyn sanoaksensa. Selittäkää se!
Sille ihmiselle, joka on tuntenut kristinuskon iha-
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nuutta ja autuutta Jumalan ja lesukfeu yhteydessä,
on se yhteys kalliimpi kaikkea. Waikka hän woisi koko
maailman woittaa, ci hän tekisi lesukscn tahtoa wastaan. Waikka
hän woisi henkensä pelastaa syntiä tekemällä, ei hän sitä tekisi,
sillä synnin kautta hän eroaisi yhteydestä Jumalan kanssa.
Se on waikeata, mutta luonnollista. lesus waatii sen. Math.
10: 37: Joka rakastaa isäänsä tahi äitiänsä enemmän kuin
minua, ei se ole minulle sowelias; ja joka rakastaa poikaansa
tahi tytärtänsä ....Luukk. 14: 27: Joka ei ota ristiänsä
ja seuraa minua, ei hän moi olla minun opetuslapseni. Niin
tekiwät apostolit. He jättiwät kaikki ja seurasiwat lesusta.
Sille, joka näin kaikessa täyttää Herran tahdon, lupaa Herrasuure» palkan. Ia jokainen, tuiu luopuu huoneesta, taikka
weljistä, taikka sisarista, taikka isästä, taikka äidistä, taikka
emännästä, taikka lapsista, taikka pellosta, minuu nimeni täh-
den, hänen pitää satakertaisesti saaman ja ijankaikkiscn elämän
perimän: (Math. 19: 29). Paawali sanoo: Mutta ne, kuin
minulla oliwat woittoua, olen minä Kristuksen tähden wahin-
goksi lukenut; sillä minä luen kaikki wahingoksi sen ylönpalt-
tiscn Kristuksen lesuksen minun Herrani tuntemisen suhteen
(Fil. 3:7, 8).

Suuresta ehtoollisesta ja hiiiiwaatteista.
Luukk. 14: 16—24. Math. 22: 1 ss.

Keskustelu.

Autuaaksi tulemisen esteet.

1) Ne eiwät ole Jumalassa, sillä hän kutsuu kaikkia;
2) Hän ou sitä warten walmistanut kaikki; 3) Ne löy-
tyivät ihmisissä, jotka estelewät ja ylönkatsowat Juma-
lan waltakuntaa eiwätkä seuraa armoujärjestystä.

1) Molemmissa wertauksissa on paljon yhtäläisyyttä,
sentähden tarkastelemme mitä tässä yht'aikaa. LMnnä ne kos-
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kewat lesukseu aikaa. Juutalaisille ensin tarjottiin kristin-
usko!: siunaus. He eiwät siitä huolineet, maan ylönkutsoiwat
Jumalan neuwot. Silloin Jumala antoi polttaa heidän kau-
punkinsa ja tappaa murhaajat. Sen jälkeen pakanat kutsuttiin.

Sitä paitsi on molemmilla wertcmksilla merkitys kaik-
kina aikoina; siltä kannalta tarkastelemme niitä nyt.

Ehtoollisille, häihin kutsutut olemme me kristityt. Me
olemme Jumalan waltakunnassa, ja me emme siinä ole. Mitä
se on? Me olemme ulkonaisesti siinä, mutta sisällisesti emme
ole. „lumalan waltcckunta on sisällisesti teissä", sanoo Kris-
tus. Nämä wertaukset opettamat meitä tuntemaan
niitä esteitä, jotka pidättämät monta Jumalan wal-
takunnasta.

Tuimaan waltakunta werrataan häihin, joihin meitä
kutsutaan. Me iloitsemme kutsumuksesta, sillä me pidämme
sitä suurena kunniana ja toiwomme paljon hywää saada nauttia
siellä. Jumalan waltakunnan jäsenille on:

a) Korkein kunnia saada sydämessään kantaa Juma-
lan waltakuntaa ja omistaa nimet: Pyhän Hengen temppeli,
omaisuuden kansa, papillinen waltakunta. Jumalan lapset y. m.

b) Suurin ilo omistaa Jumalan waltakunta. Rom.
5:1: Että siis olemme uskosta wanhurskaiisi tulleet, on
meillä rauha Jumalan kanssa. Tämä rauha on kristityillä
jo täällä. Pllllwali toiwoo kuningas Ngrippan edessä, että
jokainen olisi niinkuin hän (Ap. T. 26: 28). Joka uskoo
Jumalan Pojan päälle, hänellä on ijankaikkinen elämä (siis
jo täällä). Ps. 16: 11.

Wiemat kutsuttiin. Kutka 2 Kor. 3: 20:
Niin mc olemme Kristuksen puolesta käskyläiset.... Me ru-
koilemme siis Kristuksen puolesta, että sopisitte Jumalan kanssa.
Tätä tekemät opettajat koulussa, papit kirkossa.

2) Häu ou wlllmistlmut kailti meidän autuudellemme.
„Tulkaa, kaikki on walmistettu." Kutsutuilla ci siis ollut mi-
tään tekemistä, he saiwat waan tulla. Niin on meidänkin
laita. Mitä on meille walmistettu autuudeksi?

Ijankaikkinen elämä. „Omistakaa se waltakunta,
joka teille on walmistettu maailman alusta". Siis luomi-sessa jo siitä pidettiin huolta.

lesuksen maailmaan tulo. Jo 1800 wuotta sitten
on sinulle ja minulle ja meille kaikille pelastus walmistettu
lesuksen kuoleman lautta. 6
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Saarna sowinnosta kuuluu kouluissa ja kirkoissa,
jotka owat jokaiselle awonaiset.

Pyhän Hengen apu. Joku sanoo: mitä minua tämä
kaikki auttaa, synti wallitsce minussa jn minä waiwun siihen.
Jos niin on, on pyrintösi turha, mutta äln epäile, wielä enem-
män on walmistettu: „Minun armoni on heikoissa wäkemä".
Jumalallinen woima synnin »voittamiseksi on meille annettawa.

Kun siis olet heikko, tahdot kostaa, tahdot pettää, rukoile Py-
hää Henkeä amuksesi. Jumala tahtoo antaa Pyhän Henkensä
niille, jotka häntä rukoilemat.

3) Esteet löytywiit ihmisissä. Jumala «n kaikki tehnyt.
Jumalan puolelta ei ole muuta tchtäwän. Ei se ole Jumalan
syy, jos ihminen ei tule autuaaksi. Se riippuu nyt ihmisestä,
tahtooko hän wastaan ottaa autuutta tahi ci. Luulisi kaikkien
tahtoman, mutta löytyy niitä jotka estelewät, toisia jotka
katsomat ylön.

He estelewät. Msi on ostanut pellon, toinen härkäpa-
rin, kolmas mennyt naimiseen! nämä toimet omat kaikki maal-
lisia asioita. Mutta maalliset asiat omatkin monen mielestä
paljon tärkeämmät tuin elämän yhteys lesuksen kanssa. Es-
teinä pidetään esim. kiiwas luonne, meitä ympäröitsewä pa-
huus, köyhyys, murhe toimeentulosta, anteeksi antamattomuus
y. m.

He latsowat ylön. Kaikki estclemiset, jotka omat
syynä siihen, ett'cmme elä kristityn tnmalla, omat ylönkatsetta
kristinuskoa mnstaan. Mönkatse osoittaitse maan selmemmin.
Esim. Lapset eimät tahdo oppia Jumalan sanaa. Täysikas-
wuiset kuulemat sitä ehkä kerran muodessa. Nahan pidetään
Jumalan rakkaampana, kunnia ihmisten edessä suurempana,
kuiu kunnin lumnlnn edessä. Maailman ilo tyydytetään. Ju-
malan sanna pilkataan. Kaikki, jotka niin tekemät, eimät tahdo
tulla.

Kuningas wihastui ja lähetti sotawäkensä ja... . Tar-
jotun kunnian ja nautinnon ylönkntse oli kuninknan silmissä
rikos, jota seurasi rangaistus. Juutalaisille sanottiin: „Te
ette ole tahtoneet; teidän huoneenne jää autioksi." „Mitn ih-
minen kylmän, sen hän myös niittää; joka lihassa kylmää, se
lihasta turmeluksen niittää." Suurin rangaistus on se, että
jumalattomilla ei ole rauhaa, ei tyydytystä. Kun
eimät tahtoneet tuulla kutsumusta, saamat kerran kuulla:
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„Mentaä pois te kirotut." Sillä meidän lunmlamme on ku-
luttawainen tuli. Hirmuista on langeta elämän Inmalan
käsiin, uskoo Jumalan niin wihastuwan jakuka pelkää
hänen wihannsa! Moni sitä ei tee. Tcettckö te sitä?

Emme suinkaan tahtoisi Jumalan luota tulla ulosheitc-
tyiksi. Eikö niin? Silloinhan jäisimme osattomiksi kaikesta
meille aiotusta hywästä. Kuka tahtoi ottaa osaa kuninkaan
häihin, hänen täytyi antautua kuninkaan säätämään järjes-
tykseen. Järjestykseen kuului, että kuningas antoi jokaiselle
wieraalle hääwaatteet, joihin wieraan tuli pukeutua. Msi ei seu-
rannut tätä järjestystä ja hän heitettiin ulos. Jumala on myös
ilmoittanut meille järjestyksen, jossa tulemme autuudesta osalli-
siksi. Koska autuus on lahja, armo, sanotaan tätä järjestystä
nrmoujärjestykseksi. Pf. 51: 12, 13.

Toinen keskustelu samasta »vertauksesta.

1) Ehtoollinen. Vertaamisen pääkohdat omat: Kris-
tuksen »valtakunnassa tarjotaan suuria lahjoja: a) Syntein
anteeksi saaminen (Luukk. 24: 47); b) Lapsen oikeus
(loh. 1: 12): Jotka hänen ottiwat ivastaan, niille antoi hän
woiman lumalnu lapsiksi tulla; e) Pyhän Hengen lohdu-
tus suruissa ja murheissa: Stephcmus, Paawali ja Silas
mankeudessa; d) Rauha Jumalan kanssa, Nom. 5:1, le-
suksen Kristukscu meidän Herramme kautta.

2) Suuri on ehtoollinen, a) Herraan katsoen, joka au-
tuutta antaa; b) wierasten paljouteen katsoen: maan pänll-
on meidän aikanamme jo 350 miljoonaa kristityitä, taiwaassä
on (Ilm. 7:9) suuri joukko, jota ei kenkään woi lukea; c)
taiwanllisen autuuden suhteen, sillä ei kenenkään ihmisen sy-
dämeen ole noussut, mitä Jumala on walmistanut niille,
jotka häntä rakastamat.

3) Kutsumus. Kutsumus tapahtuu ensiksi yleiseen jo-
kaiselle kasteessa, Gal. 3: 27: Niin monta, kun te Kristuk-
seen olette kastetut, olette te Kristuksen päällenne pukeneet;
ja sitten opetuksen kautta. Toiseksi kutsumus tapahtuu jokai-
selle erikseen. Se tapahtuu a) lesuksen kautta. Hän sanoosanassaan esim. „Tulkaa minun tyköni kaikki, jotka työtä teette
ja olette raskautetut. Joka minun tyköni tulee, sitä minä en
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pikaa minusta, että minä olen siwiä ja nöyrä sydämestä."
Hänen kärsimisensä herättää rakkautta. b) Apostolien kautta.
He kutsumat: Antakaa somittaa teitänne Jumalan kanssa (2
Kor. 5: 20). c) Pyhä Henki kutsuu Jumalan sanan saarnan
kautta, ilon ja kärsimisen kautta.

4) Kutsuminen tapahtuu useampia kertoja. Jumala
tahtoo todella, että mc tulisimme autuaiksi, ja joka päimä olem-
me waarassa hukkua ijankaikkiseen kadotukseen. Sen tähden:
Tänäpäiwänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako
sydämiänne; huomenna on ehkä liian myöhäistä.

5) Mentiiii teille ja lujille. Jos nämä kutsutut eiwät
kuulekaan kutsumusta, ci tuimaan sali kuitenkaan jää tyhjäksi.
Toisia tulee, jotka kuulemat kutsumuksen. Kutsutaan: Köyhiä,
joilla ei tässä maailmassa ole mitään. „Köyhille saarnataan
cwankeliumi." Köyhille paimenille ilmoitettiin ensin ilosanoma
Wapahtajan syntymisestä. Raajarikkoja, jotka hengelli-
sesti kykenemättömiä omat. Kristus on heidän parantajansa:
„Minä olen tullut syntisiä paraunukscen kutsumaan; joka mi-
nun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos." Halwatuitci,
jotka eiwät omasta woimasta moi elämän tietä waeltaa.
Heille Herra sanoo: „Minun woimani on heikoissa wäkemä."

Sokeita, jotka tietämät ei woiwansa omasta ymmärryk-
sestään käsittää hengellisiä asioita. Niille kuulumat Icsukscn
sanat: Minä olen tullut, että niitten, jotka ei näe, pitää
näkemän (loh. 9: 39).

Iloitkaamme siis, että mekin olemme kutsutut. Es. 61:
10. Pyrkikäämme niitten joukkoon, joitten wcmttcet omat Ka-

ritsan meressä pestyt, Ilm. 7: 14. Ahkermtkaamme, että ni-
memme olisiwat tnimnnssa kirjoitetut!

84
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Kadonnut lammas ja kadotettu penninki.
BuuN. 15: I—lo.

Keskustelu.

Jumalan raltaus syntisiin.

1) Se perustuu: a) siihen, että syntinen on Juma-
lan omaisuus; b) siihen, että hän on syntisenä onneton.
2) Se ilmestyy: a) etsimisessä, b) rakkaassa kohte-
lemisessa ja c) ilossa.
1) Perustus Jumalan rakkauteen. 1 w. näemme, että

publikanit ja syntiset tuliwat kuulemaan lesusta. Fariseuk-
sista ei se ollut hywä, että lesus seurusteli semmoisten kanssa.
lesus selittää näissä wertauksissa, miksi hän juuri semmoisia
etsii. Kun paimen etsii lammasta, kuu waimo näkee paljon
waiwaa penninkiä löytääkseen, osoittamat molemmat rakkaut-
tansa kadotettuun. Niin näissä wertauksissa ilmoitetaan Ju-
malan rakkaus syntisiin.

a) Paimen rakastaa tammastansa, waimo penninkiänsä
sentähden, että ne oliwnt heidän omansa. Me olemme Ju-
malan omat jo luomisen kautta ja sitten lunastuksen kautta.
Sotawankia ostetaan »vapaiksi rahalla. Me olimme synnin
orjuudessa ja kuolema on synnin palkka. lesus osti meidät
wapaiksi, 1 Piet. 1: 18, 19: Tietäkää, ett'ctte katoawaisella
hopealla tahi kullalla lunastetut ole. Sentähden tunnustam-
me toisessa uskonkappaleessa: „Hän on minun Herrani, joka
minuu kadotetun ja tuomitun ihmisen on lunastannt." lesus
antoi henkensä meidän lunastuksellemme, miu rakasti hän meitä.
Mitä kalliimman hinnan olemme maksaneet omaisuudestamme,
sitä rakkaampi se meille on, ja wielä rakkaammaksi se käy,
kun sen kadotamme. Jumala rakastaa syntistä ja etsii häntä
sentähden, että syntinen on Jumalan omaisuus ja on
»vaarassa hukkua. Siitä seuraa meille welwollisuus elää
Jumalan tahdon mukaan, 2 Kor. 5: 15: Hän on sentähden
kuollut kaikkeiu edestä.... Emme saa elää ihmisten tahdon
Mukaan, 1 Kor. 7: 23: Te olette kalliisti ostetut, älkää olko
ihmisten orjat. Toisessa uskonkappaleessa tunnustamme: Että
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minä hänen omansa olisin, hänen aliansa, hänen maltakun-
nassansa eläisin.

b) Paimen kadottaa lampaansa. Hän etsii sitä, sillä
hän tietää lampaan laumasta eronnena joutuman kurjuuteen.
Jumala etsii syntistä, sillä hän tietää syntisen Jumalasta»vieraan-
tuneena oleman kurjuudessa. Sitä kurjuutta woi werrata lam-
paan kurjuuteen erämaassa. 1) Ei ole rawintoa. Sielu, joka
ci mitään tahdo tietää Jumalasta eikä lesukscsta, hän ei tiedä
mitään ijankaikkiscsta elämästä, syntien anteeksi saamisesta,
totisesta onnellisuudesta. 2) Ei ole mettä, wirwoitusta:
Syntisellä ci ole lohdutusta, sillä hän ei tahdo mitääu tie-
tää ewanteliumin lohduksesta. Maailman lohdutus on woima-
tou. ler. 2: 13 sanotaan niistä ihmisistä, jotka maailman
lohdutukseen turwnawat: he tekemät itselleen kaimoja, joissa
ei mettä ole. 3) Ei ole turman petoja wastann. Synti
on peto, joka wäijyy sydämen owcn edessä. Kristuksen yhtey-
dessä elämän kristityn tnrwa on: rakastakaamme häntä, sillä
hän rakasti meitä ensin. Kuinka woimme tätä rakkautta osoit-
taa? „Te olette minun ystmväni, jos te teette kaikki, kuin
miuä teille käsken." Tätä turmaa ei ole syntisellä. Hän ei
toimi rakkaudesta, maan oman tahtonsa mukaan ja oman
etunsa saawnttamiseksi.

2) Wteu Jumalan rakkaus ilmestyy. Se ilmestyy:
n) Etsimisessä. Mitä paimen tekee,, tun lammas erkanee
laumasta? Häu jättää 99 korpeen ja etsii sitä, joka kadon-
nut on. Waimo sytyttää kynttilän, lakaisee huoneen ja etsii
penninkiänsä. Jumala myös etsii, lesus sanoo tulleensa maa-
ilmaan etsimään ja mapahtnmaan, sitä, joka kadonnut oli.
Sitä hnn tekikin. Puhlisauit ja syutiset oliwat usein hänenseurassaan: hnn mastaanottnn syntisiä (1 m.) Hän etsi Pie-
taria, kuu hän katsoi häneen. Hän etsi Indasta sanoen:
„yksi teistä on minun pettäwä" „sille ihmiselle olisi pa-
rempi. . .

." Sakeukscn huoneessa sanoi hän: „Ihmisen Poika
on tullut etsimään .

. ." Hän etsi ryöwäriä ristinpuussa, Je-
rusalemia, jostn hän itkien sanoi:„Kuinka usein olen tahtonut...."
Wiclä lesus jätetlyään tämän maailman etsi Paamalia.
Näin ahkeraan ja huolellisesti Jumala wielä etsii syntisiä.
Syntinen luopuu pyhäin ihmisten yhteydestä, wncltnn omia
teitänsä, joutuu kurjuuteen. Inmnln etsii häntä: 1) sanansa kaut-
ta, 2) elämän tapausten kautta, jommoisin omat esim. taudinkoh-
taukset, kääntymättömän äkillinen tuoleina, ruumiiusaatto y. m.
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b) Rakkaassa kohtclemiscssa. Paimen etsii ja
löytää lampaan. Hän panee sen olallensa. Niin rakkaasti
lesuZ kohtelee syntistä: „Tulkaa minun tyköni kaikki...."
Syntinen on wäsynyt, hänellä on raskas taakka kannettawana.
lesus sanoo: „Minun ikeeni on sowelias ja minun kuormani
on keweä."

c) Ilossa. Paimen iloitsi ystäwäinsä kanssa, samoin
waimo. Kristus iloitsee syntisestä, joka itsensä parantaa.
Hän ei meitä tarwitse, hänen ilonsa on puhdas, se on Juma-
lan ilo. Enkelitkin iloitsemat taiwaassa. Enkelit, jotka eimät
koskaan ole Jumalasta luopuneet, autuaat ihmiset, jotka omat
enkelien kaltaisia, iloitsemat. Autuaasti nukkunut isäsi tahi
äitisi näkee, kuinka leweätä tietä waellat. Käänny Jumalan
luokse, niin heille tulee ilo taiwaassa.

Katselkaamme mielä tätä mertausta. Mikä rakkaus
tässä ilmestyy! Kuinka korkea-armoinen on Jumalan edessä
ihmisen sielu! lesus Kristus, Jumalan ainoa Poika, Hänen
kunniansa kirkkaus ja hänen olemisensa juurikuwa (Ebr. 1:3),
hän tulee syntisiä etsimään eikä enkeliä siihen toimeen lähetä.
Hän ottaa orjan muodon päällensä, kärsii ja kuolee heidän
edestänsä, syntisten edestä, jotka eiwät tahdo Jumalan tah-
toa tehdä, eiwätkä tunnusta häntä Herraksensa, wacm ylön-
katsowat hänen majesteettinsa korkeuden jawaeltawat sitä tietä,
joka wie kadotukseen. Semmoisia lesus on tullut etsimään.
Sanomme Psalmistnn kanssa: MM on ihminen, ettäs häntä
muistat ja ihmisen lapsi, ettäs häntä ajattelet! (Ps. 8:5).

Tuhlaajapoika.
Luutt. 15: 11.

Keskustelu.
Kertomus jyntiM», jota täimtyy Jumalan tytö.

1) Syntisen erkaneminen Jumalasta: a) syyt
siihen; t>) seuraukset: lyhyt ilo, suuret murheet. 2) Syn-
tisen kääntyminen: a) synnin tunteminen ja tunnus-
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tus; b) kutsuimis; c) luottamus isäu rakkauteen, usko;
d) elämän parannus. 3) Syntisen mastannotta-
minen: isän sydän. Lopuksi: wanhempi weli.

Kertomus tuhlaajapojasta on kertomus synti-
sestä, joka kääntyy Jumalan tykö.

1) Syntisen erkaneminen. Tuhlaajapoika erkani
isästä, syntinen erkanee Jumalasta synnin kautta. Syntisen
tahto on Jumalan tahtoa ivastaan. Mitä kauemmin suosit
syntiä, sitä enemmän wicraannut Jumalasta, sitä waikeampi
on palajaminen hänen tykönsä.

a) Syyt erkanemiseen. Isä oli hymä: hän jakoi hä-
nclle kamaransa'; hän sanoi: kaikki, mitä minun on ...; hän
antaa anteeksi. Isässä siis ei ollut syytä. Sowita tämä Ju-
malaan. Syy oli siis pojassa. Hän ei tahtonut kuulla
isäänsä, maan tahtoi elää oman halunsa mukaan, luuli siten
oikeaan wapauteen pääsewänsä. Samoin syntinenkin. Esim.
Jumala sanoo: rakasta Mihailistasi; syntinen tahtoo kostaa.
Hän kostaa ja erkanee sen synnin kautta Jumalasta.

b) Erkanemisen seuraukset. Poika meni kaukaiseen
maakuntaan ja hukkasi siellä kamaransa irstaisuudessa. Se
oli synti. Hän palmeli syntiä; synti tuli hänen herrakscen.
Hän siis waihtoi herroja. Niin on syntisen laita yleensä.
Jumala waroittan, mutta ihminen tottelee syntiä. Synti
tulee hänen herrakseen. Ihminen maipuu yhä symcmpnän
synnin orjuuteen. Ihmisen täytyy syntiä Palmella mastoin
tahtoansakin. Hän on silloin synnin mallassa, synnissä kuollut.
Tästä kuolemasta isä puhuu, kun hän sanoo: „hän oli kuol-
lut." Waroitus teille nuorille: Älkää antautuko synnin maltaan!

Lyhyt ilo. Hausta elämä on posan mieleen. Hän kyllä
löytää kumppania, sillä moni wneltna lameata tietä. Joka
pciiwä uusin nautintoja, eikä isää waroittamassa. Niin synti
on tuottawiuaau onnea. Waras nauttii saaliistansa ja ci ku-
kaan hänen rikostaan huomaa. Kostonhimoinen iloitsee kos-
tostaan. Wiis. kirj. 2: I—lo.

Suuret murheet. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut,
tuli .... Synti näyttää suloiselta, mutta tuo mukanaan on-
nettomuutta ja kärsimistä, esim. waras, kostonhimoinen., juo-
mari sna jo täällä kärsiä köyhyyttä, sairautta ja omantunnon
soimauksia. Ia sitten: kuolema on synnin palkka.
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2) Syntisen kääntyminen, a) Synnin tunteminen
ja tunnustus. Kaikenlaista kurjuutta on Jumala synnin
seuraukseksi pannut, sillä kurjuus on olema »välikappaleena ih-
misen kääntymiseen. Seuraamissa märsyissä kerrotaan synti-
sen kääntymisestä. Tuhaajnpoika malttoi mielensä. Hän ru-
pesi ajattelemaan toisin nykyisestä tilastansa ja erkanemises-
taan kotoa. Hän tuntee rikkoneensa isäänsä mustaan: Mi-
nä olen syntiä tehnyt. Niin syntinenkin tulee synnintuntoon,
tuntemaan Jumalaa mastaan rikkoneensa. Kääntymys alkaa
siis sydämessä. Sitten seuraa suun tunnustus: Isä, minä
olen syntiä tehnyt. Se on suora ja wilpitön tunnustus.

b) Katumus. Poika wertaa nykyistä tilaansa enti-
seen: ennen hän oli lapsi isänsä huoneessa, rikas armaassa
kodissaan, nyt miernassa maassa, orjana, loman herran mal-
lassa. Syntinen: ennen rauha omassa tunnossa, iloa jayltä-
kylläisyyttä Jumalan yhteydessä, nyt kaikki tämä kadotet-
tuna, epätoiwossa ja synnin mallan alla.

e) Uslo. Minä nousen ja käyn: poika tahtoi siis pääs-
tä wapaaksi synnistä, jossa hän ennen oli wiihtynyt. Me-
nen isäni luo: syntisenäkin luottaa isän rakkauteen. Niin ei
Kain eikä ludas tehnyt. Kain sanoi: „Minun syntini on
suurempi...."; hän tunsi siis syntinsä. ludas: „Olen
pahoin tehnyt .. . ."; tunsi syntinsä ja katui. Ei kumpainen-
taan toimonut Jumalan anteeksi antaman; heiltä puuttui usko.
Kristitty, joka tuntee ja tunnustaa syntinsä, mutta kuitenkin
turmaa Jumalan rakkauteen ja armoon ja luottaa siihen lu-
nastukseen, jonka lesus kärsimisellään ja kuolemallaan on meille
ansainnut, hän elää uskossa ja siitä seuraa:

d) Elämän parannus. Poika sanoi: „Tee minua pal-
kollistesi wertaiseksi." Hiin tahtoi isäänsä palwellll, hänen tah-
toansa täyttää. Ps. 130: 4: Sinussa on anteeksi antamus,
että sinua petsattaisiin. Se on siis anteeksi antamisen tarkoitus.
Jokaiselle, joka on saanut syntinsä anteeksi, kuulumat sanat:
„Älä tästä lähin syntiä tee." Synnistä lakkaaminen on oi-
kean kääntymisen tuntomerkki: tulee kääntyä walheesta totuu-
teen, laiskuudesta ahkeruuteen, wihasta rakkauteen. Tämmöi-
nen muutos ou se jälleenmirkoamincn, josta isä mertnukses-snan puhuu. Kääntymiseen kuuluu siis: a) synnin tunto ja
tnnnustus; b) katumus; e) usko jn d) elämän parannus.

3) Syntisen wastaanottamiuell. Isä näkee hänen, kun
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hän mielii taampana on. Hän ei muista poikansa syntiä eitä
pahna elämää, ci ajattele että poika ei ansaitse tulla kutsutuksi
hänen lapsekseen. Niin Jumalakin tekee. Ei hän soimaa mei-
dän syntejämme, maan armahtaa syntistä, loh. 6: 37. Täm-
möinen wastannotto waikuttaa iloa, esim. Paamali 1 Tim. 1:
13. Isäu lahjoista kuwaawat a) Parhaat waatteet: wau-
hurskauden päällepukemista, „Wanha on kadonnut, kaikki on
uudeksi tullut", b) Sormus: sitä uutta yhteyttä, liittoa,
johon syntinen tulee Jumalan kanssa, e) Kengät: uutta
waeltamista uskossa. Jumala antaa Pyhän Hengen kautta
woimna waeltamaan uudessa, pyhässä elämässä, d) Syötetty
wasikka: syntisen rawitsemista Jumalan huoneen hywyydellä,
rauhalla, ilolla ja autuudella. U. S. Wirsik. Ehd. 249: 7, 8.

Wanhempi weli. Hänestä ei ollut tämmöinen wastaan-
otto paikallaan. lesus tarkoittaa tällä Fariseuksia (2 w) jakaik-
kia itsewanhurskaita, jaotta eiwät moi ymmärtää, että sywään
langennut syntinen woi »vastaanottaa Jumalan armon ja iloita
siitä ennen heitäkin, jotka muka ownt Jumalaa palwelleet niin
monta wuotta. „En ole loskaan käskyjäsi rikkonut." Woiko
lapsi niin puhua isälleen, ihminen Jumalalle? Kuka huomaa,
kuinka usein hän rikkoo! Juuri tätä puhuessaan wanhempi
weli rikkoi walhcella, ylpeydellä, tyytymättömyydellä, riittämät-
tömyydellä, (et ole minulle wohlaakaan antanut).

lesus hywii Paimen.
(loh. 10: 12 ss.)

Keskustelu.
Kristus sielujen paimen.

1) Hän rawitsee opetuksella. 2) Hän wirwoittaa loh-
dutuksella. 3) Hän »varjelee ja wahwistaa lunastuksella
synnistä. 4) Hän un csikuwa: a) pyhässä elämässä,
l>) kärsimisessä, c) kunniassa. 5) Meidän welwollisuu-
temme: a) kuulla, b) seurata.
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Sekä hengellinen että ruumiillinen elämä tcirwitsce ra-
wintoa. Wertauksessa ei lammas woi itselleen kaikkia tarpei-
taan hankkia, hengellisessä suhteessa ei sielu sitä woi. Paimen
pitää huolta lampaasta, lesus sielusta, lesusta nimite-
tään paimeneksi, sillä hän antaa sielulle kaikki, mitä
sielu tarwitsee. Tarkastakaamme nyt,mitä tarpeita sielulla
on, ja miten lesus, sielujen paimen, ne kaikki täyttää.

1) Hän rawitsee. Lammas ei woi itselleen rawintoa
hankkia- paimen sen tekee. Ajattelema sielu tekee kaikenlaisia
kysymyksiä ja tahtoo niihin wastauksia, se tahtoo tietoa, ope-
tusta. Oikeita wastauksia woi ainoastaan Jumalan sanasta
saada. Muutamia esimerkkejä: Mistä löydän pelastusta sielul-
leni? Wast. Ap. T. 4: 12. Mitä pitää minun tekemän, että
autuaaksi tulisin? Ap. T. 16: 3. Onko usko ilman elämän
parannusta tylliksi? Mnth. 7: 21. Missä löydän esikuwan,
jota woin seurata? Math. 11: 28—30. Hebr. 12: 2. Sem-
moisia wastauksia ei kukaan ihminen woi sinulle antaa. „loka
juo siitä medestä, kuin minä hänelle annan ...

." Etsi siis
useiu rawintoa lesuksen sauasta!

2) Hän wirwoittaa. Paimen pitää toiseksi huolta siitä,
että lammas saa wirwoittnwaa wettä. Joka janoo, tulkoon
minun tyköni ja juokoon, sanoo lesus (loh. ?: 37). Wesi
wirwoittaa marsinkin helteessä. Kärsimykset omat elämän helle;
niissä lesus tarjoo lohdutusta. Esim. yksinäiselle ja hylätylle
kuuluu: Missä kaksi tahi kolme ....Math. 18: 20; kärsi-
wäiselle: Joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, Math. 10:
38; köyhälle: Ihmisen Pojalla ei ole mihin hän päänsä kallis-
taisi —, Teidän taiwaallinen isänne tietää kyllä .

. .
. , Mi-

nä tunnen omani; kuolemalle: Ei tukaau woi repiä heitä minun
kädestäni. Minä annan teille ijankaikkisen elämän. Tämä
lohdutus ei ole tyhjissä sanoissa, waan moni ihminen
on sitä kokenut, esim: Paamali, Lutherus, Melanchton.
Lapset! Ette wielä tunne elämän murheita. Säilyttäkää muis-
tissanne tämmöisiä lauseita siksi, kun pahat päiwät tulemat, niin
saatte lohdutusta tuntea.

3) Hiin warjelee ja wahwistaa. Lampaalla ei ole mi-
tään asetta puolustaakseen ja sitä uhkaa moni waara; paimen
warjelee lammasta. Lammas on myös heikko; paimen suo-
jelee, hoitaa, parantaa, Hes. 34: 16. Sielua uhkaa moni
waara. Synti wäijyy owen edessä, perkele käy ympäri niin-
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kuin kiljuwa jalopeura. Synti on woimallinen, Rom. ?. 19.
Mistä sielu sna apua? lesus sanoo: „Minä annan hen-

keni minun lampailleni edestä". lesus on kuolemallaan an-
sainnut meille lunastuksen. Tämän lunastuksen kautta autaa
hän meille warjelusta ja woimaa syntiä wastaan. Rom. 8:
33, 35, 37, 38; 1 loh. 5: 4. Me uskomme, että lesus on
ottanut pois meidän syntimme. 1 Kor. 15: 55 —57.
lesus on maittanut kuoleman. Esimerkkejä miehistä, jotka
semmoista woimaa omat lesuksen lunastuksesta saaneet, owat
Krysostomus, Polykarpus, Ignatius, Lutherus y. m.

4) lesus on esiluwll. Itämaissa, jossa pidetään suu-
ria lammaslaumoja, kulkee paimen edellä ja lampaat seuraa-
mat häntä, sillä he tuntemat hänen äänensä. Kristus käy
meidän edellämme. „Esikuwan olen teille antanut", sanoo
hän; Hebr. 12: 2: Katsokaa Kristuksen, uskon alkajan ja
päättäjän päälle. Miksi lesus käy edellä? Se wahwistan
meitä häntä seuraamaan; a) Pyhässä elämässä. Minä mainit-sen hymeet, antakaa te esimerkkejä lesuksen elämästä ja sanoista.
Nöyryydestä: en ole tullut, että minua palweltaisiin; hil-
jaisuudesta: ei hän suutansa awannut; rakkaudesta wihol-
lisiin: isä, anna heille anteeksi; cmttawaisuudesta: minä tulen
häntä parantamaan, tyytywäisyydestä: Ihmisen Pojalla ei ole
mihin hän päänsä kallistaisi; ahkeruudesta: minun tulee tehdä
työtä niin kauwan kun ... ; kuuliaisuudesta: se on minun
ruokani, että minä teen Isäni tahdon; alttiiksi antawai-
suudesta Jumalan tahdon alle: Isä, ei niin kuin minä tah-
don; ihmisrakkaudesta: hän itki Jerusalemin ylitse; rak-
kaudesta Jumalaan: hän rukoili.

l>) Kärsimisessä; siinä on usein hywinkin waikea le-
susta seurata, mutta hän käy edellä, on esikuwa ja waatii eh-
dotonta seuraamista. loh. 15: 18; Muth. 16: 24; Hebr. 12:
2 kehoitetann meitä lesukseen katsomaan. Sen kautta on mil-
joonia ihmisiä saanut woimaa kärsimiseen. Jumalan tahdon alle
nntaumiseen, hiljaisnutcen, rauhaan ja iloon tuskissakin.

c) Kunniassa on hän esikuwnmme. Hebr. 2: 10 ni-
mitetään lesusta autuutemme pääruhtinaalsi. Hän on mennyt
meille sijaa walmistnmaan. loh. 14: 2; loh. 12: 26, 32.

Pcmwali h.-.lusi erota täältä ja olla Kristuksen tykönä. 2
Kor. 5: 8 toiwoi hän olemansa kotona Herran luona. Koska
meille semmoinen kunnia on walmistcttu, kehoittaa pyhä rna-
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mnttu merta elämään jll kärsimään lesukfen kanssa, että Hänen
kunniaansa pääsisimme, Rom. 8: 17.

5) Meidän welwollisuutemme. Lammas palkitsee pai-
menensa uskollisuutta sillä, että se kuulee paimenensa ääntä
ja seuraa häntä. Sama on sielun welmollisuus. Autuaat
ne, sotka Jumalan sanaa kuulemat. Lapset, tottukaa Jumalan
sanaa kuulemaan, sitä sydämeenne kätkemään. Jumalan sana
on kaswawa teidän kanssanne. Seuratkaa lesusta! Kuka ei
tahtoisi seurata häntä tämmöisen rakkauden tähden, joka on suu-
rempi isän ja äidin rakkautta. „Omani tuntemat minun".
Osoita elämässäsi tuntemasi lesusta. Jos te nämä tiedätte,
autuaat olette, jos ne teette, loh. 13: 17.

Työmiehistä wiinamiiessii.
Math. 20.

Keskustelu.
Pallasta Jumalan waltalunnassa.

1) Palkka annetaan armosta; 2) Se ei riipu töistä;
3) Kuinka me tulemme siitä osallisiksi.
Syy, miksi lesus puhui tämän wertauksen, on kerrottu

Math. 19: 16—30. Rikas nuorukainen tuli lesuksen tykö
ja kysyi: Mitä minun pitää tekemän, että minä ijankaikkisen
elämän saisin? lesus kehoittaa häntä luopumaan kaikesta jaseuraamaan häntä. Siihen sanoo Pietari: Me olemme jättä-
neet kaikki ja seuranneet sinua, mitä siis meidän siitä on?
lesus wiittaa suureen palkkaan (m. 28, 29), mutta huomaa
Pietarin kysymyksessä omaan ansioon luottamista. Hän tahtoo
sentähden selittää, ett'ei autuutta moi ansaita, maan sitä tulee
lahjana «vastaanottaa; siksi puhuu hän tämän wertauksen. Kat-
selkaamme ensin yksityiskohtia, jotka eiwät ole pääasioita tässä
wertauksessci.

Perheenisäntä. 1 Tim. 3: 15 puhutaan Jumalan
huoneesta, joka on elämän Jumalan seurakunta. Jumalan
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seurakunta on kristillinen seurakunta, joka on alkuansa Icsuk-
sesta Kristuksesta. Perheenisäntä on siis Jumala. Perheen
haltija jakoi palkan- Kristus tulee tuomitsemaan, palkkaa ja
rangaistusta jakamaan.

Wiinamäki. Jo W. Tissa wcrratacm juutalaisuutta,
W. Tm kirkkoa, wiinmnäkecn. (Es. 5.) lesus käyttää tässäsamaa tumaa U. T:tiu kirkosta. Wiinamäki on siis Jumalan
huone. Jumalan elämä seurakunta.

Työwäkeä kutsutaan »viinamäkeen. Kutsumus kos-
kee kaikkia, jotka tahtomat aikansa ja woimansa täyttöä le-
sukseu waltakunnan hywäksi. Wanhempain tulee taswattaa
lapsensa Jumalan pelwossa, hallituksen tulee katsoa, että oikeus
ja Jumalan pelko maassa pysyisi; palwelijain tulee toisiaan
kehoittaa; lasten, nuorten, wanhain, kaikkein tulee itse puoles-
taan ja muitten puolesta aina pitää huolta siitä, että Jumalan
ja Kristuksen tahto tapahtuisi. Joka ei sitä tee, seisoo jou-
tilaana Kutsumus tapahtuu eri aikoina. Ensin
Juutalaiset kutsuttiin; 700 w. sitten kutsuttiin meidän maamme.
2M wielä kutsutaan pakanoita. Niin on yksityistenkin elä-
mässä. Moni kääntyy jo lapsena työtä tekemään Kristuksen
waltakunnassa, lesusta rakastamaan, palwelemacm, rukoilemaan.
Moni kääntyy wasta miehuuden iässä, moni wielä myöhemmin.
Eräältä 80 wuotiaalta ukolta kysyttiin, kuinka kauan hän oli
elänyt. „Wiisi muotia", wastasi hän. Hän oli ainoastaan
wiisi muotia ollut oikea kristitty, muu elämänsä oli hukkaan
mennyt. Wiinamäessä on erilaisia töitä. Perkkanmista. Se
on myös sinun työsi Jumalan waltakunnassa. Aitaamista.
Sydänkin on aidan tarpeessa.

1) Paltla annetaan armosta. Kaikki saamat palkkaa.
Ne, jotka olimat työtä tehneet yhden hetken, sniwat myös täy-
den palkan. Sitä he eiwät moineet waatia, he sauvat siis
palkan armosta. Palkka, minkä Jumala antaa (autuus) on
armosta. LuuN. 17: 10; Es. 2:8, 9; Rom. 3: 24. Näistä
raamatunpaikoista näemme, että tulemme osallisiksi Ju-
malan armosta lunastuksen kautta, joka lesuksessa Kris-
tuksessa on tapahtunut. Jos joku waatii palkkaa siitä, ett'ei
hän ole rikkonut lakia ivastaan, ei hän saa; hän pääsee waan
rangaistuksesta. Hän oli welwollineu lakia pitämään. Jos
joku tekee työtä lähimmäiselleen, saa hän palkkaa, sillä se ei
ollut hänen welwollisuutensa. Jumala on kaikkein Herra.
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Welwollisuutcmme on häntä rakastua kaikesta sydämestä. Jossen teemme, pääsemme rangaistuksesta, mutta emme saa mitään
palkkaa. Jos enemmän woimme tehdä, saamme palkkaa. Mutta
ei yksikään ihminen moi enempää tehdä; siis ei yksikään woi
wantia palkkaa Jumalalta. Kuitenkin Jumala antaa palk-
kaa ja lupaakin sitä, esim. „Ole uskollinen kuolemaan asti..."
Se on armosta. Jumala lupa» palkkaa kuuliaisuudestamme
scntähvcn, että hän tietää meidän heikkoutemme. Hans tahtoo
herättää meissä halua hänen tahtonsa täyttämiseen ja tehdä sen
meille helpommaksi. (Esim. äiti lupaa palkkaa lapsensa työstä,
maikka hän woi sitä palkatta wnatia).

2) Pallla ei riipu töistä. Armo on wastakohta sa-
nalle ansio. Koska armosta tulemme autuaiksi, ei se ole
ansiosta, Rom. 3: 24. Wertauksessa owat ensimmäiset koko
piinvän työtä tehneet ja wiimeiset ainoastaan yhden hetken,
mutta palkka on sama. Perheenisäntä woi oikeudella sanoa:
Mtäwäni, en tee sinulle wääryyttci; enkö saa kalustani tehdä,
mitä tahdon. Jumala «oi ewätä;
hänellä on kaikki malta. Es. 2: 9:' Ett'ei yksikään itseään
kcrslaisi.

3) Kuinla me tulemme armopallasta osallisiksi. Palkka
on armosta. Ei Jumala kuitenkaan mieliwaltaisesti anna
palkkaa, maan hän antaa sen asetettuin säantöinsä mukaan.
Jumalan waltakunnassa kaikki käy oikein. Wertaukscmme opet-
taa tästä enemmän. Työmiesten wälillä on nimittäin, tark-
kaan huomaten, suuri eroitus.

Ensimmäiset kysymät, ennen työhön ryhtymistä, palk-
kaa. He eiwät siis luota isäntään. Heissä ei ole rakkautta
isäntään, ei halua työtä tekemään hänen tähtensä. He luuli-
wat enemmän saamansa: he armostelemat työnsä liian suu-
reksi, omat ylpeitä. He uapisiwat, oliwat siis tyytymättömiä,
kateellisia. He omat siis woitonhimoisia, epäluuloisia,
ylpeitä, tyytymättömiä ja kateellisia.

Wiimeiset eiwät tingi isännän kanssa. He luottamat
hänen sanaansa ja menewät työhön mitään waatimatta. Heissä
«n uskoa, luottamusta ja nöyryyttä.

Wiimeiset saamat palkan armosta, ensimmäiset jäämät
ilman. Uskonsa ja nöyryytensä tekemät heidät otollisiksi palk-
kaa saumaan. Siihen Jumalakin katsoo. Es. 2:8: Armosta
ie olette autuaiksi tulleet, uskon kautta. Ia monessa kohden



96

sanotaan: Uskon kautta lefuksen Kristuksen päälle, esim. Gal.
2: 16. kelpaa maan se usko, joka rakkauden
kautta työtä tekee, Gal. 5: 6. Usko lesukseen on lähde,
rakkaus on hedelmä. Jumala ei katso työajan pituutta, ei
sitä, kuoleeko liskomainen 12 tahi 80 ikäwuodessa, ei työn
laatua, onko työntekijä päiwäläinen, kauppamies tahi kuningas,

Kristuksessa kelpaa ainoastaan usko, joka.... Jokainen woi
siis autuaaksi tulla. Laittakaa! pelwolla ja wapistuksella, että
te autuaiksi tulisitte!

Fiikunapuusta.
Luuti. 13: I—9.

Keskustelu.

Jumalan lasten työt.

1) Jokainen kristitty moi kantaa hedelmää. 2) Jumala
maatii sitä. 3) Jumala on pitkämielinen ja tarsiwäinen,
kun hedelmiä ei näy. 4) Rangaistus kääntymättömille.
1) Jokainen kristitty woi lantaa hedelmää. Syy

tämän wertauksen puhumiseen on I—s1—5 w. Vertauksessa pu-
hutaan hedelmästä, s. o. niitten hymistä töistä, jotka omat
Jumalan »valtakunnan jäseniä. Jumalan lapsia ja siis woiwat
hedelmää kantaa uskossa ja rakkaudessa; fiikunapuu woi he-
delmää kantaa, sillä se oli istutettu wiinamäkeen. Uskottoman
hywät työt omat itsewanhurskauden töitä, eiwätkä uskon hedel-
miä. Uskowainen woi uskon hedelmiä kantaa sen moiman
kautta, joka häneen tulee yhteydestä lesuksenKristuksen kanssa.
Es. 2: 10. Jumala waikuttaa sekä tahdon että toimituksen.
Jumalalle tulee siis kiitos jokaisesta hywästä työstä. Tekin,
lapset, woitte hedelmää kantaa, jos elätte uskossa lesukseen
Kristukseen. Ulkonaiset ehdot omat myötäiset: te olette kas-
teen kautta otetut kristilliseen seurakuntaan, te saatte kuulla
Jumalan sanaa kouluissa ja kirkoissa; miten on sisällisen eh-
don, uskon laita?
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2) Jumala waatii hedelmiä. Wiinamaen Herra tuli
kolmena wuotena hedelmää katsomaan. Jumala odottaa omil-
taan hedelmiä. Mitä hedelmiä? Gal. 5: 22. Herra tuli joka
wuotena. Jumala etsii hedelmää joka ikäkaudelta.

3) Jumalan lärsiwällisyys. Wiinnmäen isäntä odotti
hedelmää kolme wuotta. Jumala on kärsiwällinen meidän
kanssamme, hän on pitkämielinen, esim. lesus kärsi ludasta
kolme w>'otta. Puutarhanhoitaja ruokoilee fiikunavuun puo-
lesta. Kristus istuu Jumalan oikealla kädellä ja rukoilee
meidän puolestamme. Se kuuluu hänen ylimmäispapilliseen
Mirkaansa, ja tämä uskollinen ylimmäinen pappi „kaiwaa"
sinunkin ympärillesi. Ehkä tämä on wiimeinen nmosi sinulle,
älä paaduta sydäntäsi!

4) Rangaistus kääntymättömille. Armonaika loppuu
myös kerran, se loppuu jokaiselle kuolemassa, mutta se lop-
puu jo ihmisen eläessä sille, jenka sydän on niin paatunut,
ett'ei Jumalan armo enään wsi sitä pehmittää, (joll'ei, niin
hakkaa se sitten pois, w. 9). Math. 3: IN; loh. 7:19;Ioh.
15: 6. Se maata turmelee. Paatunut syntinen wahin-
goittaa muita ihmisiä metämällä heitäkin turmelukseen. „loll'-
ette paranna itseänne, niin te kaikki hukkaan tulette." Jeru-
salemille on tämä uhkaus puustllwillisesti käynyt toteen Jeru-
salemin surkeassa häwityksessä. Tämä sana kuuluu meille
kaikille, sillä Jumala on oikea tuomari. Jumala, joka joka-
päiwa uhkaa. Ellei he palaja, niin on hän miekkansa teroit-
tanut, joutsensa jännittänyt ja on pannut sen päälle surman-
nuolet; hän on walmistanut Vasamansa kadottamaan. Ps. 7:
12—14. U. S. ALirsik. Ehd. N:o 210: 7, 8.

Wiiiirii huoneenhaltija.
Luu». 16: I—ls.

Keskustelu.
Kristillinen wiisaus.

1) Missä se näkyy. Se näkyy: a) siinä, että wiisas
kristitty tarkkaan tietää oman tilansa, b) siinä, että hän
walitsee sopimia wälikappaleita tarkoituksensa saawutta-
miseen, c) siinä, että hän tekee sen oikeassa ajassa. 2)
Mitä hywää siitä seuraa. 7
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Tämä wertaus on mitä mailein selittää. Wertaus sisäl-
tyy I—B1—8 wärsyyn, sanoihin: „että hän toimellisesti teki" saak-
ka. Seuraamat sanat: „sillä tämän maailman lapset

...
."

on lesus erityisesti lausunut, ja ne sisältämät sen opetuksen,
jlmka tästä wertauksesta saa. „Mnailman lapset" omat ne,
joitten halu sn toimi on kääntynyt ainoastaan maallisiin ta-
mmoihin, iloihin y. m. Mistään sitä korkeammasta eiwät he
huoli. Walkeuden lapsissa on jotain jumalallisen walkeuden
luonnosta. Heidän mielensä on kääntynyt ijankaikkisiin asioi-
hin. Maailman lapset omat sangen wiisaita kaikissa maalli-
sissa asioissa. Heiltä tulisi walkeuden lasten oppia toimimaan
tniwaallisten asiain woittamisessa. Wäärältä huoneenhalti-
jalta, joka tcuvllllansa on wiisns, maikka hänen tapansa on
määrä, tulee meidän oppia kristillistä wiisautta.

1) Miss» kristillinen wiisaus nälyy? 1 m. Rikas
mies on Jumala. Huoneenhaltija on ihminen. Ihminen ei
moi mitään ottaa, joll'ei sitä hänelle anneta taiwaastn, 1Kor.
4: 7. „Mitä sinulla on, o ihminen, jota et saanut ole."
Uskottua tawarcm on terwcys, rikkaus, woima; minun tulee
käyttää kaikki Jumalan palweluksessa. Huoneenhaltija oli hu-
kannut Herran hywyyden. Tämä tapahtuu kun ihminen ei
käytä terweyttänsä, rikkauttansa, monniansa Jumalan palwe-
lukseen ja Jumalan tahdon muk,,an, esim. tuhlaaja, ahne.
Herra sanoi: tee lukn hallituksestasi! Sitä Jumala meiltä waatii.
Matti. 12: 36; 2 Kor. 5: 10. Huoneenhaltija puhuu: Mitä
minä teen; herrani ottaa minulta pois hallituksen. Hän tie-
tää, että herra on ankara ja ymmärtää oman tilansa. Se on
wiisantta. Niin tarkkaan tulee kristityn tietää oma tilansa.
Hänen tulee muistaa, että Jumala waatii uskoa, joka rakkau-
dessa työtä tekee, että Jumala on pyhä, ett'ei häntä moi pet-
tää. Hänen tulee usein koetella itseään, hänen tulee oppia
tuntemaan itseänsä ja Jumalaa.

b) Wäärä huoneenhaltija ajattelee nyt keinoja auttaak-
seen itseään. „Kaiwaa en moi, kerjätä minä häpeen". Työtä
hän ei tahdo tehdä ja walitsee sitten wääriä, mutta kuitenkin
tarkoitukseen sopimia wälikappaleita, jotka auttamat häntä työt-
tömänä elämään. Se on wiisautta tawallansa. Walkeuden
lasten tulee olla niin wiisaita, ja aina taiwaallista tarkoitus-
tansa warten walita oikeat keinot. Mitä minun pitää teke-
män, että autuaaksi tulisin? Käyttää armonwälikappaleita, sa-



naa, sakramentteja ja rukousta.
c) Keinot keksittyään, ei huoneenhaltija wiimyttele: Istu

pian ja kirjoita. Sopimus on tosin petosta, parempi olisi
ollut herralta pyytää anteeksi. Miisasta oli kuitenkin se, ett'ei
hän miiwytcllyt, kunnes häntä olisi pantu pois mirasta. Wiisas
kristitty oppii häneltä aikoinaan käyttämään oikeat keinot.
Siihen kuuluu: 1) Tieto siitä, että armonaika loppuu ja kuo-
lema ja tuomio tulee. 2) Ett'ei wiiwytellä kääntymistä, silläse tulee aina waikeammaffi ja woi myös jäädä liian myöhäiseksi.
3) Antaa sydämensä kokonaan Jumalalle eikä sitä jakaa. Se
on kristillistä wiisautta; sitä ei ollut rikkaalla miehellä, josta
puhutaan Luukk. 16: 19 ss.

2) Mitä hywiiii siitä seuraa. Isäntä kiitti määrää
huoneenhaltijaa, että hän toimellisesti teki. Isäntä ei kiittänyt
kehnoutta eikä petosta, waan wiisautta. lesus sanoo: Olkaa
taitamat niinkuin käärmeet ja wakaat niinkuin kyyhkyiset (Math.
10: 16). Jos nyt wiisns kristitty pitää huolta oikeista eduis-
taan, saa hän Jumalalta kiitoksen. Se on ensimmäinen hywiiseuraus. Wertaus loppuu siihen, mutta lesus lisää mielii
waroituksen: Tehkää itsellenne ystäwiä määrästä mammonasta
....Mammona merkitsee rikkautta. Wäärä merkitsee tässä
oikeastaan petollinen; rikkaus pettää, sillä se lupaa onnea,
eikä sitä anna, esim. Luukk. 12: 16 ss. Istäwiä tekee ihminen
itselleen hymillii töillään, kun mielellään antaa, aina on walmis
auttamaan (1 Tim. 6: 17—19), esim. Kapernaumin päämies,
Kornelius. Semmoista maallisen tawaran Miisasta käyttämistä
seuraa, että he, nim. ne, jotka omat hywyyttä nauttineet, kor-
jaamat teitä ijankaikkisiin majoihin. Se on siis toinen hywä
seuraus. Kuinka he woiwat korjata? „Mitä olette tehneet
yhdelle näistä pienimmistä." He tulemat syyksi; rakkaus, us-
kossa lesukseen osoitettuna, on syynä korjaamiseen. Olkaa siis
uskolliset wähimmässä, se on maallisen tamaran käyttämisessä,
että teille uskottaisiin suurempia, nim. ijantaikkista, taiwaal-
lista hywää.

99
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Kaksi poikaa.
Math. 21: 28—32.

Keskustelu.

Syy wertaukseen kerrotaan 23 ss. wärsyissä .... lesus
oli ajanut templistä ostajat ja myyjät. Silloin tuliwat pap-
pein päämiehet ja kansan wanhimmat hänen tykönsä ja kysyi-
wät: Millä woimalla sinä näitä teet? lesus mustaa heille
kysyen: Oliko Johanneksen kaste taiwaasta tahi ihmisistä?
He eiwät tahdo mustata, ja sanomat sentähden ulkokullatulla
lamalla: Emme tiedä. Sentähden lesus kertoo heille wer-
tauksen. Siinä puhutaan kahdenlaisista ihmisistä: a) ulkokulla-
tuista, tottelemattomista ja b) katumaisista, kuulijaisista.

Ulkokullatut ja tottelemattomat. Isä on Jumala. Isä
waatii kuuliaisuutta pojiltaan; niin Jumalakin meiltä waatii.
Toinen poika (30 m.) sanoo: „kyllä. Herra", mutta ei me-
nekään. Hän tunnustaa oikeaksi isän waatimutsen ja oman
welwollisuutensa, mutta ei kuitenkaan täytä isän tahtoa. Hän
oli tottelematon Semmoisia oliwat (31 m.) Fariseukset. Jo-
hannes saarnasi parannusta. Fariseukset tuliwat myös kuu-
lemaan (Math. 3:7), mutta he eiwät uskoneet eiwätkä teh-
neet parannusta, eiwät muuttaneet mieltänsä. Wielä sittenkin,
kun publikanit ja portot tekiwät parannusta, he jäiwät enti-
selleen. Se on jo enemmän kuin epäuskoa, se on ulkokultai-
suutta. Math. 23: 28 lesus soiman heitä ulkokultaisuudesta.
He puhuiwat paljon Jumalan kymmenistä käskyistä ja ky-
syiwät lesukselta: Mestari, mikä on suurin käsky laissa? le-sus opettaa heille, ett'ei Jumalan käskyjä ole annettu meille
ainoastaan keskustelun ja wiisastelun aineeksi, wacm ne owat
annetut meidän täytettäwiksemme. Käskyjen täyttämiseen, te-
kemiseen neuwoo Herra kahteen kertaan kirjanoppinutta, joka
tulee häneltä kysymään, Luukk. 10: 28. Fariseukset tekiwät
helpoimmat Jumalan käskyt ja jättiwnt raskaimmat, mutta:
näitä piti tehtämän, eikä toisia jätettämän, sanoi lesus
(Math. 23: 23).

Tämmöistä tottelemattomuutta ja ulkokultaisuutta löytyy
meidänkin seassamme. Jokainen koetelkoon itseään. Maalli-
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nen isäsi ei tyydy siihen, että sanot: „kyllä" ja jätät hänen
tahtonsa tekemättä, wielä wähemmin taiwaallinen isäsi. Ulko-
kullattu olet, kun puhut yhtä ja ajattelet toista. Esim. kun
tiedät kymmenet käskyt, mutta et pyrikään niitä täyttämään,
koska synti on sinulle rakkaampi Jumalan tahtoa; kun käyt
kirkossa, puhut paljon saarnasta, mutta et itseesi tahdo sitä
somitta»; kun joka päiwä rukoilet: „tapahtukoon sinun tah-
tosi" ja kuitenkin napiset Jumalan tahtoa wastaan. Kun ru-
koilet: „anna meille anteeksi, niinkuin" ..., että kuitenkaan
anna anteeksi lähimmäisellesi. Kun tahdot täyttää helpoimmat
Jumalan käskyt ja jättää raskaammat, unhottaen sanat (lak.
2: 10): Jos joku pitää koko lain ja rikkoo yhdessä, hän on
wikapää kaikissa. Ulkokullninen olet, kun puolustat syntiäsi
inhimillisellä heikkoudellasi etkä käytä sitä jumalallista woimaa,
josta kasteen kautta olet osalliseksi tullut. Kun kirkossa käyt
ja pyhällä ehtoollisella ja kuitenkin elät epäkristillisesti etkä
seuraa Herraasi elämässäsi. Jumala wihaa ulkokullaisuutta.

tuomitsi hedelmätöntä fiikunapuuta, Math. 21: 19.
Wuorisnarnassa sanoo Herra: Jokainen puu, joka ei kaswa hywää
hedelmää, hakataan vois ja tuleen heitetään; Hedelmästään
puu tunnetaan. Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra,
tule taiwaan waltakuntacm, maan joka tekee minun Isäni tahdon.

Klltuwaiset ja kuuliaiset. Isän käskyyn wastasi toi-
nen poika: „en tahdo", mutta sitten hän katui ja meni. Siinä
on tottelemattomuutta, mutta sitten katumista ja kuuliaisuutta.
„En tahdo": syntisen paha tahto on syynä kaikkeen tottele-
mattomuuteen Jumalaa lohtaan. Jumalan tahtoa wastaan
oliwat publikanit ja portot julkisesti rikkoneet (m. 31), mutta
he katuiwllt ja muuttiwat mielensä. Ewankcliumeissa kerro-
taan usein semmoisten kääntymisestä. Publikanit ja syntiset
tuliwat lesuksen tykö, Sakeus kääntyi, syntinen waimo woi-
teli lesuksen jalkoja (Luukk. 7: 36), ryöwäri ristin puussa
tunnusti syntinsä ja uskoi Jumalan armon. Niin yhä wie-
läkin suuret syntiset kääntywät ja elämät uskon kuuliaisuu-
dessa. lesus todistankin (31 ja 32 w.) juhlallisesti, että
publikanit ja portot, jotka muuttamat mielensä, tulemat autu-
aiksi ennen Fariseuksia, jotka muuttumattomassa mielessään
seisomat Jumalan tahtoa wastaan.

Wertauksen ydin on siis, että ilman Jumalan käskyn
kuulemista ja Kristuksen seuraamista ei löydy mitään kris-
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tillisyyttä. Raamattu puhuukin usein kuuliaisuudesta ja Kris-
tuksen seuraamisesta, esim. loh. 14: 15; loh. 15: 14; loh.
14: 23; Math. 7: 26—28.

Apostoli sanoo: „Kullakin olkoon se ajatus, joka le-
suksella Kristuksella oli;" „jolla ei ole Kristuksen mieli, ei se
ole hänen omansa." 1 loh. 5:3: Se on rakkaus Jumalaan,
että me hänen käskynsä pidämme. 2 Kor. 5: 15: Hän on
scntähden kaikkein edestä kuollut, että ne, jotka elämät, ei nyt
enään eläisi itsellensä, waan hänelle, joka heidän edestänsä
on kuollut ja noussut ylös.

Pahat wiinamiien-miehet.
W»th. 21: 33—46.

Tässä we-riautsessa tulee ilmi: 1) Jumalan rakkauden,
knrsiwällisyyden ja pitkämielisyyden rikkaus syntisiä kohtaan;
2) syntisten ääretön tuttämättömyys ja pahuus; 3) Jumalan
hirmuinen ja oikea tuomio, yksityiskohtia 33 w., esim. aitaa,
wiinatuurnaa, tornia ei ole tarpeellista selittää; woi pitää
niitä Jumalan armonosoituksina ylipnän, Mittaukset Israelin
historiaan woi käyttää peilinä meille, sillä meillekin kuuluu:
„los ette paranna teitänne, te kaikki hukutte."

Keskustelu.

1) Jumalan äiirotöu hWyys, liirsiwllllisyys ja pitlä,
mielisyys. Perheenisäntä on Jumala, Wiinamäki on Israel
(Es. 5:7).

Isäntä oli paljun työtä tehnyt wiinamäessä: hän oli
pannut aidan, laiwcmut wiinakuurnan ja rakentanut tornin.
Jumala on paljon hywyyttä osoittanyt Israelin kansalle: hän
on eroittanut sen muista kansoista, warjellut sitä Faroata ivas-
taan, antanut sille lakinsa, wienyt Kanaan maahan, tehnyt
liiton Israelin kanssa ja nimittänyt sitä omaisuuden kansaksi,
papilliseksi waltakunnaksi ja pyhäksi kansaksi (2 Mos. 19: 5),
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Kun Israel hylkäsi Jumalan ja taas kääntyi lMen luok-seen, esim. tuomarein aikana, otti Jumala aina uudestaan
kansansa armoonsa.

Me olemme saaneet äärettömästi paljon enemmän Ju-
malan hywyydcstä ja pitkämielisyydestä. 37 w. kuuluu: Wii-
mein lähetti hän heidän tykönsä poikansa. Se sopii meihin.
Näinä wiimeisinä päiwinä on häu puhunut meille Poikansa
kautta (Hebr. 1:1). Hänen ainoa Poikansa on meidän edes-
tämme kärsinyt ja kuollut. Nyt omat kristityt walittu suku,
kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa ja omaisuuden kansa, josta
Apostoli puhuu 1 Piet. 2: 9. Kaiken tämän on Jumala
meille tehnyt, koska me wielä pakanoita olimme ja kaukana
Jumalasta »vaelsimme.

Jokaiselle yksityiselle on Jumalan rakkaus ollut suuri.
Sinä olet syntynyt kristillisessä seurakunnassa, olet kasteessa
otettu Jumalan lapseksi ja saat joka päimä kuulla Jumalansanaa. Sinulla on lesuksessa Kristuksessa wapaa tykökäymys
Jumalan luo ja kun tulet katumaisena syntisenä, ottaa Jumala
sinut jälleen lapsekseen. On meillä siis syytä Apostolin kanssasanoa: Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Jumala on meille
osoittanut, että me Jumalan lapsiksi kutsutaan (1 loh. 3:1).

2) Syntisten hirmuinen pahuus. Jumala oli niinsuuren hywyyden Israelille osoittanut, sillä hän tahtoi he-
delmiä (34 w.). Es. 5: 2 sanotaan, että Jumala odotti sen
wiinamarjojn kantaman, ja se kantoi pahoja marjoja. Hän
odotti oikeutta, ja ci ollut muuta kuin makuuaitaa, wanhurs-
kautta, niin oli sula walitus. Jumalan tuomio Israelin yli
(13 m.) on Israelin historiassa toteen käynyt. Israelin synti
ja tiittämättömyys nousi torkeimmalleen Icsusta kohtaan (35
—39 m). ler. 26: 20—23; 2 M. 24: 20, 21 osoittaa,
kuinka Israel W. T:ssa seisoi lumalau armokutsumutsia was-
taan. Israel on kiittämättömyydellä ja pahuudella palkinnut
lumalau suurta hymyyttä ja wihdoin ristiinnaulinnut hänen
Poikansa.

Kuinka olemme me osoittaneet kiitollisuuttamme Jumalan
meille osoittamasta wielä suuremmasta hymyydestä? Sinä olet
kasteessa otettu Jumalan lapseksi; muistatko sitä ja clätto niin,
kuin lumalau lapselle sopii? Sinä tiedät, kuinka suuresti le>sus ou sinua rakastanut; annatko rakkautesi hänelle? Moni
tuntee omassa tunnossaan, että hänen tulisi totella lumalau
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käskyjä, multa ajattelee itseksensä, niinkuin ludaan miehet
wastasiwat Jeremialle: Sen sanan jälkeen, jonkas meille Herran
niineen sanot, emme tabdo sinua suinkaan kuulla. (ler. 44:
16). Hebr. 10: 28, 29 kuuluu: Jos juku Moseksen lain rikkoo,
hänen pitää ilman armotta kuoleman kahden taikka kolmen to-
distajan kautta. Kuinka paljon suuremman rangaistuksen te
lulilette sen ansainneen, joka Jumalan Pojan jaloillaan tallaa
ja testamentin wercn saastuttaa, jonka kautta hän pyhitetty
on, ja armon henkeä pilkkaa. Tämä on meille. Epäuskol-
lamme Kristuksen lunastuksen tyhjänä pidämme.

3) Jumal»» hirmuinen tuomio syntisten yli. Fari-
seukset lausuiwcit oman tuomionsa, kun lesukfen kysymykseen
(40 w.) wastasiwat: Pahat hän pahasti hukuttaa ja antaa wii-
namnkensä toisille wiinamäen miehille. Jerusalemin häwityk-
scssä tapahtui ensimmäinen rangaistus (mikä?) ja pakanain
kutsumisen kautta toiuen. Tätä häwiötä oli Jumala jo Es.
5: 5. uhannut lähettää jn samassa luwussa lausutaan „woi"
Israelin yli kuusi kertaa. Wielä nyt lepää Jumalan tuomio
Israelin päällä.

Kuinka ou meidän laitamme? Apostoli Paawalin sanat,
Nom. 11: 19 ss. w. kuuluivat meille: Sinä sanot: oksat owat
murtuneet, että minua siihen jälleen istutettaisiin. Aiwan, he
owat murtuneet epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt uskon
kautta. Älä ole röykkiä, waan pelkää. Sillä jos ei Jumala
luonnollisia oksia armahtanut, ei hän sinuakaan armahda. Seu-
tähden katso tässä Jumalan hywyytta ja ankaruutta: anka-
ruutta niissä, jotka lankesiwat, mutta hywyytta itsessäs, jos
ainoastaan hywyydessä pysyt; muutoin siuäkin leikataan
pois. Wähässä Aasiassa oli kukoistamia kristillisiä seura-
kuntia. Eräälle niistä, Efeson seurakunnalle kirjoittaa Herra:
(Ilm. 2:4, 5) Minulla «n sinua wastaan, että annoit ylon
ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, kusta laukesit pois, ja
tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä töitä; waan jos ei niin
käy, tulen minä pian, ja syöksen pois kynttiläjalkas sijaltansa,
ell'ct tee parannusta. Tämä uhkaus ou käynyt toteen: Wähä
Aasia on mohmnetiläinen. Sentähden muistakaamme Herran
sauat (Luukk. 13.) Jos te ette tee parannusta, niin te kaikki
hukutte. Lapset, tänäpänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää
paaduttako sydäntänne! Te kuulette sen wielä, mutta ette tiedä,
kuinka kauan. Muuttakaa mielenne ja parantakaa elämänne:
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luopukaa walheesta, »varkaudesta, riettaasta puheesta ja kos-
tonhimosta; olkaa anuahtawaisia, palwelkaa ja rakastakaa lähim-
mäisiänne! Sillä: Älkää eksykö, ei Jumala anna itseänsä pil-
kata. Tämä opetus onkin wertauksen ydin.

Nukoilewa ystiiwii ja wäiirä tuomari.
Luutt. 11: 1—13; 18: I—B.

Keskustelu.
Vtilä lch»ittlln lumnlan wnltalunnan jnscniä ruloilemann:

1) Jumalan rakkaus; 2) Meidän tarpeemme ja hätämme;
3) Rukouksen kuuleminen.
Wertaus rukoilemasta ystäwastä opettaa sitä, mitä lesuZsanoo 9 w.: Anokaat, niin teille annetaan. Wertauksella mää-

rästä tuomarista opettaa lesuZ, että aina tulee rukoilla eikä
wäsyä (18: 1 w). , Kristityn tulee rukoilla lakkaamatta, 1
Tess. 5: 17. Olkaa alati rukouksissa, Rom. 12: 12.

1) Jumalan rakkaus. Mtäwä ei talido nousta, ei
auttaa rakkaudesta, waan „hänen ahkeruutensa tähden" (8 m.)
Wäärä tuomari ei pelkää Jumalaa, eikä häpee ihmisiä; kui-
tenkin hän auttaa leskeä, koska lesken rnkous waiwaa häntä
(5 w). Vastahakoinen ystäwä merratnan Jumalaan (13 w.),
samoin määrä tuomari (17: 7). Miksiköhän lesuZ wertaa
taiwaallista isäämme näin huonoihin ihmisiin? lesuZ tahtoo
makuuttaa meitä siitä, että Jumala kuulee rukouksemme, koska
semmoiset ihmisetkin kuulemat lähimmäisensä rukousta. Jumala
on rakkaus. Koska leski lakkaamatta rukoilee määrää tuoma-
ria, kuinka hartaasti meidän tulee rukoilla taiwaallista isääm-
me. Rakkaus siihen waatii. Kristityn elämä on lakkaamaton
rukous. Tieto, tunto Jumalan rakkaudesta kehoittaa meitä
wiisymättä rukoilemaan.

2) Oma hätämme. Jumala on rakkaus. Rukoilemia
wertauksessamme ei suinkaan kehoittanut rukoilemaan luotta-
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mus sen rakkauteen, jolta rukoiliwat; siihen kehoitti heidän
oma tarpeensa ja hätänsä. Suuri hätä saattaa rukoile-
maan, wäsymätta rukoilemaan. Niin meidänkin suh-
teemme. Meiltä puuttuu wiisautta elämän eri oloissa päät-
tämään ja walitsemaan, wo im a n taudeissa, onnettomuuksissa
kestämään, lohdutusta murheita ja synnin ahdistuksin was-
taan. Silloin emme löydä apua muualla kuin lesutsen luo-
na. lokapäiwäinen hätä kehoittaa lakkaamattomaan rukouk-
seen. Rakkaus olisi siihen tehoittawa. Mutta usein ei se
sitä waikuta, sillä emme tunne Jumalan rakkautta. Jumalan
rakkaus tahtoo meitä omikseen, ja Välikappaleena Jumala käyt-
tää hätää ja tuskaa. Tuska opettaa rukoilemaan: Es. 25:4;
26: 16. Wäärä tuomari ei tahtonut kuulla leskeä, mutta
leski ei sentähden lakannut rukoilemasta. Niin meidänkin
tulee rukoilla, maitta Jumala wiiwyttää rukouksen kuulemista,
esim. Kananealainen waimo (Math. 15: 21). Tuska saattoi le-
sutsen rukoilemaan Getsemanessa. Hän on lihansa päiwinä
uhrannut rukouksia ja nöyriä anomuksia, wäkewällä huudolla
ja kyyneleillä sille, joka hänen woipi kuolemasta pelastaa; ja
on myös kuultu, että hän Jumalaa kunnioitti (Hebr. 5:7).
Jos tuska saa komia ihmisiäkin auttamaan, kuinka paljon
enemmän se Jumalaan koske 5 Raamattu kehoittaa meitä
kaikessa tuskassa Jumalan apua pyytämään: Es. 65: 24; 1
Mos. 24: 15; Fil. 4:6; Es. 6: 18.

3) Nuloulsen kuuleminen. Ei ystäwää mertcmksessa
eikä määrää tuomaria liikuttanut rukoilcwain hätä. Ei ju-
malanpelko eikä häpeä ihmisten edessä waatinut heitä apuun,
ja olisihan tuomari woinut päästä leskestä sillä, että olisi
käskenyt palwclijain estää leskeä tulemasta häntä waiwamnaan.
Tätä käskyä ei hän anna, sillä rukouksen woima waikuttaa hä-
neen. Wäsy »iättömän rukouksen woima n tunnemme jo-
kainen. ,Mä minua enään rukoile", sanoo se, joka ci tahdo
auttaa. „Hän rukoili minua niin, ett'en woinut kieltää",
kuulemme usein sanottawcm. Samoin kuin maailman mahta-
willa on suuri woima mahtawuudessann, rikkailla rikkaudes-
saan, wiisailla wiisaudessacm, samoin on köyhillä ja »viheliäi-
sillä suuri woima rukouksissaan. Jumalan tykö kahvitetuissa

käsissään. lesus lisääkin wcrtautscen: jos te, jotka pahat
olette ....ja (18 w.) eikö Jumala auttaisi walituitansa, jotka
yötä ja pöiwää häntä huutamat. lesus tahtoo sanoa: jos



wäsymätön rukous taiwuttna ihmisiä, wicläpä huonojakin ih-
misiä, eikö se paljoa enemmän waikuttaisi Jumalaan, meidän
isäämme, jonka sydän on täynnä rakkautta, jonka omat, rak-
kaat ja nmlitut me Kristuksessa olemme.

Minä sanon teille, hän auttaa heitä pian. Tässä
lesus sanoo mannana asiana, että Jumala kuulee rukouksen.
Samaa todistaa hän monessa raamatun paikassa: Math. 7:
7,6; Math. 18: 19; loh. 16: 23, 24. Että niin on ta-
pahtunut, todistaa historia. Kertokaamme tässä uskomme
wahwistukseksi huomattawimmat rukouksen kuulemiset raama-
tussa. Abrahamin palwelija, 1 Mos. 24. Dawid: „Herra,
tee Akitofelin neuwo tyhjäksi." Hanna, Samuelin äiti, 1 Sam.
1:2; Elias, 1 Kun. 17. Wielä: lak. 5: 16—18: Van-
hurskaan rukous woipi paljon, koska se totinen on: Elias
oli ihminen niinkuin me.... Hiskias tautiwuoteellaan, 2 Kun.
20. Kornelius, Np. T. 10: 1 ss. Niin Jumala wielä-
tin kuulee rukouksia.

Hän auttaa pian. Tuomarista sauotaau: hän ei tah-
tonut tauciu aikaa. Jumala tahtoo aina meitä auttaa, mutta
hänen wiisautensa näkee hywäksi wiiwyttää apua. Jumala
tahtoo tuskan ja awun wiiwyttämisen kautta kaswattaa meitä
semmoisiksi, kuin hän tahtoisi meitä, nöyriksi, katumaisiksi.
Kun hän kurituksellaan on tarkoituksensa moittanut, auttaa
hän pian.

Onko teillä, lapset, jo kokemusta rukouksen kuulemi-
sesta? Koettakaa, kun itse olette sairaita, tun wanhempanne
sitä owat, kun murhe painaa omaistenne sydäntä. „Rukous,
joka taiwaasen nousee, tekee, että Jumala maahan päin kään-
tyy." „Ottakaa rukouksen tikapuut ja lyökää sisään tniwaan
akkunat", sanoo kokenut kristitty. Se on kauniisti lausuttu
totuus. Lutherukscn elämässä on monta esimerkkiä siitä, että
woi ikäänkuin käyttää wäkiwaltaa tuimasta wastaan. „Rakns
Jumala, minä lasken sen asian julkaisi juureen; ei se ole mi-
nun aliani, ivaan sinun; Jumala tmwaassa, etkö sinä enään
elä." Näitä ja samanlaisia sanoja kuultiin Lutherukscn eri
elämänsä olrissa käyttämän. Jos kaikki rukoukset olisiwat
näin totisia, ei suinkaan rukouksen kuulemista tarwitsisi kniwata.
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Fariseus ja publikani.
Luukk. 18,

Keskustelu.
Fariseus ja publilam.

1) Mihin ihmistoukkaan kumpainenkin kuului; 2) Kum-
paisenkin rukous; 3) Heidän rukouksensa waikutus Ju-
malaan.

lesus puhui tämän wertauksen muutamille, jotka itseensä
uskalsiwat, että oliwat hurskaat, ja muita katsomat ylön. He
pitiwät itsensä hurskaampina, kuin oliwat, koska eiwät Juma-
lan sanan mitalla arwostelleet hurskauttansa, ja siitä seurasi,
että katsoiwat muita ylön.

Fariseukset ja publilanit oliwat kaksi toisistaan tark-
kaan eroitettua ihmisluokkaa. U. T:ssa puhutaan paljon Fa-
riseuksista. Heidän nimensä tulee sanasta, joka merkitsee selit-
tämistä, koska heidän toimenaan enimmiten oli raamatun selit-
täminen. Fariseusten almujen antamisesta puhutaan Matti.
6: 25; heidän rukouksestaan ss. w.; paastoomisesta, 16 ss. w.; käsi-
en pesemisestä Math. 15: 2; heidän tummennuksien maksami-
sestaan pienimmistäkin hedelmistä Math. 23: 5; heidän ylön-
klltseestnan muita kohtaan Math. 9: 11. Kaikki tarkoitti ih-
misten ihmettelemisen herättämistä, kaikki oli pinnalla, sydän
oli tyhjä. lesus sanoi heidän jättämän pois raskaammat
laista, tuomion, laupeuden ja uskon. lesus nimittää heitä
usein ulkokullatuiksi. Miksi? Dlpeys ja ulkokultaisuus oliwat
heidän tuntomerkkinsä. (Kuitenkin löytyi jalojakin Fariseuksia,
esim. Nikodemus.) Semmoinen mies meni temppeliinrukoilemaan.

Publikanit oliwat,tullin ylöskcmtajia. Johannes Kas-
taja waroittaa heitä: „Älkciä ottako enemmän, kuin teidän
tulee." Heidät tunnettiin siis wääriksi, petollisiksi. „Publi-
kanit ja syntiset" luemme usein U. T:ssa, esim Luukk. 15: 4;
Luukk. 19: 7. Fariseukset napisiwat, että lesus söi publi-
kanein ja syntisten kanssa. Ei pubtikcmeja siis arwossa pi-
detty. Inhimillisesti päättäen oli tässä siis toinen arwossa
pioettäwä ja toinen ylönkatsottawa. Molemmat mcniwät
temppeliin Jumalaa rukoilemaan.
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2) Fariseuksen rukous. Fariseus kiittää Jumalaa siitä,
mitä hän on, siitä mitä hän ei ollut ja puhuu siitä, mitä
hän tekee. Hän ei mielestään ollut ryöwäri, koska ei hän
julkisesti ihmisiä teillä hätyyttänyt. lesus kuitenkin soimasi
Fariseuksia siitä, että he leskien ja orpojen omaisuutta ryöstimät.
Ei hän mielestään ollut määrä, maikka hän kadehti ja nu-
hasi muita ihmisiä, ei huorintekija, maikka Jumalan sana sanoo:
„loka waimoon katsoo ...

." Jos hän Jumalan sanan mi-
talla olisi wanhurskauttaan tuominnut, olisi hänen täytynyt
tunnustaa itsensä wihelijäiseffi syntiseksi. Sentähden lesussanoo (Math. 5: 20): Ellei teidän manhurskautenne ole pal-
joa enämpi.... Fariseukseen sopii raamatunlause (Ilm. 3:
-17): Sinä sanot: minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä
mitään tarwitse, etkä tiedä, että olet wiheliäinen, raadollinen
ja köyhä, sokin ja alustoin.

Eikä niinkuin tämä publikani. Publikania piti
hän kaikkein suurimpana syntisenä. Hän yleensä wertasi itse-
änsä huonoihin ihmisiin; älkää niin tehkö, Hebr. 12: 2; Fil.
2: 12—15. Hänen sanoissaan publikanista tulee ilmi ylen-
katsetta. Ihminen ei saa toista ylönkatsoa. Jumala ei ylön-
klltso ketään. Sitten Fariseus kiittää, mitä hän tekee. Hä-
nen työnsä oli „raskaamman jättämistä", nimkuin lesus sa-
noo. Moni wielakin kehuu itseään siitä, ettei warasta, että
käy ahkeraan kirkossa, lukee mielellään raamattua. Hymä,
mutta käykö se sydämestä? Fariseus kehuu itseään ja alen-
taa muita; hänen rukouksensa käwi siis ylpeästä sydämestä.

Publilllnill rukous. Jumala armahda minua syntistä!
Hän tunnustaa itsensä syntiseksi. Jumalan tahtoa ivastaan
rikkoneeksi. Warmaan hänessäkin oli jotain hywää, mutta
sitä ei hän muistanut. Hän seisoi taampana, eikä tahtonut
silmiänsakään nostaa, maan löi rintoihinsa: hänessä oli sywä
synnin tunto, nöyryys ja katumus. Hän tahtoo päästä synti-
melastaan, mutta ei hän näe itsessään mitään ansiota, johon
hän woisi luottaa. Silloin hän turmaa Jumalan armoon:
Jumala armahda minua syntistä! Publikanin rukouksessa
siis ilmestyy: 1) synnin tuuto ja tunnustus, 2) suru synnin
ylitse ja katumus, 3) usko ja luottamus Jumalan armoon.

Joka rukoilee, seisoo luumalan edessä, puhuu Jumalan
kanssa. Silloin ei ihmisen sowi. Fariseuksen ylpeiillä taivalla,
luulla jotain olemansa ja jotain hywäii tekemänsä, maan tul-
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koon nöyrällä sydämellä, niinkuin publikani. Semmoista
nöyryyttä omat kaikki raamatun suuret miehet osoittaneet,
Esim. „Minä olen rumennut puhumaan Jumalani kanssa,
maikka olen tomu ja tuhka." Kuka niin sanoi? „Minä olen
liian halpa kaikkeen laupeuteen ja hywyytcen .. . .", kuka niin?
„Mikä minä olen, että minä Faraon tykö menisin? ..." „Mi-
nä olen mielii nuori, enkä ymmärrä. .. ." „Katso Herran
piika." Nöyryyteen kehoittaa raamattu usein: „loka itsensä
ylentää ...." Micha 6: 8 seisoo: Sinun tulee Jumalasi
edessä nöyrä olla. „Aulunat omat hengellisesti waiwaiset...."
„Niin nöyryyttäkää teitänne Jumalan wäkewän käden alla,
että hän teitä ajallansa korottaisi."

3) Heidän rukouksensa wailutus Jumalaan. Jos
Juutalainen olisi nähnyt Fariseuksen ja publikcmin menemän
temppeliin, olisi hän warmaan luullut edellistä hurskaaksi, toista
jumalattomaksi, sillä ihminen näkee sen, mikä silmään pistää....
Mutta lesus sanoo: Tämä meni hurskaampana kotia, kuin se
toinen. Publikani pyysi Jumalan armoa ja sai sen. Armo war-
maan antaa hänelle woimaa rakkaudesta Jumalaan elämään
toisin, kuin tähän asti oli elänyt. Fariseus ei mitään etsinyt
eikä hän mitään saanutkaan. Hän oli myös syntinen ja tar-
mitsi armoa, mutta kun hän ei sitä etsinyt, ei Jumala woi-
nut hänelle sitä antaa. Oppikaamme siis publikanilta nöy-
ryyttä ja pankaamme kaiken luottamuksen autuudestamme Ju-
malan armoon lesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme.

Armotoin palwelija.
Math. 18: 13—38.

Keskustelu.
llnteelsillntamiiem.
5M UW

1) Oman syntiwelkamme suuruus ja mahdottomuusltä
itse maksaa; 2) Jumalan armahtanmisuus;'3) Lähim-
mäisemme rikokset meitä nmstaan omat werrattain komin
pienet; 4) Jumalan tuomio.
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Syyt tämän wertauksen kertomiseen luemme 15 ja seu-
raamissa wärsyissä: Jos sinun weljesi rikkoo sinua wastaan.
Sitten kysyy Pietari: Kuinka usein tulee minun.... lesus
wastcm: Minä sanon sinulle, ei seitsemän kertaa, mutta. ..

.

Koska lesus tunsi ihmisen sydämen kowaksi ja kostonhimoi-
seksi ja tiesi, kuinka waikca meidän on anteeksi antaa, kertoi
hän tämän wertauksen, joka sisältää kaikki, minkä pitäisi meitä
anteeksiantamiseen kehoitta».

1) Syntiwelkamme. Jumala laskee lukua meidän kans-
samme ja silloin tulee suuri syntiwelkamme ilmi. Kuningas,
josta tässä puhutaan, ou Jumala, palmclijat omat ihmiset.

Kuningas katsoo kirjoihinsa ja laskee lukua palwelijainsa kanssa.
Jumala laskee lukua meidän kanssamme. Mikä on se kirja,
jossa seisoo, mitä meidän tulee Jumalalle tehdä? Siinä sei-soo esim.: Sinun pitää rakastaman Jumalaa.... Mistä

tiedämme, olemmeko tehneet welwollisuutemme, wai emmekö
ole? Omatunto todistaa, ett'emme ole Jumalaa rakastaneet.
Olemme sis tehneet syntiä, ja synti on tullut meille synti-
melaksi. Miten siis tulemme tietämään syntiwelkamme?

Welka on suuri: kymmenen tuhatta leiwiskää, se on
ääretöin summa. Miksi lesus on wertauksessa pannut welan
niin äärettömän suureksi? Siksi että syntiwelkamme on niin
suuri. Sen suuruutta omat hurskaimmat ihmiset tunteneet:
Esr. 9:6; Dawid: Ps. 38: 5; Paawali: 1 Tim. 1: 15. Syn-
tiwelkamme huomaamme seuraamasta: a) Emme ole pitäneet
yhtäkään Jumalan kymmenistä käskyistä. „Ehkci wii-
dennen", arwelet. „loka wihaa weljeänsä, hän on murhaaja."
Etkö ole ketään wihannut, etkö koskaan kostanut? b) Laimin-
lyömisen synteihin olemme wikapäat. lak. 4: 17:
Joka woi hywiiä tehdä, eikä tee, se on hänelle synniksi. Siis
laiskuus, petollisuus palweluksessa, huolimattomuus opissa,
wälinpitämättömyys toisen neuwomisesta, kaikki semmoinen on
synti, e) Me teemme syntiä jota päiwä. Ps. 19: 13.
Omatuntosi todistaa, että niin on. d) Teemme syntiä aja-
tuksilla, sanoilla ja töillä. ,Mä himoitse", sanoo Ju-
mala; kun himoitset, teet syntiä ajatuksissa ja siitä seuraa fyn-
tiwelka. Ihmisen tulee tehdä tili wiimeisellä tuomiolla jokai-
sesta turhasta sanasta (Math. 12.) Me puhumme koko päi-
wiin, oi kuinka monta turhaa sanaa tulee puhutuksi!

e) Teemme hywiiä huonossa tarkoituksessa. Moni
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on ahkera, ollakseen ensimmäinen luokalla. Toinen antaa al-
muja, että ihmiset häntä kiittäisiwcit, toinen Jumalan armoa
ansaitakseen. Silloin owat tarkoitukset ja syyt hywää teke-
miseen huonot.

f) Syntiä seuraa rangaistus. Herra käski hänen
myytää, ja hänen emäntänsä ja lapsensa. Joka ei lain waa-
timuksia täytä, tekee syntiä ja lisää syntiwelkaansa. Kirottu
olkoon jokainen, joka ei kaikkia lain sanoja täytä, että hän ne tekisi,
5 Mos. 27: 26. g) Palwelija sanoi: minä maksan kaikki si-
nulle. Sitä hän ei woinut. Emme moi itse syntiwel-
kaamme maksaa. Jos ihminen woisikin elämänsä parantaa,
jää hänelle kuitenkin ennen tehdyt synnit melaksi, josta hän ei
moi päästä. Oma syntiwelkamme ja mahdottomuus sitä itse
maksaa on siis ensiksi kehoittawa meitä anteeksiantamiseen.

2) Jumalan armahtawaisuus. 27 m: Niin armahti
Herra sitä palwelijaa. Sowittataa se Jumalaan. Syntiwel-
kamme kuormasta ja siitä seuraamasta kurjuudesta emme moi
itseämme pelastaa. Jumala sen tekee, Rom. 8: 3. Lunastus
on täytetty lesuksen kärsimisen kautta, ja suurinkin syntinen
moi lesuksen kautta saada syntiwelkansa anteeksi. - Palme-
lijan olisi kuninkaan laupeudesta pitänyt oppiman laupeutta
kanssapalwelijaansa kohtaan, 32, 33 m. Jumalan suuren rak-
kauden ja armllhtawllisuuden tarkoitus on opettaa meille rak-
kautta ja armahtawaisuuttll. Toinen syy anteeksiantamiseen
on siis olema meille Jumalan laupeus.

3) Lähimmäistemme nlotset meitä lohtaan «wat wei-
rattain pienet. Kanssapalvelijan welka oli hywin pieni wer-
rattuna palwelijcm omaan welkaan. Lähimmäisemme rikkomat
meitä mustaan Harmoin ja wähän werrattuna siihen, mitä me
rikomme Jumalaa mustaan, sillä me teemme syntiä joka päiwä.
Jumala antaa meille niin äärettömästi paljon enemmän an-
teeksi, kuin meillä on lähimmäisellemme anteeksiantamista.
Tämä on kolmas syy, jota waatii meitä anteeksi antamaan.

4) Jumalan tuomio. Palwelija ei armahda kanssa-
palwelijaansa. Siitä koiruudesta mustaamaan kutsuu Herra
hänen uudestaan eteensä, sanoo hänelle: sinä paha palwelija
....ja antaa hänen pyöweleille. Somittaminen meihinseuraa (35 w.): Niin myös minun taiwaallinen isäni tekee
teille.... Ensimmäisellä kerralla oli mielii armoa palwelijalle.
lesuksessa Kristuksessa saamme syntimme anteeksi, mutta jos
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emme hänen omansa ole, emme häntä seuraa elämässä, tulee
toinen tuomio, josta ei enää armoa saa. „Siksi kun hän
kaikki maksaisi." Sitä hän ei woinut; hän sai siis koko elä-
mänsä olla wankcudessa: jumalattomat tulemat ijankaikkiseen
wcnwaan. Siis: jos ei Jumalan rakkaus woi meitä anteeksi-
antamiseen kehoittaa, pitäisi Jumalan tuomion sen tekemän.

Lopuksi: Älkää olto leppymättömiä, muistakaa lesuksen
esimerkkiäni Piet. 2: 23; Math. 11: 28—30. Apostolit
omat lesusta seuranneet: 1 Kor. 4: 12. Stefanus: „Her-
ra, älä rankaise. ..

." Joka ei woi anteeksi antaa, ei hän
woi wiidettä rukousta rukoilla, sillä siinä hän nimenomaan
pyytää, että Jumala tekisi hänelle niin, kuin lian tekee lähim-
mäiselleen. Ajattele tätä marsinkin ehtoolliselle mennessäsi,
jolloin etsit sowintoa. Math. 6: 15; Math. 5: 23—25. Ia
mielä kerromme lesuksen käskyn, Luutk. 17: 4: Ia jos hän
seitsemän kertaa päiwässä rikkoo sinua wastaan, ja seitsemän
kertaa päiwässä tykös palajaa ja sanoo: minä kadun, niin
anna hänelle anteeksi.

Laupias Samarialainen.
Luu». 10.

Keskustelu.

1) Ketä wastaan tulee osoittaa laupeutta; 2) Miten
sitä tulee osoittaa: a) sääliwäisyydellä; b) teolla: kohta,
pyytämättä, omaa waaraa, waiwaa ja uhrauksia katso-
matta; muitakin kehoittamalla.
Syy tämän wertauksen kertomiseen oli lainoppineen

kysymys (25 w.): Mitä minun pitää tekemän, että ijankaikki-sen elämän perisin? Hän kiusasi lesusta: hän waan tahtoi
puhua siitä asiasta, ehkä myös tuttia lesuksen oppia ja näyt-
tää omaansa. Hän näkyy luuleman paljaalla oikealla tiedolla
sallivansa ijankaiktisen elämän. lesus osoittaa häntä Jumalan
kirjoitettuun lakiin. Kirjanoppineen mustauksen myöntää Ie-
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sus oikeaksi, mutta sanoo samalla, ett'ei käskyjen tietämisestä
ole mitään apua, jos ei niitä täytä: „tee se, niin saat elää."

Mutta hiin tahtoi itsensä wanhurskaaksi tehdä: lesuksensana: „tee se!" oli koskenut lainoppineen omaantuntoon.
Hän tahtoi toisella kysymyksellään itseään puolustaa, selittää,
että hän mielellään tahtoisi osoittaa rakkautta, jos hän maan
tarkkaan tietäisi, kuka hänen lähimmäisensä on; laki on siinä
niin epäselwci. Sentähden kertoo lesus hänelle wertauksen
laupiaasta Samarialaisesta ja kysyy lopuksi, kuka siis oli hä-
nen lähimmäisensä. Wertauksen tarkoitus on opettaa, että kaikki
ihmiset owat lähimmäisiämme, ja että kaikkia kohtaan tulee
osoittaa laupeutta.

1) Ketä wastaan tulee osoittaa laupeutta? Nyöwärit
haawoittiwat Juutalaisen ja jättiwät hänen puolikuolleena
makaamaan. Samarialainen auttoi häntä. Juutalainen oli
onneton. Onnettomia löytyy aina; kristityn welwollisuus on
niitä auttaa, esim. sairaudessa, köyhyydessä, hengen hädässä.
Juutalaiset ylönkatsoinmt Samarialaisia; wihollistakin tulee
auttaa. Siis: auttaa tulee jokaista hädässä olemaa, olkoon
hän kuka tahansa.

2) Miten tulee osoittaa kristillistä laupeutta? a)
Sääliwäisyydella. Nähtyänsä Juutalaisen, armahti Sa-
marialainen häntä. Hän sääli häntä. Sääliwäisyys on luon-
nollinen tunne ihmisessä; sitä ei saa tukehduttaa. lesuksen
esimerkki: Hän sääli 5000 ihmistä, jotka korwesso. oliwat il-
man leipää. Hän sääli Namin leskeä y. m. „los yksi jäsen
kärsii, kärsii koko ruumis." Niin on kristikunnassakin.

b) Teolla. Sääliwäisyys on maan tunne, jolla ei ole
wielä ketään autettu. lak. 2: 15, 16. Samarialainen ei ai-
noastaan säälinyt, hän teki jotain. Samoin Herra lesus:
hän ruokki ne 5000, hän auttoi Namin leskeä. Älkää sen-
tähden tehkö niin kuin ihmiset yleensä tekemät: surkuttelewat
suurilla sanoilla onnettomuutta ja lähtewiit matkaansa, 1
loh. 3: 18.

Tulee auttaa pian. Samarialainen ei »viipynyt, hän
sääli häntä ja teki kohta, minkä woi. Niin meidänkin tulee
tehdä, auttaa ennenkuin hymät liikutukset katoamat ja me tulem-
me wälinpitämättömiffi. Kohta saatu apu on kaksinker-
tainen apu. lesus auttoi myös kohta.

Pyytämättä. Ei tule odottaa awuu pyytämistä. Sa-
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Manalainen ei odottanut sitä. lesus anttoi pyytämättä esim.
Namin leskeä, sokeata, wesitautista. Kristityn tulee auttaa
kohta, kun kuulee toisen hädästä, maikka toinen häpeäisikin
hätäänsä wnlittaa.

Määränkin uhatessa. Seutn Jerusalemin ja Jerikon
mälillä oli autio, ja siinä oleskeli paljon ryöwäriä. Siinä
olikin syy, miksi pappi ja lewita niin kiiruhtiwat paikasta.
Samarialainen auttoi, maikka oli aiwan todennäköistä, että
ryöwäri piilotteli siellä läheisyydessä. Mitä opimme Sa-
marialaiselta ? Mitä on tehtäwä, jos näemme ihmisen liekkien
keskellä palamassa huoneessa, jos lapsi putoo meteen, jos lähim-
mäisemme on tarttumassa taudissa? Mitä on marsinkin pa-
pin ja lääkärin welmollisuus sodassa ja ruton raiwotessa?

Wailla se waiwaa tuottaa. Samarialainen sitoi hä-
nen haawansa, muodatti siihen öljyä ja miinaa, pani juhtansa
päälle (kameli siis itse wieressä) wei hänen majaan ja korjasi
häntä wielä sielläkin, (34 m.) Tämä kaikki tuotti maiwaa,
mutta siitä ei Samarialainen huolinut. Es. 43: 24 kuuluu:
Sinä sait minun työtä tekemään synnisscis ja olet tehnyt mi-
nulle waiwaa sinun pahoissa teoissas. Kenestä tämä ennus-
tus puhuu? Herra lesus käwi eläessään maan päällä ym-
päri, hywää tehden ja kaikkia auttaen, ja sinä et tahdo
pienintäkään matkaa käydä toisen tähden. lesuksella ci
ollut aikaa syödä (Mark. 6.), ja sinä tuskin tahdot nousta
syömästä toisen tähden. Ei, tehkää työtä muitten edestä,
walwokaa sairasten luona. Mainitkaa itse muita laupeuden
osoituksia, jotka woimia kysymät. Muistakaa lesuksen sanat:
oppikaa minusta.

Wailla se rahaa malsaa. Hän antoi isännälle kaksi
penninkiä. lesus sanoi: Tehkäät teille ystäwiä määrästä mam-
monasta. Sitä käskyä moni kristitty ei tottele; hän auttaa
maan silloin, kun ei rahaa kulu. Jos sinulla on paljon,
anna runsaasti, Tob. 4: 9.

Kristillinen laupeus pyytää «mitalin auttamaan.
Korjaa häntä, ja jos enemmän knlutat.... Samarialainen
ei ajatellut nyt puolestaan kylliksi tehneensä, hän teki kaikki,
minkä moi. Maailmassa on paljon kurjuutta, jota emme
yksin moi auttaa. Mitä silloin woimme tehdä? Woimme
pyytää muita awuksi, kertoa heille, mitä onnettomuudesta tie-
dämme. Warsinkin woimme pyytää awuksi yhtä, nim. Iu-
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malan. Hän kuulee, jos eiwät ihmiset tahdokaan kuulla. „Wan-
hurskaan rukous woipi paljon, koska se totinen uu."

Miksi tulee kristityn laupeutta osoittaa? 1 loh. 4: 11
luemme: Jos Jumala on meitä niin rakastanut, rakastakaamme
toinen toistamme. Saman luwun 10 marsussa seisoo: Hän ra-
kasti meitä ja lähetti Poikansa sowinnoksi synteimme edestä.
Mikä on siis oikea perustus kristilliseen laupeuteen? Ei mi-
kään uskonto ole saanut tunnustajiansa niin paljon laupeuden töitä
tekemään, kuin kristinusko. Sairaita, köyhiä, leskiä ja orpoja
autetaan, orjia wapautetaan. Indiassa tosin rakennetaan sairas-
huoneita eläimille, mutta alhaisimpaau ihmisluokknan kuulumia ei
pidetä ihmisinäkään, wacm annetaan heidän kuolla ilman hoidotta.

Rikas mies ja Latsarus.
Zuukk. 16.

Keskustelu.

Latsarus ja rikas mies: 1) tässä elämässä, 2) toisessa
elämässä.
1) Rikas mies tässä elämässä. Hän maatetti itsensä

purppuralla. Oliko se synti? Hän eli ilossa herkullisesti. Oliko
se synti? Ei Jumalan sana sitä suoraan kiellä, ja muutnmain
elämän suhteet maatuvat heitä säätynsä mukaan elämään, esim.
kuningasten. Mutta pari sanaa tässä osoittaa, että koko rikkaan
miehen mieli oli kiinni ylöllisyydessä; ne sanat omat jota
piiiwä. Hän ci huolinut muusta, kuin nauttimisesta, ja se
oli synti. „los rikkaudet teille lcmkeewat, niin älkää kiinnit-
täkö sydäntänne niihin." Sitä teki rikas mies. Koska rik-
kaus on semmoinen kiusaus, sanoo lesus: „Nikkaan on mui-
kea tulla taiwaan waltakuntaan." Rikas näkee owensa edessä
sairaan, eikä häntä auta. „loka moi hywää tehdä, eikä sitä
tee " Häu ei muistanut Kristuksen käskyn mukaan tehdä
itselleen ystäwiä määrästä mammonasta. Niin kului elämä,
ja sitten hän haudattiin, marinaankin suurella komeudella.
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Hänen pyyntönsä, että Latsarus menisi hänen »veljilleen to-
distamaan waiwan sijasta, osoittaa, että hän sekä weljct eliwät
epäuskossa: Syökäämme ja juokaamme, huomenna täytyy tuolla,
Wiis. kirj. 2: 5 —9: Hautaamisen jälkeen kämi rikkaan mie-
hen niinkuin Es. 14: 11 ennustetaan: Sinun ylpeytes on
joutunut hclwettiin alas, sinun kanteleis kilisemiselln; koin pi-
tää oleman sinun wuotehcs ja madot sinun peittehes. Onko
mieläkin semmoisia rikkaita?

Latsarus tässä elämässä. Latsarus makasi owen edessä
täynnä paisumia, hän oli siis sairas; hän pyysi ramintoa,
koirat nuoliwnt hänen haawansa. Latsarus oli siis sairas,
köyhä, koditon, ilman muita ystäwiä, kuin koirat. Hänen ni-
mensä merkitsee Hebrean kielellä: Jumala on minun apuni.
Hän luotti Jumalaan, jn hänen toiwonsn ei häpeään tullut.
Hän tuoli ja silloin hän tuli autetuksi. Latsarus ja rikas
mies, toisiinsa werrattuina, olimat: ulkouaisessa suhteessa: toi-
nen onnellinen, toinen onneton; sisällisesti: toinen uskowainen,
toinen uskomaton.

2) Rikas mies toisessa elämässä. Molemmat kuoliwat.
Silloin tawimät toteen Syrakin sanat 41: I—4: Oi kuolema,
kuinka katkera.... Somittnkan nämä sanat rikkaasen mie-
heen ja Latsarukseen. S,e tuli Jumalan rakkaudesta, että
köyhä ensin kuoli. Jumala osoitti rakkautta rikkaalle, kun hän
salli hänen kauemmin elää. Miten? Hänelle annettiin
parannuksen nikan. Me luemme, että hän kohta kuolemansa
perästä oli helwetissä; Latsarus sitä wnstaan oli tauuaassn.
Siinä on todistus siihen, että palkka ja rangaistus seuraamat
kohta kuoleman jälkeen.

Löytyy helwetti. Sen sanoo lesus, jonka suussa ei
yhtään petosta löytynyt. Rikas mies ei ollut sitä eläissään
uskonut, mutta kuoltuaan hän sen kauhulla tuntee todeksi.
Löytyy mieläkin ihmisiä, jotka kyllä tahtomat kuulla tniwnasta
puhuttaman, mutta eiwät tahdo helwetistä mitään tietää. He
nauramat niille, jotka uskomnt helwetin löytymän. Asinn to-
tuutta todistamat Kristuksen sanat tässä; ja toisen kerran hänsanoo: „jumalattomnt joutumat ijankaikkiseen waiwaan."

HeUvetin waiwa. Rikas mies pyytää, että Latsarus
kastaisi sormensa päät meteen.... Hän, jolla eläessään oli
ollut parhaimmat wiinit juotamana, häu tyytyisi nyt mesi-
pisaraan. Joka on ollut oikein janossaan, tietää, kuinka suuri
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wirwoitus on medestä. Joka mesipisaraankin tyytyisi, hän on
jo hirmuisessa tuskassa. Jano samoin kuin liekki on kuwa hel-
metin waiwasta. Jos joskus olet sormeasi polttanut, tiedät,
kuinka hirmuinen tuska siitä on. Ajattelepa sitten liekissä
elää ja olla! Surkeampaa tilaa ei moi ajatellakaan. Muita
kumiakin lesuZ käyttää, nim. pimeys, itku ja hammasten ki-
ristys. Emme tiedä paljon helwetistä, mutta nämä tumat
omat omiaan herättämään meissä kauhua. Rukoilkaamme joka
kerta helwettiä muistnessamme: warjele, hywä Jumala, meitä
helwetistä. Laittakaa, lapset, pelmolla ja wapistuksella, että
te autuaiksi tulisitte.

Syyt kadotukseen. Poikani, muista, että sinä sait hy-
wäsi elämässäsi. Siina on syy rikkaan miehen helwettiin
tulemiseen. Hywäsi: mitä hän parhaimpana piti, nim.:
1) Ilellisyyttä muutteissa, syömisessä ja juomisessa. Ei
hän muita iloja tuntenut, ei hän tietänyt mitään ilosta Ju-
malassa, -ei mitään ilosta lähimmäisen auttamisessa. Hänen
sydämensä oli tyhjä, onneton.

2) Rikkautta. Rikkaus on Jumalan lahja. Mitä mei-
dän pitää sillä tekemän? Tehkää teille ystäwiä määrästä
mammonasta, että he korjaamat teitä ijankaitkisiin majoihin.
Sitä hän ei ollut tehnyt. Hän oli siis itse syypää onnetto-
muuteensa. Syy hänen tilaansa oli siis hänen elämänsä maan
päällä. lesus tahtoo opettaa, että elämämme ijankaikkisuu-
dessa johtuu elämästämme täällä maan päällä. Gal. 6:7, 8:
Mitä ihminen kylmää, sen hän myös niittää....

Syyt miksi ihmiset eläessään tästä niin wähiin huu-liwllt. Moni elää niin, kuin ei helwettiä olisikaan. Rikas
mies pyytää Latsarusta todistamaan hänen weljilleen helwe-
tistä. Weljet eiwät siis, enemmän kuin rikas miestään, ol-
leet uskoneet helwettiä oleman. Epäusko onkin syynä siihen,
että helwetistä niin wähän huolitaan. Rikas mies toiwoi,
että weljet parannuksen tetisiwät, jos joku kuolleista heidäntykönsä tulisi. Abraham sanoo: heillä on Moses ja profctat,s. o. Jumalan sana. Se puhuu helwetistä kyllin. Joka ei
Jumalan sanaa usko, ei se usko, jos joku kuolleistakin nousisi
ylös. Esimerkki tähän on loh. 12: 10: Ylimmäiset papit
tahtoiwat Latsaruksen tappaa, sillä hänen tähtensä uskoi moni
lesuksen päälle. Mitä tämä todistaa? lesus on myös nous-
sut kuolleista ja opettanut ijcmtaikkisesta kadotuksesta, ja tu-
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hansia löytyy, jotka eiwät siitä todistuksesta huoli. Miksi ci?
Siksi, etteiwät tahdo uskoa sanaa eikä tekoa. Kenellä on kor-
mut kuulla, hän kuulkoon, ennenkuin hän kauhukseen saa itse
totuuden tuntea, niinkuin rikas mies.

Latsarus toisessa elämässä. Ei Latsarus köyhyytensä
wuoksi päässyt taiwaaseu, waan nöyryytensä ja uskonsa wuoksi.
Maailmassa hänellä oli suurin kurjuus, taiwaassci sai hän
suurimman ilon. Samoin kuin rikas mies on uskottomille,
sekä köyhille että rikkaille waroituksena, samoin on Latsarus
lohdutuksena waiwaisille, jotka uskomat lesuksen päälle. Ps.
126: 56: Jotka kyynelillä tylwawät, ue ilolla niittä-
mät. He menemät matkaan ja itkewät, ja wiewät
ulos kalliin siemenen, ja tulemat riemulla ja tuomat
lyhteensä.

Rikas tyhmä.
Luukk. 12: 15—48.

Keskustelu.
Maallinen ja taiwaallinm mieli.

Syy kertomiseen oli, että yksi kansasta tuli ja sanoi:
Mestari, sano weljelleni, että hän jakais perinnön kanssani.
lesus wastasi: Ihminen, kuka pani minun tuomariksi teidän
Malillanne? Se mieli, mikä siinä miehessä tuli ilmi, ei ollut
lesukselle otollinen. Monta ihmistä kokoontui, että toinen
toistansa tallasi. Jumalan sanaa kuulemaan. Miehellä ei ole
semmoista mieltä, kaikki hänen ajatuksensa omat maallisen hy-
wan omistamisessa. Hän tahtoo tässä lesuksen kautta saa-
wuttaa etunsa. Apostoli sanoo (1 Kor. 6:7): Niin on se
siis kaiketi teillä wikana, että käytte toinen toisenne kanssa
oikeutta. Mik'sette paremmin kärsi wääryyttä? Miksette en-
nen anna wahingoittaa itseänne? Ia 133 Psalmissa seisoo:
Kuinka ihanaa on, kun weljet keskenänsä sowinnossa elämät!
Semmoisesta ihanuudesta ja jaloudesta ei lesus näe tämän
miehen sielussa mitään. Sentähdcn hän sanoo: Kumahtakaa
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ahneutta, sillä ei kenenkään elämä siinä ole, että hänellä on
paljon kalua. Icsus tässä muistuttaa, että ihmisen elämä on
Jumalan kädessä ja Jumala moi milloin tahtoo, ottaa yltä-
kylläisyyden pois; silloin maallisen tawaran mähäpätöisyys tu-
lee ilmi. Se näkyy seuraamasta wertauksesta.

Nilas mies. Rikas mies tahtoi aittansa jaottaa, ra-
kentaa suuremmat ja koota niihin paljon tamaraa. Semmoi-
set toimet ja huolet omat maallisia, sen korkeampia ei rikas
mies tunne. Sitten hän tahtoi sanoa sielullensa: sinulle on
tallclle pantu hymyyttä moneksi wuodeksi, lepää, syö, juo ja
riemuitse. Hänen ilonsa ja nautintonsa omat ainoastaan maal-
lisia. Tässä ilmestyy maallinen mieli, s. o. semmoinen
mieli, että ihmisen kaikki ajatukset, toimet ja huolet, ilot ja
nautinnot riippumat ainoastaan maallisissa ja maallisista.
Fil. 3: 19 puhutaan ihmisistä, joitlen watsa on heidän ju-
malansa, jotka maallisia rakastamat. Semmoisia löy-
tyy kyllä wielä, jotka aamulla rukoilematta työhön mcuewät,
jotka syömät ja juomat kiittämättä Jumalan, jotka eiwät mi-
tään korkeampaa ajattele, kuin mitä tähän maailmaan kuuluu.
Semmoisia löytyy joka säädyssä ja joka iässä, lapsia, nuoru-
kaisia, täysi-ikäisiä ja wanhoja.

Sillä tyhmä. Kuinka mahan todellista turmaa sillä
ihmisellä on, joka ainoastaan maallisiin asioihin on mieltynyt,se tulee wasta oikein ilmi ihmisen kuolemassa. Jumala sanoo
rikkaalle: Sinä tyhmä, tänä yönö otetaan sinun sielus sinulta
pois; kuka ne sitten saa, joitas olet walmistanut! Kaikki maa-
ilmaan mieltyneet omat kaiken luullun wiisauteusa ohessa tyh-
miä, eiwntln ymmärrä oikeata etuansa etsiä. Se tulee ilmi:
1) Siitä, että heidän niin äkki-arwanmatta täytyy pois. He
ajaltelimat: „moneksi wuodeksi", mutta Jumala sanoo: „tänä
yönä." 2) Siitä, että he, tyhmän tapaan, ainoastaan muille
hywää omat mnlmis'aneet, eimätkä itselleen mitään: kuka ne
sitten saa, joita olet walmistanut! Tyhmä on todella se, joka
kaikesta sydnmiucstääu ja kaikesta mielestään hankkii maallista
hymää, josta hänellä ci huomenna mitään jäljelläole, Ps. 46:
17—20. Herra lesus ei ole koskaan tamaran kokoamista
hymäksynyt, ei hän sen omistamista koskaan onneksi sanonut.
Hiin sanoo maallista tamaraa toisen omaksi (LuuN. 16: 12).
Toisen oma on maadittaisfa pois cmncttama. Niin mertnuk-sessa rikkaan miehen täytyi tehdä, niin meidän kaikkien täytyy
tehdä kuullessamme.
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Niin on selin, jola itsellensä tawaraa 10100. Niin
tyhmä, sanooZ lesus, on jokainen, joka maallisiin tawaroihin
mieltyy, eikä mitään korkeampaa ajattele. Hän on toisessa
maailmassa köyhä ja wiheliäinen, esim. rikas mies kertomuk-sessa Latsaruksesta.

Was Jumalassa (21 w.) Salomo sanoo: Muni on
köyhä suuressa rikkaudessaan ja moui on rikas köyhyydessään
(Sananl. 13: 7). Maallista hywää löytyy, samoin myös tai-
waallista hywää. Jumala antaa meille maallista hywää ja
rikkautta, että me sillä taiwaallista hywää woittaisimme. Mi-
ten? Oppikaamme rikkaasta tyhmästä. Hänen peltonsa kas-
woi hywin; siitä hänen olisi tullut Jumalaa kiittää jaylistää.
Silloiu hänen mielensä ja ajatuksensa olisiwat kohonneet Ju-
malan luo. Silloin hän ei olisi iloinnut ainoastaan lahjasta
maan kaiken hywän antajasta. Hän olisi ollut rikas Juma-
lassa, ja tämä rikkaus olisi jäänyt hänelle wielä kuolemankin
jäljestä; hän olisi ijankaikkisuudessa saanut Jumalaa kiittää
ja ylistää. Hänen olisi wielä pitänyt sillä hywällä, minkä oli
saanut, auttaa muita ja siten koota itselleen tawaraa taiwaassa;
hänen olisi tullut muistaa Jumalan käskyä Es. 58: 7. Joka
on rikas Jumalassa, waeltaa Jumalan kanssa ja Jumalan
edessä ja tekee kaikki toimensa Jumalan silmäin edessä ja Juma-
lan käskyn jälkeen. Semmoinen taiwaallincn mieli ei turhia
huolehdi, wacm on aina walmis lähtemään, (35—37 w.)
Tämmöinen mieli oli lesuksessa. Hänen puheensa oliwat ai-
na tniwaallisiin päin käännetyt. Muutamia esimerkkejä. Lap-sena hän sanoi: Ettekö tiedä, että minun pitää niissä ole-
man, jotka minun isäni owat ... . ; tässä: Ei kenenkään
elämä siinä 01e... . Syödessään hän puhui: Mi on tar-
peellinen ....; Kutsukaa köyhiä, niin saatte tawarcm tai-waassa. Kedolla käydessään sanoi hän: Katsokaa lintuja; hy-
wää tehdessään: Minun isäni tekee työtä tähän asti; kärsies-
sään: Ei minun tahtoni, maan sinun. Sama mieli oli le-
sukscn apostoleissakin: Fil. 3: 20, 1 Kor. 10: 31, Kol. 3:
17, 1 Piet. 3: I—3. Es. 6: 6 9. Gal. 5: 22
puhutaan Hengen hedelmistä. Se, jolla! ne owat, on rikas
Jumalassa; lian ei ole täällä koskaan köyhä eikä murheelli-
nen. 2 Kor. 1:5; Es. 3: 16. < Hänellä on toiwo katoamat-
tomasta, saastuttamattomasta jllzturmelcmattomastn perinnöstä,
joka taiwaassa tallelle pantu on, 1 Piet. 1: 4. Häneltä ei



mitään puutu, maikka hänelle arwaamatta kuuluukiu: Tänä
yönä sielusi.... Hänellä on tawara taimaassa, kuhunka ei
waras ulotu ja kussa ei koi raiskaa (33 w.) Heidän työnsä
omat Jumalassa tehdyt, he kuolemat Herrassa ja heidän tekonsa
noudattamat heitä, Ilm. 14: 13.

Smtiihden 1 loh. 2: 15—16. Mitenkä tämä lause
sopii wertaukseemme? Math. 6: 19—20. puhutaan kahdenlai-
sista tawaroista, mitkä ne omat? Ilm. 3: 17: Ettäs sanot:
minä olen rikas enkä mitään tarwitse; etkä tiedä, että olet
wiheliäinen, raadollinen ja köyhä, sokin ja alustoin. Alku
sopii rikkllllsen mieheen; keneen se yleensä sopii? Miten lauseen
loppu sopii rikkaihin, jotka elämät siinä luulossa, ett'ei heiltä
mitään puutu, kun maallista kamaraa on kylliksi?

Selittäkää seuraama pieni wertaus. Pienen saaren hal-
litsijaa kutsui hänen herransa tiliä tekemään. Istäwät, joihin
hän oli enin luottanut, eiwät seuranneet häntä askeltakaan.
Toiset, joihin hän myös oli luottanut, seurasiwat häntä ran-
taan asti. Ainoastaan muutamat, joilta hän tuskin sitä oli
odottanutkaan, seurasiwat häntä kuninkaan luo ja puhuiwat
hänen puolestaan.

Kalsi pientä kertomusta. „Miksi rikkauden omistamista
seuraa niin paljon tuskaa ja waiwaa?" kysyi kerran nuorukai-
nen. Franklin, joka seisoi siinä, otti omenan korista ja an-
toi laattialla leikkimälle lapselle. Lapsi moi tuskin sitä kädes-
sään pitää. Franklin antoi lapselle toisen omenan ja sitten
mielii kolmannenkin. Lapsi koetti pitää käsissään kaikki ome-
nat, mutta miimein yksi putosi laattialle ja lapsi alkoi itkeä.
„Näet tuossa", sanoi Franklin, „pienen ihmisen, jolla on enem-
män tamaraa, kuin hän moi hywäksensä käyttää."

Rikas tilanomistaja kohtasi tiellä köyhän päiwäläisen.
„Näetkö linnan tuolla mäellä?" kysyi hän. „Näen", mus-
tasi toinen. „Se on minun." „Näetkö tuon linnan
järmen rannalla?" „Näen." „Se on myös minun;
kaikki, mikä tässä näkyy, on minun omani." Päiwäläi-
nen pisti keppinsä maahan, otti lakin päästään ja osoitti
sillä tuimasta kohti, sanoen: „Onko tuo myös sinun?" Mitä
päimälciinen sillä tarkoitti?

122
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Uskottu tawara.
Math. 25: 14—30.

Keskustelu.
Waltnlmmlm lasten tulee olla uskollisia.

1) Tamara on lahja, 2) Se on epämääräiseksi ajaksi
annettu; 3) Siitä on tili tehtäwä; 4) Uskollisuudella
on suuri palkka. 5) Sentähden: oletko uskollinen?

1) Tawara on lllhja. 14 w. Ihminen, joka matkusti,
on Jumala, palwelijat omat ihmiset. Jumala antaa monen-
laisia lahjoja ihmisille, hän antaa enemmän tahi wähemmän
hengen lahjoja, tcrweyttä ja woimna, rikkautta, etuja
säädystä ja wirasta. Kaikki hywä, minkä nautimme,
on lahja. (Herra antoi palwelijoille tawaran). Meille us-
kotulla lahjallamme emme saa tahtomme mukaan menetellä,
maan hänen tahtonsa mukaan, joka sen antanut on. 1 Kor.
1: 7. lak. 1: 17.

Herra antoi ylldelle miisi leiwiskää, toiselle kaksi ja kol-
mannelle yhden. Eri mitalla on Jumala antanut lahjoja ih-
misille; kykyä, rikkautta, woimaa, armoa on toinen saanut
enemmän, toinen wähemmän, 1 Kor. 12: 4—6.

Kolme palwelijaa on herralla; jokainen saa jotain.
Ei siis kukaan jää lahjatta. Niin on Jumalan huoneen
hallituksessakin. Eräällä on mäbän kykyä, mutta hywä sydän.
Toiselta puttuu rikkautta, mutta hänellä on kykyä ja woimaa
työhön. Mitkä lahjat sinulla omat? Miksi lahjoja niin
epätasaisesti jaetaan, miksi toinen on rikas, toinen köyhä?
15 w. sanotaan herran jakaneen tawaran jokaiselle waransa
jälkeen, s. o. sen jälkeen, tuin hän tiesi jokaisen woiwan lah-
jaa käyttää. Jumala tietää woimcimme, hän on wiisas, hywä
ja wanhurskas. Siihcu tahdon tyytyä.

2) Lahja amietaan epämääräiseksi ajaksi. Palwelijain
tuli käyttää tawarat siksi, kun herra palajaisi. Hän ci sano-
nut, milloin se tapahtuisi. Lahja oli annettu epämää-
räiseksi ajaksi. Riin wieläkin. Toinen saa pitää lahjansa
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maan 3 muotia, toinen 30, toinen 80. Kun palwelijat ei-
wät tietäneet, milloin Herra oli tulema, täytyi heidän joka
pciiwä häntä odottaa, olla walmiina ja uskollisina. Jos tie-
täisit kahdeksan päiwän kuluttua joutumasi tiliä tekemään lah-
joistasi, kuinka käyttäisit lahjasi? Siuä et tiedä, onko sinulla
8 päiwääkään jäljellä, aloita siis tänä päiwänii!

3) Tili on tehtliwä. Jos eiwcit palwelijat tietäneet-
kään, milloin herra tulisi, tiesiwät he kuitenkin hänen mar-
mcian tuleman. Luukk. 18: 13 kuuluu samanlaisessa mertauk-sessa: Tehkää tällä kauppaa, siksi, kun minä tulen. Tieto
siitä, että meidän tulee tehdä tili lahjoistamme, on
pitämä meitä uskollisina. Toisessa uskonkappaleessa tun-
nustamme Kristuksen jälleen tuleman. Enkelit sanoiwnt Kris-
tuksen taiwaasen mentyä: Tämä lesus on niin tulema, kuin
te hänen menewänkin näitte. Hebr. 9: 27; loh. 5: 22; Ap.
T. 17: 31; 2 Kor. 5: 10.

4) Uskollisuudella on suuri palkka. Sinä hymä ja
uskollinen palmelija. Siinä on uskollisuuden palkka. Si-
nä laiska palmelija, etkö tietänyt.... Siinä on rangais-
tus. Meille on luwattu: Ole uskollinen kuolemaan asti...;
Tulkaa te isäni siunatut, ja omistakaa.... Uskottomille
kuuluu: Menkää pois minun tyköäni, te kirotut.... Lumattu
siunaus on kehoittllwa meitä uskollisuuteen, ran-
gaistus on maroittawa meitä uskottomuudesta.

5) Oletko uskollinen? Palwelijat tiesiwät, miten hei-
dän, herransa tahdon mukaan, piti uskottua tawaraa käyttä-
män, ja he oliwat uskolliset. Miksi yhtä palwclijaa laiskaksi
sanottiin? Milloin on kristitty uskollinen lahjainsa käyttämi-
sessä, milloin uskoton? Koska uskollisuutta tilissä kysytään
ja niin paljon siitä riippuu, on hywiu tärkeätä jokaisen us-
kollisuuttaan punnita. Puhukaamme uskollisuudesta eri lahjain
käyttämisessä. Miten käytät:

a) Hengen lahjoja. Käytätkö niitä Jumalan tahdon
mukaan puhuessa, opettaessa, waroittaessa, lohduttaessa? Riin
lesus teki. Wäärin käyttää lahjojaan, kun ne jättää käyttä-
mättä, kun niitä täyttää turhaan, wäärin ja muitten wahingoksi.

b) Terweyttä, woimaa, kykyä työhön. Ei kysytä,
olemmeko suuriin tahi pieniin yrityksiin woiminmme käyttä-
neet, olemmeko kauan tahi wähän aikaa herraamme palmellect,
kysytään uskollisuutta. lesus sanoi: „Minun täytyy
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tehdä työtä, niin kauan tun päimii on." Uskollisuutta moi
osoittaa lapsena koulussa, pnlwelijana, herrana, kuninkaana y. m.

c) Rikkautta. „los sinulla on paljon, anna run-
saasti". ~ ~ niin kuuluu Jumalan käsky. Tehkää teillenne
ystäwiä määrästä mammonasta.... Niin tekiwät Tobias,
Kaperncmmin päämies, Kornelius, köyhä leski ropoa antaes-
saan, laupias Samarialainen. Wäärin käyttiwiit rikkauttansa
laiska palwelijll tässä wertauksessa, rikas ahne, rikas tyhmä.
rikas mies, ja niin tekemät yleensä tuhlaajat.

d) Säätyä ja armoa. Uskollinen woi olla koululai-
sena, oppipoikana, palwelijana, käsityöläisenä, »virkamiehenä.
Johannes Kastaja oli uskollinen. Muutamia wuosia sitten
kuoli Holsteinissa kreiwi, joka oli ollut kaikkia alamaisiaan koh-
taan niinkuin isä. Hänen ruumiinarkkunsa päähän pantiin
sanat: „Sinä hywä ja uskollinen palwclija. .. ." Miksikä-
l>än? Uskottomasti käyttäytyiwät säädyssään Ahab, Pilatus,
Herodes, Feliks.

Tehkäämme siis hywää wäsymättä; aikanaansaammme niittää lakkaamatta.

Kymmenen neitsyttä.
Math. 25.

Keskustelu.

Herran tulo ja wolmistus siihen.

1) Tulo on warma, aika epätietoisa, odottamaton. 2)
110 tulosta: a) wapahdus waiwoista; b) pääseminen
Kristuksen luo. 3) Wiisasten wiisaus ja tyhmäin tyh-
myys; 4) Sentähden walwokaa!
1) Herran tuleminen. Mä meni illalla noutamaan

morsianta taloonsa; morsiuspiiat odottiwat häntä, seurasiwat
häntä ja ottiwat osaa hää-iloon. lesus wertaa tähän Ihmi-sen Pojan tulemisen (13 m.). Eroitetaan kolmenlainen Kris-
tuksen tuleminen: 1800 wuotta sitten tapahtunut tulo; nykyi-
nen tulo meihin, tulema tuleminen wiimeisenii päiwänä. Mii
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on lesus itse. Morsiuspiiat lldottimat ylkää. Panwali sa-
noo (Fil. 3: 20): Meidän menomme on taiwaassa, josta me
myös Lunastajaa, Herraa Kristusta odotamme. Apostolisessa
uskontunnustuksessa sanomme: josta hän myös tulema on.
Ketä ymmärretään morsiuspiioilla?— Wertaus puhuu Herran
tulosta ynnä myös walmistuksesta siihen.

Kristuksen tulo on warma, aila epätietoinen. Neitsy-
et tiesiwiit warmaan yljän tuleman. Me tiedämme marinaan
lesuksen tuleman. Aikaa, jolloin lesus taas näkywäisessä
muodossa tulee maailmaan, sanotaan wiimeiseksi päiwäksi. Sil-
loin lesus herättää kuolleet, loh. 6: 40. Milloin wiimeinen
päiwä tulee? Math. 24: 36 sanotaan, ett'eiwät enkelit sitä tiedä;
Mark. 13: 32 sanotaan, ett'ei Poikakaan sitä tiedä, maan ai-
noastaan Isä. Ei lesus, inhimillisen luontonsa mukaan, sitä
tietänyt.

Tulo on odottamaton. Puoliyön aikana tuli huuto:
Katso ylkä tulee ....; ylkä tuli siis odottamatta. Niin raa-
matussakin ennustetaan Kristuksen tulewau. Math. 24: 36;
Luukk. 21: 35; 1 Tess. 5:2; Math. 24: 44. Vedenpai-
sumus on kuma Kristuksen tulosta. Ehkä silloin wielä
elämme, kun Kristus tulee, ehkä emme. Wiimeinen päiwä
tulee jokaiselle kuitenkin kuolinpaiwänä, joka on meille epätie-
toinen ja usein tulee aiwan odottamatta.

2) 110 Herran tulosta. Neitsyet warmaan iloitsemat
hääpäiwää odottaessaan. Wiimeistä päiwää ajatteleminen on
olema kristityille ilonaineena, Fil 1: 23; 2 Kor. 5:8; Fil.
3: 20.

a) Wapllhdus waiwasta. Häitä marten oli ncitseillä
ollut paljon waiwaa: öljyn ja lamppujen hankkiminen, mal-
wominen. Kristityn elämässäkin on monta waiwaa. Syr.
40: 1, 2. Jim. 21: 4 luemme, että Jumala on pois pyyh-
kiwä kaikki kyynelet, kun ensimmäinen, maallinen elämä on
loppunut. Waiwaa seuraa ilo, josta raamatussa on monta
ihanaa tumaa: „paistawat, kuin aurinko", paradiisi, taiwaal-
lincn lerusalemi. Rom. 8: 18: Tämän nykyisen ajan
waiwat eiwät ole sen kunnian wertaiset, mikä meille ilmoi-
tetaan. Tämän ajan waiwat loppumat siis; sota syn-
tiäkin mastlllln loppuu. Melanchton iloitsi kuolemastaan
monesta syystä, esim. siitä, että hän silloin pääsi syntiä teke-
mästä, että hän wapahdettiin tästä kuoleman ruumiista ja
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sai olla Kristuksen kanssa. Werraten tuimaan iloon sanoo
raamattu maailmaa murheen laaksoksi, Ps. 84: 6, 7.

b) Pääseminen Kristuksen luo. Neitsyet eiwät iloin-
neet ainoastaan häistä, maan siitä, että saiwat olla yljän
seurassa ja syödä hänen pöydässään; se oli suuri kunnia.
Kristitty ei iloitse ainoastaan taiwansen tulemisesta, maan
siitä, että siellä saa olla Kristuksen kanssa. Esim. Paamali
1 loh. 3:2: Me saamme nähdä hänen, niinkuin hän on.
lesus on luwannut, että kristityt saamat olla siellä, missä
hän on, loh. 14: 13, loh. 17: 24. Olemista Kristuksen
luona sanotaan Karitsan häiksi (Ilm. 19: 7) ja Karitsan eh-
toolliseksi, 9 w. Tosin kristitty jo täällä tuntee lesuksen
läsnäolon: „Missä kaksi talli kolme omat yhdessä...." „Mei-
dän elämämme on kätketty Jumalassa ja Kristuksen kanssa."
Mdistys taiwcmssa on kuitenkin tulema likemmäksi, suloisem-
maksi. Siitä on raamatussa kuwat: juoda wiinapuun hedel-
mästä (Math. 26: 29), istua tuoleilla tuomitsemassa (Math.
19: 28). Siitä myös näkee, että kristityt saamat ottaa osaa
tuomioon. Melanchton toiwoi kuolemansa, sillä hän sanoi:
„Silloin tulen Jumalan pojaksi." (Mitä äsken hänestä ker-
roimme?)

Wnsasten wnsaus. He ottiwat öljyä astioihinsa ynnä
lamppuinsa kanssa. He oliwat siis pitäneet huolta tarpeistaan.
Wiisas kristitty pitää huolta kaikesta, mikä hänen
autuuteensa on tarpeellista. Hänen tärkein huolensa on
olla lesuksen oma. Kristuksessa kelpaa usko, joka rakkauden
kautta työtä tekee. 2 Piet. 1: B. Wiisaat neitsyet
hankkimat öljyä ennen häitä; wiisas kristitty pitää huolta
autuudestaan oikealla ajalla. Joka päimä on oikea aika:
Tänäpänä, jos te kuulette Wiisas on siis se, joka pitää
huolta autuudestansa ja tekee sen oikealla ajalla.

Tyhmäin tyhmyys. Tyhmät ottiwat lamppuja eiwätkä
ottaneet öljyä myötänsä. He tekiwät jotain, mutta eiwat
tehneet kaikkea. Samanlaisia omat ne kristityt, jotka pitllwät
yhden käskyn ja jättämät toisen (Ink. 2: 11), jotka tahtomat
palwella Jumalaa ja maailmaa. Kun ylkä tuli, huomasiwat
tyhmät, mitä heiltä puuttui ja tahtoimat hankkia öljyä, mutta
se oli liian myöhäistä. He eiwät tehneet tehtäwäänsä
ajallansa. Eowittakaa se huolimattomiin kristittyihin. Syr.
18: 22: Älä säästä parannustasi siksi, kunnes sairaaksi tulet.
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Elä niin, kuin huomenna tietäisit kuolemasi;' elä niin, kuin
iankaikkisuudessa tahtoisit elää.! Tyhmät kristityt omat siis
ne, jotka eiwät todella pidä huolta autuudestaan eiwätkä tee
sitä oikealla ajalla.

4) Sentähden: walwukaa. Wartija on malpas. Niin
sinunkin tulee olla sielusi asiassa. Synnin uni on walppa-
utta wastaan. ludas. Walppaus on tarpeellinen: 1) Waara
uhkaa joka taholta; 2) Armonaika on lyhyt. „En tunne teitä!"
Hirmuinen sana. Jumala warjelkoon meitä sitä kuulemasta!

Wiimeinen tuomio.
Math. 25: 31—46.

Keskustelu.
Wiimeinen tuomio.

1) Kuka on tuomitsema; 2) Kutka tuomitaan; 3) Mitä
tuomitaan; 4) Tuomion seuraukset.
Wertaus neljänkaltaisesta kylmömaasta opetti, kuinka

Jumalan waltakunta saa alkunsa. Tämä wertaus opettaa,
kuinka maltakunta loppuu, tahi oikeammin, kuinka se ijankaik-
lisuudessa jatkuu. Tämä wertaus wie meidät tykkänään pois
tästä maailmasta toiseen maailmaan. Toisiansa seuraamat
nämä neljä: kuolema, ylösnouseminen, tuomio ja ijankaikkinen
elämä, joko autuas tahi kadotettu. Tässä nyt puhumme tuo-
miosta.

1) Kuta on tuomitsema. Ihmisen Poika tulee kun-
niassansa. lesus on siis tuomitsema. Meidän tulee kaikkein
ilmestyä Ia on hänelle myös antanut mallan tuomita,
loh. 5: 27. „Sieltn hän on tulema tuomitsemaan." Häntulee kunniassansa ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssaan, 31 m;
33 m. nimitetään hän kuninkaaksi. lesus sanoo, loh. 5: 22,
23: Että he Poikaa kunnioittaisiwat, niinkuin he Isää kunni-
oittamat. Fil. 2:9, 10: Sentähden on Jumala hänen to-
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roittcmut ja antanut hänelle nimen Tässä näemme
siis kuninkaan lesuksen Kristuksen majesteetin.
Mainitse siis lesuksen nimeä kunnioituksella. Wanha tapa
on kumartaa lesuksen nimeä kuullessa. Onko se ramatun
mukaista? Fil. 2. Pilkkaaja kysyi 4 wuotiaalta lapselta:
„kuinka suuri sinun lesuisesi on?" Lapsi wastasi: „Hän on niin
suuri, ett'eiwät kaikki tauunat moi häntä käsittää ja kuitenkin
niin pieni, että hän mahtuu minun sydämeeni." Kuningas
lesus Kristus, joka tulee tuomitsemaan, on ollut lapsi, on
ollut kiusattu, niiukuiu me, sentähden hän moi heikkouttamme
armahtaa. Hän nimittää wertauksessamme ihmisia meljikscen
(40 w.). Ketä tahtoisit köyhänä ihmisenä tuomariksi: rikastu,
korkea-armoista, wni semmoistako, joka itse m: ollut köyhänä?
Sowittakaa se lesukseen. Parempaa tuomaria emme moi
toiwoa, kuin häntä, joka kerran niin meidän tähtemme alensi
itsensä. .

2) Kutka tuomitaan. Kaikki kansat, 32 w.; 2 Kor.
5: 10: Meidän tulee kaittem ilmestyä Ilm. 20: 11—13:
Ia minä näin suuren joukon.... Kaikki, siis kaikki kuol-
leet, luikki ylösnousseet, kaikki hänen ystäwänsii, kaikki hänen
wihollisensa (Math. 26: 64), kaikki rikkaat, kaikki köyhät.
Mikä henkilö on sinulle tärkein kaikista niistä, joita tuomi-
taan? Sinä itse. Muista se ja kysy usein itseltäsi: kuinka
olisi, jos minun tässä silmänräpäyksessä tulisi seisoa tuomarini
edessä?

3) Mitä tuomitaan. Jos isoomaisia on ei
y. m. s. Siis rakkauden töitten mukaan tuomitaan. lesus
on lunastuksellaan osoittanut meille suurimman hywän työn.
Emme moi hänelle mitään hywää tehdä, mutta hän sanoo:
Mitä te teette yhdelle näistä pienimmistä, sen teette minulle.
Työmme omat hywät ainoastaan, jos teemme niitä rakkaudesta
lesukseen. Tuomiolla waaditaan lesuksen tähden osoitet-
tua ihmisrakkautta. Tämä on saman kuin mitä waadi-
taan Gal. 5: 6. Wertaulsessa mainitut rakkauden työt omat
siis uskon hedelmiä, niiden perustus on usko. lesus tuo-
mitsee myös sanamme, Math. 12: 36; Hän tuomitsee
myöskin ajatukset, 1 Kor. 4: 5. Me eroitumme työt, puheet
ja ajatukset, mutta raamattu sulkee uämä kaikki sanaan työt,
sillä hedelmästä puu tunnetaan. Mitä lesus tässä sanoo
rakkauden töistä, jotka uskoon perustuivat, sen hän sanoo myös

9
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Mark. 9:41: Kuka ikänä juottaa teitä »vesipikarilla minun nimeeni,
että olette Kristuksen, totisesti sanon minä teille: ei hän suinkaan
kadota palkkaansa. Lutheruksen luo tuli kerran kerjäläinen
rahaa pyytämään. Lutherus haki kukkaron, jossa hänellä oli
niin sanottu loachim'in thaaleri, ja sanoi: „loachim, tule
ulos, Wapahtaja on täällä!" Mitä hän tarkoitti? Koettele
itseäsi, teetkö hywää saadaksesi nimen, wai teetkö sitä lesuksen
tähden?

4) Tuomion seuraukset. Jumalattomat mcnewät ijan-
kaikkiseen waiwaan, mutta hurskaat ijankaikkiseen elämään.
Kun eroitus on tehty, on siis tila muuttumattomasti mää-
rätty kaikiksi ajoiksi. Kuinka pitkä on ijankaikkisuus? Kuulkaa
wertaus. Ruhtinas kysyi kerran wiisaalta paimenpojalta:
„Kuinka pitkä on ijankaikkisuus?" Poika ivastasi: „Eräässämaassa kuuluu oleman timanttiwuori, joka on peninkulmaa
korkea, leweä ja yhtä sywä. Siihen lentää kerta joka wuosi
lintu hiomaan nokkaansa sitä mastaan. Kun koko muori
on pois hiottu,cm ensimmäinen sekunti ijankaikkisuudesta kulunut."
Kaunis kuiva! Wuori on korkea, se on kowa. Se on pois
saatawa linnuu nokan hiomisella. Lintu tulee kerran ivuo-

dessa sinne. Kun muori on pois hiottu, on ensimmäinen se-
kunti ijankaikkisuudesta kulunut. Niin tahdomme siis Juma-
lan tahdon mukaan elää 30—80 wuotta saadaksemme ijankaik-

kisen armopalkcm.

lesuksen ihmetyöt.

Ihme on järjellemme selittämätön asia, jonka aikaansaa-
miseen eiwät luonnon tawalliset woimat riitä. Ennen pidet-
tiin ihmeenä yhtä ja toista, jota luonnon tutkiminen sitten on
selittänyt luonnolliseksi. Raamatun ihmeet onmt toisenlaisia.
Jos luonnontutkiminen kuinkakin edistyisi, ei se moi niitä luon-
nollisiksi tapauksiksi selittää. Raamatun ihmeissä on ollut wä-
littömästi waikuttamassa Jumalan ivoima, ne todistamat Hä-
nestä. Profetana teki lesus ihmeitä niinkuin W. T:n profetat.
Kansa sanoi Nainin lesken pojan herättämisen jälkeen: „Suuri
profeta ou noussut meidän seassamme."
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Kansa tunnustaa siis lesuksen profetaksi ihmeen tähden.
Mutta lesuksen ihmeet oivat suuremmat kaikkia W. T:tin pro-
fetain ihmeitä. Ne omat myös useammat ja enemmän huo-
mattawat (loh. S). Icsus sanoo itse (loh. 15: 24), että hän
on tehnyt töitä, joita ei kukaan muu ole tehnyt. Jokaisen
ihmeen hän teki milloin ja missä hän maan tahtoi, ilman
kaikkia walmistuksia, omasta woimastacm ja esiintyi ylipäänsä
ilmeissään semmoisena henkilönä, jolla on walta. Wcnkka hän
teki ne omasta woimastaan, antoi hän niistä kunnian Isäl-
lensä ja sanoo Isänsä todistaman niitten kautta, esim. loh.
5: 36. Näitä jumalallisia todistuksia marten wciatii hän uskon,
loh. 10: 37, 38.

Kaikki lesuksen ihmeet todistamat hänestä, niinkuin
yleensä teko todistaa tekijänsä luonnosta. lesuksen ihmeitten
luonto on rakkaus ja nöyryys. Rakkaus: lesus ei tehnyt
ainoatakaan ihmettä rangaistakseen ketään, waan kaikki ih-
meensä tarkoittiwat ihmisten parasta. Nöyryys: Kansalle hän
antaa ihmeen kautta leipää, mutta itselleen ei hän muuta kimiä
leimaksi, maikka hän isosi; hän ei rukoile 12 lcgionaa enkeliä;
hän ei astu alas ristiltä.

Kahdesta ihmeestä tahdomme wielä puhua, koska ne näyt-
tämät rangaistusihmeiltä, nimittäin kun hän lupasi riettaat
henget sikalaumaan, jolloin 2000 sikaa hukkui mereen, (Mark.
5: 13) ja kun hän kirosi fiikunapuun (Mark. 11: 13).
Mitä cnsinmainittuuu ihmeesen tulee, oli lesus tullut
ihmisten sieluja wapahtamaan, ja siitä ei hän luopunut
muutaman järjettömän luontokappaleen hukkumisen tähden, silläse wahinko moitiin palkita. Siitä, että Icsus tässä, muuta-
mani maallisen edun loukkaamisesta huolimatta, täyttää isänsä
tahdon, ymmärrämme, kuinka suuressa armossa häu pitää
ihmissielun. Fiikunapuuta kirotessaan tekee lesus profetann
ihmeen, jolla on tuwaannollinen merkitys: sen kautta asetetaan
hengellisessä katsannossa hedelmättömän Israelin hawiö ope-
tuslasten silmäin eteen. lesus näkee wihcriöitsemän fiiku-
napuun, jn koska hän isoo, menee hän fiikunoita etsimään,
mutta löytää maan lebtiä. Fiikunapuu kukkii uim. ennen leh-
tien puhkeamista jo Tammikuussa. Lehdet puhkeamat wasta
Kesäkuussa, ja samalla fiikunat kypsywät. lesus näki siikunapuuu
pääsiäisen aikana. Silloin ei ollut wielä hedelmän aika, sanoo
Markus. Mutta koska puussa oli lehtiä, oli lesus oikeutettu
etsimään siitä fiikunoita, koska ei niitä wielä silloin oltu poi-
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mittu. Wertaus merkitsee: Israel lupaa paljon, mutta siinä
on waan ulkonaista loistoa; jos hedelmää, todellista hurskautta,
etsii, ei sitä ole, waan hciwiö on tulema jo ennen yleistä
häwiötä wiimeisenä päiwänä.

Kristuksen saarnat owat ihmeitä puheissa ja hänen ih-
meensä oivat saarnoja töissä, kirjoitus täynnä hengellisiä to-
tuuksia. Kaikki Jumalan työt owat hänen kunniansa ilmoituksia.
lesus itse wiittna siihen, että hän ihmeitten kautta tahtoo wai-
kuttaa meidän henkeemme. Hän aukaisee sokeana syntyneen
silmät, ja puhuu siinä itsestään maailman walkeutena ja «va-
roittaa sisällisestä sokeudesta. Sokealle on ulkonainen ihme
todistuksena siitä, että lesus sisällisesti woi tehdä ihmeitä. Ra-
witcssaan 5000 miestä sanoo hän olemansa totinen leipä, joka
taiwcmsta tulee alas. Luonnollisesta awusta hän johtaa siihen,
että hän woi hengellisesti auttaa (loh. 6: 26, 27). Pietarin
kalansaaliin hän käyttää kuwana ihmissielujen woittamisesta
taiwaan »valtakuntaan. Latsaruksen herättäminen on kuwana
hengellisestä herättämisestä, jonka hän »vaikuttaa. Hän on
kaiken elämän alkulähde, loh. 11: 25. Waikk' ei lesus jo-
kaista ihmettä tehdessään runttaa sen hengelliseen merkitykseen,
olemme kuitenkin, yllämainittujen esimerkkien mukaan, oikeutetut
etsimään joka ihmeessä kuwaannollista merkitystä. Se ei tosin
aina ole helppoa: on waarassa joutua pois historialliselta poh-
jalta ja etsiä wertauksessa olemattomia asioita. Tämän tekijä
on ihmeitten hengellisen merkityksen etsimisessä parhaansa koet-
tanut tehdä johdattattaakseen Jumalan »valtakunnan salaisuuksien
symempciän käsitykseen. Muutamia esimerkkejä: Jumala woi
asettaa myrskyn sielussani, hän woi nwata kormuni sanallensa,
woi parantaa hengellisesti kuuron ja ottamalla pois kieleni
kahleet opettaa minua Jumalaa ylistämään. Ihmeet omat la-
kanneet, mutta yksi ihme on wiclä joka päiwä silmäimme edessä:se on kristinusko ja sen lcmeneminen.

Eräs kirjailija sanoo: „Että maailma ilman ihmeitä
kääntyy kristinoppiin, se on ihme, joka todistaa sen opin to-
tuutta paremmin kuin sata ihmetyötä sitä tekisi." Joka
silmänsä sulkee tälle ihmeelle, hän tekee syntiä. Niin lesuskinsanoo loh. 15: 24. Kristitty, joka uskon kautta Kristukseen
omasta kokemuksestaan tuntee uudeslaansyntymisen ihmeen, ei
enää kaipaa ulkonaisia ihmeitä, se ihme on hänelle suurin
kaikista.
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Eriskummallisia ihmetöitä lesuksen lapsuudesta on koottu
kirjaan, jonka nimi on „Ewankeliumillisia kertomuksia lesuksen
lapsuudesta." Niinkuin musta eroaa maitoisesta, walhe to-
tuudesta, niin eroamat ne neljän ewankcliumimme kertomuksista,
eiwättä siis ole mistään armosta.

Häät Kanassa.
loh. 2.

Otamme nyt järjestyksessä lesuksen suurimmat ihmeet
puheeksi ja puhumme wasta kaikki kertomukset läpikäytyämme
ihmeitten ymmärteestä ja tarkoituksesta. lesuksen syntymisen
ihmeet oli Maria kätkenyt sydämeensä, lesus oli juhlallisesti
julistettu Messiaaksi; Maria toiwoi lesuksen ihmeen kautta
kohta ilmoittaman itsensä Messiaana. Se oli syntistä kärsi-
mättömyyttä. Ehkä äidin turhamaisuus myös waikutti siihen.
Siitä hänen sanansa: Heillä ei ole miinaa. lesus warmaan
huomasi jotain syntistä Marian puheessa. Hän ei sallisi pie-
nintäkään wirhettä korkeasti armoitetussa Mariassa. „Ei mi-
nun aikani wielä ole tullut." Siinä lesus taas puhuu ystä-
wällisesti ja antaa toiwoa äidin pyynnön täyttämisestä. Ihme
opettaa meitä tuntemaan lesusta lähimpänä ystäwänii, jonka
luo moi kääntyä pienimmässäkin puutteessa.

Keskustelu.
lesus lähimpänä ystäwänä.

1) Hän on otettawa mukaan joka iloon; 2) Häneen moi
kääntyä joka puutteessa; 3) Hän on usein oleminaan
kowll ja wiiwyttää apuansa; 4) Hänen rakkauteensa moi
kuitenkin aina luottaa; 5) Hän auttaa wiimein ja ilmoit-
taa siten kunniansa.
1) Jo kolmantena päiwänii Johannes Kastajan todis-

tuksen jälkeen teki lesus tämän ensimmäisen ihmeensä, siis
tohta julkisen waikutuksen alussa. Tässä ihmeessä lesus lä-
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hestyy ihmisiä ystäwänä, ottaa osaa heidän iloonsa ja heidän
puutteesensa. Satu kertoo, että opetuslapset sanoiwat lesusta
ystämällisyydeksi. Dstäwällisyys hän tahtookin kaikille olla.

lesus oli kutsuttu häihin, 2 m. Hääpäiwä on ilo-
päiwä; morsiuspari oli kutsunut lesnksen häihinsä, ja hän tuli.
Kutsu sinäkin hänet joka iloon, joka kodissasi on, ja hän
tulee. Ketä kutsut, sen kanssa tahdot pitää kanssakäymistä.
Sinä pidät kanssakäymistä lesuksen kanssa, kun häntä ajatte-
let, häntä rukoilet. lesus ei tule luoksesi ruumiillisessa muo-
dossa nyt, niinkuin silloin, maan hän tulee Henkensä kanssa
sinun sydämeesi. lloja, joihin woimme lesuksen kutsua,
omat: pyhät ja juhlapäimät. Ne omat meille ilopäiwiä,
ja juhlapäiwät omat suurimmaksi osaksi muistopäiwiä jostain
tapauksesta lesuksen elämässä, hänen syntymisestään, hänen
kärsimisestään y. m. Miten sinä niinä päiwinä kutsut le-
suksen luoksesi? Matkustus tuottaa meille iloa. Siinä
woi joutua waaracm ruumiillisesti sekä hengellisesti. Mi-
ten Kristus woi silloin olla ystäwäsi? Syntymäpäiwii.
Olen syntynyt kristillisistä wanhemmista, minulla on Juma-
lan sana, lesus on tähän päiwään asti minua ylläpitänyt.
Asta m älline n keskustelu. Puhumme siitä, kuinka usein
puute on poistettu, kuinka paljon hywiiä Jumala on meille
lesuksen kautta antanut, kuinka usein hän on meitä murheessa
lohduttanut. Syöden ja juodeu woimme muistaa lesusta,
joka on kaikki lahjat antanut ja ne siunaa. Häät. Ennen
oli tapana, että morsian ja ylkä yhdessä meniwät Herran eh-
toolliselle juurituin osoittaakseen, että lesuksen tuli olla kolmas
heidän liitossaan. Kun menet häihin tahi seuroihin, ota le-sus mukaasi! Miteu? Seuratkaamme aina Apostolin kehoi-
tusta, Kol. 3: 17: Kaikki, mitä teette, sanoilla tahi
töillä, tehkää kaikki lesuksen nimeen ja kiittäkää
Jumalaa ja Isää hänen kauttansa.

2) Heillä ei ole wiinaa. Keskellä iloa tulee puute.
Niin tapahtuu wieläkin. Usein kun tulemme huweista kotia, niin
on jo kärsiminen owen edessä odottamassa. Tee silloin, mitä
Maria teki: usko puutteesi lesukselle. Hänelle woi ru-
kouksessa uskoa kaikki, ei mikään ole hänelle niin suurta, ett'ei
hän woisi auttaa, eikä mikään niin pientä, ett'ei hän siitä
huolisi.

4) Waimo, mitä minun on sinun kanssasi, ei minun
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huttelussa käyttää sanaa m aimo, ei siinä ollut mitään louk-
kaamaa. Ristillään lesus myös nimittää äitiään niin, „Mitci
minun sinuun tulee?" Siinä lesus on oleminaan loma.
Siltä hän wieläkin näyttää, kun puutteemme hänelle uskomme
eikä apu kohta tule. Esim. Me rukoilemme lesusta paran-
tamaan sairasta, ja sairaus kuitenkin kestää wuosiknusia. Sil-
loin on kuin lesus wielä sanoisi: Minun aikani ei wielä ole
tullut. lesus ei ole kowa, hän on luwannut auttaa, mutta
hänen apunsa wiipyy; hän itse määrää, milloin auttamisen
aika on tullut.

4) Mitä hiin sanoo teille, se tehkää. 5 m. Maria
uskoo siis lesuksen lupauksen jll tietää hänen aikansa tuleman.
Hän luottaa lesuksen rakkauteen, maikka lesus komalta näyt-
tää. Seuratkaamme Marian esimerkkiä. Luottakaamme le-
sukseen, maikka apu Wiipyy; silloin woimme olla rauhassa.
Lutherus sanoo: „älkäämme epäilkö, maikka apu miipyy; tämän
ystäwän tapa on semmoinen, että hän säästää parhaan mii-
meisekfi, katsoakseen, pysymmekö hänessä ja odotammeko hänen
apuaan."

5) Ia ilmoitti lunniansa, ja hänen opetuslapsensa us-
komat häneen. Semmoinen woima, rakkaus ja wiisaus oli
ollut lesuksessa kätkettynä, nyt hän sen ilmoitti. Omaa näl-
käänsä auttaakseen ei hän muuttcmut kiwiä leiwilsi, mutta toi-
sia auttaakseen ja iloiseksi tehdäkseen hän muuttaa meden mii-
naksi. Se ihme wahwisti opetuslasten uskoa häneen Juma-
lan Poikana. Niin lesus wieläkin auttaa, kun hänen hetkensä
on tullut; hänen wiisautenso. tietää parhaan amun ajcm ja
hän antaa enemmän, kuin me pyydämme tahi ymmärrämme.
Ottakaa, rakkaat lapset, waarin oman elämänne tapauksista,
niin tulette näkemään, kuinka lesus auttaa teitä oikealla ajalla,
ja woitte omasta kokemuksestanne tunnustaa: „Me näimme
hänen kunniansa, niinkuin ainoan Pojan kunnian Isästä,
täynnä armoa ja totuutta." U. S. Wirsik. Ehd. wirsi 291.
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Spitalinen.
Mllth. 8: I—4.

Spitali on hirmuinen tauti, joka ilmaantuu kuumissa
ilmanaloissa. Juutalaisten seassa se oli jotensakin tawallinen.
Spitalinen ihminen oli surkean näköinen: iho oli ryppyinen,
kuuma ja lumiwalkea (4 Mos. 12: 10). Spitali oli koko ruu-
miissa, lewinnyt sekä ulko- että sisä puoleen, tahi ainoastaan
eri ruumiin osiin, esim. päähän ja kaswoihin, 3 Mos. 13:
29—43; 2 Mos. 4: 6. Spitali oli tarttumaa ja spitalisen
piti pakeneman ihmisia ja huutaman: „saastainen, saastainen!"
kun näki jonkun lähestymän. Tauti oli parantumaton, jaraa-
matussa ei ole yhtään esimerkkiä siitä, että lääkärit lääkkeineen
olisiwat woineet spitalista parantaa. Jumala ainoastaan
taisi auttaa, niinkuin hän tekikin Mosekselle (2 Mos. 4.), Mir-
jamille (3 Mos. 12.), Naeman'ille, (2 Kun. 5). U. Tssa
lesus ja hänen opetuslapsensa paransiwat spitalisia. Jos
keneen tuli ihotauti, piti papin tuomita hänet saastaiseksi, 3
Mos. 13.

Keskustelu.

1) Spitalisen rukous; 2) lesuksen mustaus.

1) Spitalisen rukous. Tämän ihmeen teki lesus astu-
essaan wuorelta alas wuorisaarnan lopetettuaan. Spita-
linen sanoi: Herra, jos sinä tahdot, niin woit minut puhdistaa.
Hän tiesi Icjuksen woiwan auttaa, hän oli kuullut, että hän
oli muitakin auttanut. lesus moi auttaa kaikessa hädässä,
ruumiillisessa sekä hengellisessä. Siitä olemme nähneet monta
esimerkkiä elämässä. Moni on löytänyt apua, lohdutusta ja
iloa lesuksessa. Hädän tullessa sanokaa tekin, lapset, lesuk-
felle: Herra, sinä woit .... Jos tahdot. Spitalinen mies
ei epäile lesuksen tahtoa, silloin hän ei olisi tullutkaan lesuk-sen luo, waan hän jättää lesuksen päätettäwälsi, onko hän
autettllwa tahi ci. Hän jättää myös lesuksen maltaan ja tahtoon,
millä lamalla hän on autettawa, ciiwan kuin hän sanoisi:
Sinä tiedät sen paremmin kuin minä. Hän luottaa siis täy-
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dellisesti lesuksen moimaan, wiisnuteen ja rakkauteen. Tee
sinäkin niin. Jumalan tahto olkoon sinun tahtosi. Rukoilles-
sasi maallista hywää, tcrweyttä, jokapmmciisiä tarpeita y. m.,
muista aina lisätä: „lumala, niinkuin sinä tahdot; minä en
tiedä, mikä minulle on parasta, sinä tiedät sen paremmin."—
Niin rukoili lesuskin, Math. 26: 39, 42, 44. Lutherussanoo: „Usko ei tiedä mitään, mutta luottaa Jumalan armoon."

2) lesulsen wastaus. „lesus armahti häntä", kertoo
Markus, 1: 41. Ihmisten kurjuus käy lesuksen sydämelle.
Math. 9: 36 luemme: Kun lesus näki kansan, armahti hän
sitä, sillä ihmiset oliwat nääntyneet ja hajoitetut, niinkuin
lampaat, soilla ei paimenta ole. Samaa armahtawaisuutta le-sus osoitti muulloinkin: Math. 14: 14; Math. 20: 34; Mark.
8:2; Luukk. 7: 13. lesus itki Latsaruksen haudalla ja Je-
rusalemin häwitystä ajatellessa. Sama armahtawaisuus saatti
lesuksen nytkin auttamaan.

lesus ojensi kätensä ja rupesi häneen, sanoen: minä
tahdon, ole puhdas. lesuksen mastaus on sowitettu miehen
rukoukseen: jos sinä tahdot minä tahdon. Samaa näem-
me Mark. 9: 22.23. Mies: „jos jotakin woit"; lesus:
„jos woit uskoa." lesuksen sanaa: „minä tahdon, ole puh-
das", seurasi kohta puhdistaminen. Tässä omat yhdistettyinä
suurin hywyys ja suurin woima. Tässä käymät toteen le-
suksen sanat Matli. 20: 28: Ei Ihmisen Poika ole tullut pal-
weltawaksi, ivaan palwelemaan. Oletko sinä niin walmis pal-
welemacm? Oppikaamme jokainen Jumalan Pojalta, miten
lähimmäisemme kanssa tulee elää ja olla.

Katso, ett'es lenrllelään sano. lesus ei tahtonut hy-
mistä töistään mitään kunnioitusta ihmisiltä. Olkoon
sinullakin semmoinen mieli. Mitä täällä ei huomata, huoma-
taan taiwaassci. Tässä on mielii erityinen syy lesuksen kiel-
toon. Parannetun tuli hiljaisuudessa sydämessään punnita,
mitä hänelle oli tapahtunut ja siten walmistaa sydämensä Ju-
malan kiitokseen. Sitä lesus tahtoo meiltäkin. Kun olem-
me pelastetut suuresta hädästä, miten silloin woimme näitten
lesuksen sanain mukaan tehdä?

Uhraa lahjasi. Ensin tulee sydämen olla hiljaa, ennen-
kuin woimme kiittää. Uhri, jota lesus tässä tarkoittaa ja
joka laissa oli käsketty (3 Mos. 14.), ei enää kelpaa. Sitä
wastaan waaditaan U. T:ssa, että ihminen antaa itsensä elä-
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wäksi uhriksi Jumalalle (Rom. 12: 1), s. o. koko hänen elä-
mänsä on olema kiitollisuuden osoitus.

Heille todistukseksi. Pappien tuli tarkastaa paranne-
tut, samoin kuin nyt lääkärien. Papit oliwat lesuksen wi-
hollisia. Silloin lesus lähettää parannetun Galileasta pap-
pien luo Jerusalemiin. Hän antaa heille todistuksen Mcssias-
arwostaan, heitäkin »varoittaakseen. loh. 5: 36; loh. 10:
37, 38. Mikä rakkaus ja hyivyys »vihollisiakin kohtaan! „loka
minun näkee, hän näkee isän", sanoo lesus. Jumalan sydä-
men laatu on meille ilmoitettu sillä, että hänen Poikansa tuli
maailmaan. Jumalan armahtawaisuus, ystäivällisyys ja rak-
kaus wetäköön sydämemme hänen luokseen, kun hätään jou-
dumme. Jumalan Pyhä Henki muistuttakoon meitä siitä
oikealla ajalla! Spitcili on synnin kuwa: 1) Spitali tekee in-
hoittawaksi: Ps. 5:7; Tob. 12: 10; 3) Sanani. 14: 34; Es.
1:5, 6; 2) Spitali saastutti osia ruumiista tahi koko ruu-
miin ja tarttui muihin: Sanani. 1: 10; 3 Spitalinen oli
eroitettuna muista: Es. 59: 2; Gnl. 5: 19—21; 1 Kor. 5:
13; Math. 22: 13; 4) Spitalia ei kukaan woinut parantaa,
ainoastaan Jumala: Wiis. kirj. 16: 12; loh. 6: 37; Math.
11: 28—30.

Sadanpäämies Kapernaumissa.
Math. 8. Luu». 7.

Keskustelu.

1) Sadanpäämies; 2) lesus.
1) Sadanpäämies. Huomattanm on: a) Hänen rak-

kautensa palwelijaansa. Päämies oli Roomalainen, siis
pakana. Hänen inhimillisestä rakkaudestaan kerrotaan tässä
kauniita osoituksia. Hän oli korkea-arwoinen mies ja olisi
woinut Roomalaisten tapaan Juutalaisia sortaa. Sitä ihme-
teltciwämpi on Juutalaisten »vanhempain kertomus hänestä:
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„Hän rakastaa kansaamme jarakensi meille synagoga»." Erin-
omaisen rakkaasti hän kohteli palwelijaansa: hän piti paljon
hänestä, s. o. hän piti häntä ihmisen armossa, hän luotti hä-
neen. Moni kristitty saa häwetä, kun wcrtaa itseään tähän
pakanaan. Moni isäntä ja emäntä ei luota palwelijaansa, ei
hoida häntä sairaana, maan antaa hänen kitua yksinäisessä
huoneessa. Tämä korkea-arwoinen mies tekee paljon palweli-
jcmsll eteen: hän menee kaupungin wcmhempain luo ja pyytää
heitä rukoilemaan lesusta; hän menee lesusta ivastaan ja
sanoo säälien: Herra, palwelijani sairastaa kotona hulmuttuna
ja komin waiwataan. lloitkaamme näistä ihmisrakkauden
osoituksista ja seuratkaamme päämiehen esimerkkiä!

l>) Hänen uskonsa. Hän walittaa maan lesukselle
hätää eikä mvään pyydä, sillä hän luottaa lesuksen sääliwäi-
syyteen ja auttawaisuutecn. Sano ainoasti sana: hän us-
koo lesuksen woimaan, tietää lesuksen sanan tekemän kylliksi.

c) Hänen nöyryytensä. Herra, en ole minä mah-
dollinen ...~ maan sano ainoastaan sana ....; sillä minä
olen myös ihminen.... Päämiehen nöyryys on suuri Ie-
suksen ja hänen ulkonaiseen suhteesen katsoen. Päämies oli ar-
mossa pidetty, rikas mies, koska hän moi rakentaa synagogaa.
Kansa rakasti häntä: Hän on mahdollinen.... lesus oli
maallisessa suhteessa halpa, tiimi paikasta paikkaan eikä hä-
nellä ollut, mihin hän olisi päänsä kallistanut. Tämä korkea-
arwoinen mies puhuu nyt hlllmemmalle: En ole mahdollinen,
ettäs kattoni alle tulisit. Mistä päämies sen tiesi? Koska
lesus paljon oli ollut Kaperncmmissa ja siellä monta ihme-
työtä tehnyt, oli marmaan tämä hurskas pakana, joka palweli
Juutalaisten elämää Jumalaa, likemmin kuulustellut lesuksenpersoonaa ja tekoja ja hänessä aawistanut sitä maailman Wa-
pahtajaa, josta hän synagogassa oli kuullut puhuttaman W.
T.tin kirjain mukaan. Hän uskoi lesuksen Jumalan Pojaksi.
Hän tunsi itsensä haimaksi ja syntiseksi lesuksen läheisyydessä.
Hänen, joka oli häntä niin paljon pyhempi ja hurskaampi.
Se oli suuri nöyryys. Hän uskoi lesuksen Jumalan Pojaksi,
siinä oli usko. Siihen yhdistyi uöyryys ja rakkaus pal-
welijaan. Nämä kolme awua omat raamatun kertomuksissa aina
yhdistyneet. Sanokaa, miten ne ilmestyiwät Abrahamin elä-
mässä, miten Dawidin, miten Paawalin, miten Lutheruksen.
Teille, kristityt lapset, asetetaan tänään tämä pakanallinen
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päämies esimerkiksi. Olkaa hänen seuraajiansa uskossa,
nöyryydessä ja rakkaudessa.

2) lesus. a) Hänen ihmettelemisensä. Koska le-sus tämän kuuli, ihmetteli hän häntä ja sanoi kansalle: „To-
tisesli sanon minä teille, en ole lörtänyt senm.taista usu'"
Israelissa." lesus ihinettelee siis p, miehen uslda. Olemme
ilolla nähneet päämiehessä suurta nöyryyttä jarakkautta; niitä
lesus ei ihmettele, maan ainoastaan uskoa. Raamatussa lu-
emme, että lesus eläessään täällä on ihmetelty waan kahta
asiaa, nim. uskoa ja epäuskoa. Kun hän sanoo Kananealai-
selle waimolle: „Waimo, sinun uskosi on suuri", on se ihmet-
telemistä. Mark. 6: 5. 6 kerrotaan lesuksen ihmetelleen ih-
misten epäuskoa. Syntiselle waimolle, joka oli suurta kunni-
oitusta ja rakkautta osoittanut, sanoi hän: „Uswsi wamyti
sinun." Ei lesus puhu mitään hänen rakkaudestaan. Tästä
kaikesta näemme, että usko on lesuksen silmissä suu-
rin, tärkein kaikista. ler. 5:3: Herra, sinun silmäsi
katsomat uskoa. Abraham oli wieraanwarainen, rauhaa rakas-
tawainen, laupias. Niitä awuja ei kertomus mainitse, waan
siinä kuuluu: Abraham uskoi Herraan, ja se luettiin hänelle
wanhurskaudeksi. Muistakaa sitä, kun kuulette uskoa hcilwek-
sittawan. Jumalan Poika ei ole wähäpätöisiä asioita ihme-
tellyt. Ei, mikä hänen silmissään on suurta, se on warmacm
suurta Jumalan silmissä. 2 Piet. 1: s—lo. Uskosta kaikki
hywät awut tulemat. Rukoilkaamme sentähden joka päiwä:
Herra, lisää meille uskoa!*)

*) Miksi lesus. ihmetteli uskoa? Siksi, ett» usko on kai-
kista mailein. Alttiiksiantama rakkaus, joka köyhille omaisuutensa antaa,
suurin itsensä kieltäminen, ruumiinsa palaa, ei ole niin wai-
kea, ei kohtaa niin monta estettä ihmisessä, ei niin monta wastusta
maailmassa, eikä waadi niin wilpittömästi nöyrää mieltä, kuin usko Ju-
malan lupauksiin ja armonosoitutsiin. Usko on waike» sentähden, että
se walheitten ja eksytysten kautta tehdään paljoa waikeammaksi, tuinse Jumalan sanassa on, sentähden, että se koetellaan tuskan ja hädän
kautta, jonka Jumala näkee tarpeelliseksi meidän kaswatukseksemme.

Miksi lesus ihmetteli epäuskoa? Waikk» ihmisessä on niin
paljon «Zteitä uskolle, niin Jumala antaa woimaa siihen niille, jotka
hänen wastaanottawat, loh. 1: 12. Jumalan sanassa ja Hänen armo-
hallituksessaan ilmestyy semmoinen jumalallinen totuus, että ihmisen,
woidakseen sitä epäillä, täytyy olla perin turmeltunut ja walheen pimey-
teen wajonnut. G. Menten.
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b) lesulsen lupaus. lesuZ sanoi: semmoista uskoa en
ole löytänyt Israelissa. Ei Israelissa, maikka Jumala oli
Israelia erityisellä tumalla kaswattanut uskoon, maikka Ju-
malan Pojan ilmestyminen siellä oli ennustettu, joka siis
tiesi kuinka suuri armo uskolla on Jumalan edessä.
lesus sanoo: Moni tulee idästä ja lännestä ja istuu....
lesus katsoo tässä tulematsuuteen: Moni tulee, joka niinkuin
tämä päämies, on pakana, siis sukunsa puolesta kaukana Ju-
malan lunastuksesta, ilman toiwoa ja ilman Jumalaa maa-
ilmassa, niinkuin raamattu sanoo. He tulemat istumaan
Abrahamin, Isakin ja Jakobin kanssa, s. o. tulewat jäseniksi
taiwaalliseen »valtakuntaan, jonka lesus on perustanut. Apos-
tolit opettamat samaa. Paamali sanoo, Ef. 3:6: Pakanat
pitää oleman kanssaperilliset ja yksi ruumis, ja osalliset hänen
lupauksistansa Kristuksessa, ewankeliumin kautta. Tämä le-
sulsen ennustus on jo suureksi asuksi käynyt toteen. Maail-
massa elää jo noin 350 miljoonaa ihmistä, jotka kaikki omat
pakanoista kristityiksi tulleet. Nämä 350 miljoonaa katoowat
maailmasta yhden miespolwen aikana ja toisia tulee sijaan.
Mikä joukko siten kokoontuu Jumalan luokse! liskomaiset kai-
kista kansoista ja kaikilta ajoilta, jotka eiwät täällä tunteneet
toisiaan, saamat siellä nähdä toisensa ja iloita yhdessä.
Jumalan sana lupaa sen. Ilm. ?: 9—17. Laitta-
kaamme jokainen puolestamme, että siinä joukossa saamme
olla!

c) lesulsen uhkaus: „Mutta waltakunnan lapset heite-
tään ulkonaiseen pimeyteen." Se on totinen, waroittawa
sana. Math. 19: 30 luemme: Mutta monta ensimmäistä
tulee wiimeiseksi, ja wiimeistä ensimmäiseksi. Niin on tapah-
tunut Juutalaisten kanssa. Miten? Niin on osittain myös
käynyt pakanain kanssa. Siten on käynyt toteen lesulsensana, jonka hän 1800 wuotta sitten lausui. Mutta miksi on
Jumala heittänyt ulos waltakunnan lapset? Mustauksen löy-
dämme Rom. 11: 20: He omat murtuneet heidän epä-
uskonsa tähden, mutta sinä pysyt uskon kautta: älä
ole röykkiu, muun pelkää. Wiimeiset sanat koskemat meitä.
„Sinä pysyt uskon kautta", s. o. uskosi lautta tulet osalli-
seksi autuudesta. Älä siis ole röykkiu, maan pelkää ja laita
pelwolla ja wapistuksella, ettäs autuaaksi tulisit. Jumalansana on meille annettu, me olemme kastetut, meillä omat kou-
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lut ja kirkot siis tilaisuutta kyllä on meillä autuaiksi tul-
laksemme. Muistakaamme lesuksen waroitusta!

Pirulta riiwattujen parantaminen.

. Opettajille. Erinomaisen tärkeä on, että opettajalla it-
sellään on warma käsitys U. Tm ruinatuista; ilman sitä hän
ei moi niistä raamatun mukaisesti opettaa. Marsinkin on
huomautettama siitä, että saastaiset henget, riiwatut, oivat
todellisia henkiä.

Keskustelu.

1) Riiwattujen tila. 2) Syyt heidän onnetto-
muuteensa. 3) Miten lesus heitä paransi.

1) Riiwattujen tila. Ewankelistain kertomukset anta-
mat niitten onnettomain tilasta seuraaman käsityksen. Rii-
watut omat sairaita yhtäaikaa sekä hengen että ruumiin
puolesta. Heidän joukossaan on sokeita ja mykkiä, semmoisia,
jotka hampaitansa kiristeliwät, joutuimat waiwaan ja särkiwät

kahleensa. He oleskeliwat kaukana ihmisistä erämaissa ja hau-
doissa. Hirmuisinta on, ett'eiwät he woineet itse hallita
ruumistaan eikä sieluaan, maan he oliwat kokonaan voie-
rään, pahan liengen mallassa, ja se henki runteli heidän koko
olentoansa usein hamasta lapsuudesta. Heissä ilmestyy
kahdenlainen tahto: heidän oma heikko tahtonsa ja heissä
waikuttawan pahan hengen woimallisempi tahto. Riiwattujen
oma tahto ilmestyy siinä, että he haluamat wcipautusta, että
he pyytämät apua ja sotimat heissä asuman pahan hengen woimaa
mustaan. Heissä hallitseman pahan hengen tahto ilmestyy
siinä kammossa, jolla he tunnustamat lesuksenKristuksen mallan
koko henkisen maailman yli ja lausumat pelkääwänsa wiimeistä
tuomiota ja helwetin piinaa. Kun he lesuksen näkemät, huu-
tamat he: „Mitä meidän on sinun kanssas, lesus sen korkeim-
man Jumalan Poika? Oletko sinä tullut meitä waimaamaan!"

Niin ei puhu liimattu, maan hänessä hallitsema paha henki.
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Oman tahtonsa waikutuksesta riiwattu lähenee lesusta, pa-
han hengen tahdosta hän pakenee häntä. Siitä syntyy risti-
riitaisuus riiwatun puheessa, jossa usein huomaamme sekaisin
totuutta ja wlllhetta, nöyryyttä ja ylpeyttä, Kristuksen woiman
tunnustamista ja kiukkua häutä wastacm.

2) Syyt niwattujm tilaan. Riiwatut eiwät olleet tu-
mallisia mielipuolia, wnan he oliwat heissä asuman pahan hengen
waikutuksen alaisia. Niin meidän täytyy asiaa ajatella, waikk'
emme woikaan sitä selittää. Moni pitää opin saastaisten
henkien todellisuudesta waan sen-aikuisen kansan taikauskona.
Siihen mustaamme: lesus itse uskoi saastaisten henkien wal-
litseman liimatuissa, hän käski perkeleet lähtemään ulos ihmi-
sestä ja mainitsi myös moimanso, saastaisten henkien yli Mes-
siasarwonsa merkkein joukossa. Hän antoi myös opetuslap-
silleen woiman riettaita henkiä mustaan (Math. 10: 1). Se-
littää emme tässä moi juuri mitään, sillä henkimaailma, johon
tämä kuuluu, on meille jotensakin tuntematon. Meidän täytyy
yksinkertaisesti pysyä siinä, mitä Jumalan sana opettaa, ja
uskoa, että Jumalan todistus on suurempi kuiu ihmisten (1
loh. 5:9). Kaikkina aikoina on kristikunnassa riiwatuita
löytynyt. Kirkko-isät puhumat mielii s:ssä wuosisadassa saas-
taisien henkien ilmestymisestä ju niiden ulosujamisesta niinkuin
tunnetusta asiasta. Se maan on warma, ett'ei Jumala turhaansanassaan ilmoita meille salaisuuksia perkeleen henkimaailmasta,
maan sentähden, että me sitä oppia käyttäisimme pelastuksek-
semme ja autuudeksemme.

Perkeleeltä riiwattujen historia näyttää meille: a) että
paha ja synti ihmisessä on jotain hirmuista, sillä se
saattaa ihmisen yhteyteen perkeleen henkimaailman kanssa,
irroittaa hengen ja ruumiin luonnolliset siteet ja mie hirmuisiin
tuskiin. Opimme tuntemaan synnin helwetistä tulleena ja
helmettiin wiewcinci m uimana sekä suurimpana wiheliäisyytenä
ja onnettomuutena. «Oletkos tullut tänne meitä waiwaamaan
ennen aikaa?" huutamat riiwatut hirmuisessa tuskassa ja tuo-
mion pelwossa lesukselle. Niiwnttujen historia osoittaa: b) että
lesus on ainoa nuttuja perkeleen mallasta. Luukk. 13:
11 ss. kerrotaan liskomaisesta mannusta, jota saatana oli sitonut
18 wuotta. Ihmisen woimci on uiman riittämätön sitä pahaa
wllstustamaan. Riiwatut wnlittawat usein sydäntä särkemällä
tamlllla. Mitä surkeinta on nähdä Jumalan tuman ihmisessä
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saatanan mallan kautta niin tuntemattomaksi alennettuna ja pol-
jettuna. Suuri lohdutus sitä wastaan on tietää, että Kristus
on tullut maailmaan perkeleen työt särkemään ja että hän pe-
lastaa meidät perkeleen mallasta, niinkuin hän riiwatuille te-
kikin. Kaikkein aikain kokemus näyttää, ettn perkele panee
kaikki pimeyden woimat liikkeelle silloin, kun Jumala erin-
omaisella tumalla ilmoittaa moimansa. Ei ihme siis, että pi-
meyden malta oli suuri siihen aikaan, kun Jumalan ainoa
Poika tuli ihmiseksi pelastaaksensa meitä. Mutta lesus osoittaa,
että hänellä on täydellinen malta pahain henkein yli. He pei-
laamat häntä, kun bänen kaukaa näkemät, hän käskee heitä, ja
heidän täytyy aina totella; he rukoilemat häntä, ja hän täyttää
heidän pyyntönsä (Math. 8: 31, 32). Mutta omansa moi
lesus wapahtaa hirmuisimpain woimain mallasta, wieläpä per-
keleenkin käsistä. Se on hänen kunniansa.

3) Miten lesus heitä paransi. Kahden riiwatun pa-
rantamisesta kerrotaan raamatussa laweammin. Ensimmäinen
on Mark. 5: I—2o.1 —20. lesus käski riettaan hengen mennä ulos
ihmisestä ja kysyi hänen nimeänsä. „Heitä oli monta" ja
he rukoiliwat, ett'ei hän käskisi heitä snwyyteen menemään. He
tietämät siis tuomion heitä uhkaaman ja tahtomat mälttää sen
ennen aikaista tuloa sekä pelkciäwät helwetin tuskaa. Samalla
he tunnustamat lesuksen mallan. lesus lupaa heidän men-
nä sikalaumaan, ja siat syöksyiwät mereen. Sillä lesus osoit-
taa, että kun yksi ainoa ihmissielu on pelastettawa, ei moi
sääliä suurta sikalaumaa. Markus kertoo, että pahoista
hengistä pelastettu pyysi saada lesusta seurata, mutta lesus
ei sallinut sitä. Pahuuden mallasta pelastettu sielu tarwitsi
hiljaisuudessa ja rauhassa miettiä onneansa, wahwistua ja kiittää
Jumalaa. lesus sanoi hänelle: Mene kotiasi omaistesi tykö
ja ilmoita heille, kuinka suuret työt Herra on sinulle tehnyt,
ja on iinua armahtanut. Sitä parannettu tekikin. Hän meni
ja rupesi saarnaamaan niissä kymmenissä kaupungeissa, kuinka
suuret työt lesus oli hänelle tehnyt.

Toinen kertomus pirulta riiwatun parantamisesta on
Mark. 9: 14—29. Isä tuo poikansa lesuksen luo ja kertoo
pojan kärsimisistä. Pojalla on mykkä henki, joka repelee häntä
ja hän waahtuu, kiristelee hampaitansa ja kuiwettuu. lesus

käskee tuoda pojan luokseen. Kun lesus näki saastaisen hengen
häntä repeilewän, sääli hän poikaa ja kysyi, milloin tämä oli
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häneen tullut. Isä kertoo sen olleen lapsuudesta ja sanoo Ie
sukselle: Jos sinä jotakin woit, niin auta meitä! lesus mus-
taa: Jos sinä sen woit uskoa. Kun isä itkien huusi: Herra,
minä uskon, auta minun epäuskoani, paransi lesus pojan
ja antoi hänen isälle. Niin kaikki hämmästyimät Jumalan
kunniallista woimaa, Luukk. 9: 42, 43.

lesus asettaa tuulen.
Mark. 4: 35—41.

Meren rannalla asuma opettaja moi erittäin sowittaa
tämän kertomuksen merimiesten elämään. Semmoisen keskus-
telun pääjohto olisi seuraama:

1) Kristitty merimies lähtee matkalle Kristuk-sen kanssa, hänellä on Kristus ja hänen sanansa muassa.
2) Tuuli nousee ja Kristus makaa. Ps. 107: 25—27 lu-
emme: Hän sanoi ja paisutti suuren ilman, joka aallot nosti
ylös. Niin he menimät ylös tuimasta kohden ja meniwät
sywyyteen alas, että heidän sielunsa ahdistuksesta epäili; että
he horjuiwat ja hoiperteliwat niinkuin juopuneet, ja ei-
wät silleen neuwoa tietäneet. Kun Kristus makaa, emme
enää neuwoa tiedä. 3) Merimiehen rukous herättää
Kristuksen. Opetuslapset rukoiliwat. Augustinus sanoo:
„loka ei moi rukoilla, lähteköön merelle." Hätä opettaa ru-
koilemaan. „Eiwät he silleen neuwoa tietäneet", kuulumat
27 märsyn wiimeiset sanat. Seuraamissa wärsyissä luemme:
Ia he huusiwat Herraa heidän tuskissansa, ja hän auttoi heitä
heidän hädistänsä. Ia hän hillitsi koman ilman, että aallot hei-
tiinsci asettuvat. Siinä on ueuwo. Sille, joka ilman Kris-
tusta lähtee merelle, omat wäkewät juomat wiimeisena lohdu-
tuksena hädän hetkenä. Hirmuista! Silloin toteutumat nämä
sanat: „He hukkumat ja heidän loppunsa on kadotus." 4)
Pelastus seuraa. Herra asettaa tuulen ja meren ihmeelli-
sellä tumalla. Tiedättekö kertoa mitään semmoista tapausta?
5) Hämmästys ihmeellisestä pelastuksesta kehoittaa

10
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kiitokseen. „Kuka tämä on, sillä tuuli ja meri omat hä-
nelle kuuliaiset?" Ennen aikaan muutamat antoiwat maalata
kuwan siitä tapauksesta, jolloin tuliwat pelastetuiksi meren
hädästä; toiset pitiwät muistina sitä laudan päätä, jonka
awulla pääsiwät maalle. Psalmissa luemme edelleen: „Ia he
tuliwat iloiseksi, että tymmi, ja hän wei heitä satamaan hei-
dän mielensä jälteen. Kiittäkää» he siis Herraa hänen
ihmeittensä tähden, jotka hän ihmisten lasten koh-
taan tekee." „Kiitläkään"; se on siis welwollisuus. Kristit-
tyä merimiestä kehoittaa hänen sydämensä kiitokseen.

Keskustelu.

1) Hätä. Hätä tuli iikkiarwaamatta. Luukk. 8: 23
kerrotaan: mene täytettiin laineilta. He warmaan lähtimät
rannalta kauniilla ilmalla, ja ennenkuin aawistiwatkaan oli
myrsky noussut. Niin odottamatta tulee usein meille onnet-
tomuus elämässäkin. Jakob lähetti poikansa terweenä luotaan
ja pian tuotiin hänelle hänen werinen ..hameensa. Ei tässä

maailmassa mitään ole kestämän. Ala sentähden ole niin
warma, jos elät terweenä, rikkaana, kunnioitettuna, iloisena
maailmassa! Ennen iltaa wm kaikki olla muuttunut. Älä
kiinnitä sydäntäsi maallisiin! Älä liian paljon iloitse katoo-
waisista, maan etsi kato omattomia! Jos niin teet, et komin
moi murehtia, kun maallinen hymä sinulta otetaan pois.
Hätä opettaa opetuslapset rukoilemaan ja huutamaan:
Mestari, auta meitä, me hukumme! Myötäkäymisessä ihmi-
nen ei usein muistakaan, eltä hän tarwitsee apua. Mutta
miten on onnettomuudessa? Herra, koska tuska tulee, niin
sinua etsitään, koska heitä kuritat, niin he parkumat wrkiasti.
Es. 26: 16. Ia suuressa tuskassa saamme nähdä, että
jos joku auttaja on, se on lesus, joka kantaa meidän kuor-
mamme. Kun siis, lapset, tulette hätään, älkää hämmäs-
tykö, maan koetelkaa saada selwille, mitä Jumala sillä teiltä tah-
too, rukoilkaa ja huutakaa häntä awuksi. Jumalakehoittaa siihen:
„Amukses huuda minua hädässäsi, niin minä tahdon auttaa
sinua, ja siuun pitää kunnioittaman minua."

2) Epäusko. Te heikkouskoiset, miksi te olette pelkurit?
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Näissä sanoissa lesus soimaa opetuslapsiaan heidän pelwos-
tacm. Hätä oli kyllä suuri, mutta sanoista: „te heikkouskoiset"
ymmärrämme, miksi heidän ei olisi pitänyt pelätä. lesus oli silloin
jo tehnyt monta ihmettä-, opetuslapset oliwat siis heikkouskoi-
set, kun taisiwat ajatellakaan, että hän. Jumalan Poika, hukkuisi
heidän kanssaan mereen. Opetuslapset tmmustiwat usein, että
he wahwasti uskoiwat lesukseen. Pietari sanoi esimerkiksi:
Herra, kenenkä tykö me menemme? Sinulla on ijankaitkisen
elämän sanat. Ia me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että
sinä olet Kristus, elämän Jumalan Poika, loh. 6: 68, 69.
Mutta kun hätä tuli, näkyi, kuinka wähäinen heidän uskonsa
oli. Niin tässäkin. Sanat: „Mestari, Mestari! me hukum-
me" ilmoittamat, että he suuren ahdistuksensa tähden eiwät
woineet uskoa. Niin mekin usein luulemme, että olemme
kärsiwällisiä, mutta jos esim. pitkällinen tauti kohtaa, tulee
sydämessämme asuma kärsimättömyys ilmi. Sinä luulet
luottamasi Jumalaan; kun tulet köyhäksi, niin tulee usein sel-
mäksi, että olet enemmän luottanut ihmisiin kuin Jumalaan.
Toiwot, että olet siwiä ja nöyrä, mutta kun sinulle wääryyttä
tehdään, tulet tuntemaan itsesi toisenlaiseksi. Jumalalla on
usein syytä sanoa meille: Te heikkouskoiset! Sydämemme on
usein myötäkäymisessä taipuwainen ylpeyteen, »vastoinkäymi-
sessä pelkoon. - Opetuslapset tiesiwät kokemuksen kautta pal-
jon Kristuksen woimasta ja kunniasta, ja kuitenkin oliwat he
niin heikkouskoiset. Olemme nähneet, että Jumala on run-
saasti antanut meille tarpeemme, että hän on armollisesti
warjellut meitä waaroistn ja wahingoista, ja kuitenkin pel-
käämme wähiiisenkin waaran tahi hädän ilmaantuessa. Luu-
lemme uskomamme Jumalan kalliit lupaukset, esim. „KaiNi
teidän murheenne pankaa hänen päällensä", mutta koetuk-
sen kestäessä emme woikacm niissä löytää lohdutusta. Op-
pikaa, lapset, pitämään Jumalaa auttajananne hädänkin aika-
na, ett'ette tarwitsisi kuulla Herran soimaaman teitä epäus-
kosta, maan saisitte kuulla: „Suuri on sinun uskosi."

3) Apu. Kun lesus oli soimannut heitä epäuskosta,
nuhteli hän tuulta ja sanoi merelle: waikene, ole ääneti. Niin
tuuli asettui ja tuli juuri tyweneksi. Waikka lesus nuhtelee
opetuslapsiaan, on hän kuitenkin kohta walmis auttamaan.
Se on meille suuri lohdutus, että lesus on läsnä silloinkin,
un me heikkouskoisuudessamme luulemme hänen makaaman.
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lesus ilmoittaikse tässä elementtienkin Herrana. Job. 38: 11:
Tähän asti pitää sinun tuleman ja ei edcmmä: tässä pitää
sinun korkiat aaltos asettuman. Ps. 93: 4: Aallot meressä
owat suuret ja pauhaawat hirmuisesti; mutta Herra on mielii
wäkewämpi korkeudessa. lloitkaamme, lapset, että meillä
ou niin woimallinen auttaja hädässä ja osoittakaamme us-
komme siten, että hädän tullessa: 1) Huudamme lesusta a-
wuksi. Niin tetiwät opetuslapset. lesus woi ja tahtoo aut-
taa. 2) Emme rupea epäilemään, jos apu wiipyy: kun hätä
ou suurin, on apu lähinnä; hänen aikansa ei wielä ole tullut.
3) Kiitämme lesusta apua saatuamme. Niin kansa tässä teki:

Kuka tämä ou? Tunnustakaamme Jumalan wiisautta,
häneu, joka auttaa oikealla ajalla; kaikkiwaltiaisuuttll,
jolle ei mikään hätä ole liian suuri; rakkautta, joka aina
on walmis auttamaan, joka paikassa läsnäoloa, sillä hän
on sinua lähempänä, kuin sinun hätäsi, sillä hänessä me elämme,
liikumme ja olemme.

Halwattu.
Luu». 5: 17—26. Math. U.

Keskustelu.

Uslo. Halwntun parantaminen tapahtui Kapernau-
missa, siinä huoneessa, jossa lesus asui, Mark. 2: 1. Ia
sinne kokoontui monta, ett'ei enää sijaa ollut, ei owenkaan
tykönä; ja hän puhui heille sauan, 2 w. Halwattu ei woinut
itse käydä, maan neljä ihmistä kantoi häntä. Kun he ciwät
kansan tähden saaneet lesusta läliestyä, kiskoiwnt he auki
katon ja laskiwat sairaan muotoineen siitä alas lesuksen eteen.
„Mutta koska lesus näki heidän uskonsa." Ei woi aina
luonnollisilla silmillä nähdä uskoa ihmisen sydämessä. Mutta
tässä ilmaantui usko teossa. Ilman uskotta lesuksen »voi-
maan ja rakkauteen eiwcit nämä neljä olisi waiwanneet itseään
sairasta tuomaan lesuksen luo. Sillä, että sairas antaa hei-
dän miedä itsensä, osoittaa hänkin uskomansa lesukseen. Usko
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on Jumalan mielen mukaan. Hän auttaa runmiilliscssa suh-
teessa, niinkuin kantajat oliwat odottaneet. Hän auttaa myös
hengellisesti, niinkuin sairas oli toiwonut. „Ilman uskota
on mahdotoin kclwata Jumalalle." Luota siis Jumalaan köy-
hyydessä, sairaudessa y. m.

Syntein anteeksiantaminen. Koska lesus näki heidän
uskonsa, sanoi hän halwatulle: poikani, ole hywässä turmassa,
sinun syntis annetaan sinulle anteeksi. „Ole hywässä tur-
massa." Sairas oli siis ollut murheissaan, ei ainoastaan
taudistansa, maan niinkuin lesuksen sanoista ymmärrämme,
synneistänsä. lesus näkee hänen sydämessään murhetta syn-
neistään, katumusta ja halua saada pelastusta ja armoa.
lesus puhuttelee häntä rakkaudella, wuodattaa hänen sydä-
meensä rohkeutta, toiwoa ja uskoa. Niin lesus wicläkin koh-
telee syntistä, joka hänen tykönsä tulee. „Sinun syntisi
annetaan sinulle anteeksi." Laupeuden, rakkauden osoittaminen
syntisiä kohtaan oli lesuksen sydämeu halu. Jo W. T:ssa
oli hänestä ennustettu: Herra on minua woidellut saarnaa-
maan köyhille hywää sanomaa; hän on minua lähettänyt pa-
rantamaan särjettyjä sydämiä; saarnaamaan Wangeille lunas-
tusta jn sidotuille pääsemistä; saarnaamaan Herran otollista
wuotta ja meidän Jumalamme kostopäiwää; lohduttamaan
kaikkia murheellisia. Es. 61: 1, 2. lesus itse sanoo: Ih-
misen Poika on tullut etsimään ja wapahtnmann sitä kuin
kadonnut oli. Hän huutaa syntisille: Tulkaa minun tyköni
kaikki.... Paatuneille syntisille on lesus aina kowa ja tuo-
mitsee heitä ankarasti, niin esim. Farisealaisia. Katuwaisia
syntisiä kohtaan ei hän ole koskaan kowa, maan aina ystä-
wnllinen, sääliwäinen ja parannukseen kehoittawa. Semmoi-
nen hän oli tässä, semmoinen syntistä waimoa kohtaan, Luukk.
7: 36 ja ryöwäriä kohtaan ristinpuussa. Lähestykää Juma-
laa, niin hän on teille armollinen. Oliko se sitten joiuin
suurta, joka tässä annettiin? loh. Arndt sanoo:
Nämä sanat: „lumalan lapsi" ja „syntein anteeksisaaminen"
owat suuremmasta armosta kuin taiwas ja maa. Syntein
anteeksisaaminen on kristityn suurin aarre tässä maailmassa
ja ainoa aarre, jonka hän woi wiedä tästä maailmasta mu-
kaansa. Lutherus sanoo: Jossa syntein anteeksiantaminen
on, siinä on elämä ja autuus. Halmattu marinaan ym-
märsi näitten asiain kalleuden. lesuksen sanat paransiwat
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hänen sydämensä sywät haamat ja antoiwat hänen sielulleen
iloa sa rauhaa.

Kirjanoppineitten moite. Kirjanoppineet sanoimat kes-
kenänsä: tämä pilkkaa Jumalaa. Tosin Jumala ainoastaan
woi synnit anteeksi antaa, eikä kukaan ihminen. Mutta jo
W. T:ssa oli ennustettu, että maailman Wapahtaja oli pois-
ottawa maailman synnit, Dan. 9: 24, 25. Jos kirjanoppi-
neet olisiwat tunnustaneet lesuksen maailman ILapahtajaksi,
niin he olisiwat myös myöntäneet hänellä oleman woimaa syn-
nit anteeksi antaa. Mutta sitä he eiwät tahtoneet. Jo Jo-
sefille ennustettiin, että lesus oli wapahtawa kansansa heidän
synneistänsä, Math. 1: 21. Johannes Kastaja oli sanonut:

Katso Jumalan Karitsa....
lesutsen puolustus. Koska lesus näki heidän ajatuk-

sensa, sanoi hän: Miksi te ajattelette pahaa teidän sydä-
missänne? lesus, sydämen tutkija näkee, mitä ihmiset eiwät
näe. Heidän ajatuksensa oliwat pahat. He eiwät tahtoneet
tunnustaa lesusta siksi, mikä hän oli ja miksi hän itsensä
osoitti. „Hanestä käwi woima ulos"; he nakiwät sen woiman,
mutta he eiwät tahtoneet uskoa. He näkiwät tässä hänensuuren rakkautensa ja laupeutensa syntistä kohtaan, mutta se
ei heitä liikuttanut. Meille on U. T:ssa ilmoitettu lesuksen
jumalallinen woima ja rakkaus, ja kuitenkin niin moni ei tahdo
ottaa lesusta wastaan Wapahtajakseen! Kun lesus näki
heidän ajatuksensa, tahtoi hän rakkaudessaan lieitiikin etsiä, hei-
dänkin Wapahtajakseen tulla. Sentähden sanoo hän: Mikä
on helpompi sanoa Molemmat owat waikeat, molempia
woi ainoastaan Jumala tehdä. Jos lesus woi toisen tehdä,
ei toinenkaan ole hänelle mahdoton. Ia nyt hän tekeesen ihmeen, että käskee halwatun nousta ja käydä. Miksi?
lesus sanoo: Että teidän pitää tietämän Ihmisen Pojalla
olewan mallan maan päällä synnit anteeksi antaa. Ruu-
miillinen parantaminen on osoittama, että hän woi hengelli-
sesti parantaa, s. o. antaa synnit, anteeksi. lesus parantaa
ensin hengellisesti, sillä se on tärkein: ihminen woi tulla au-
tuaaksi ilman terweyttä, rikkautta ja kunniaa, mutta ei ilman
syntein anteeksisaamista. Huomattawa on, että lesus sanoo:
Ihmisen Pojalla on malta maan päällä synnit anteeksi antaa.
Meille on suuri lohdutus, että joku on taiwaasta tullut, jolla
on woima maan päällä antaa synnit anteeksi. Sen woiman
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on lesus antanut opetuslapsilleen, loh. 20: 23; ja kristilli-
sessä seurakunnassa saarnataan syntein anteeksiantamista. Lut-
herus sanoo: Suuri malta on todella annettu ihmiselle, kun
toinen kristitty, nim. pappi synninpäästössä, moi sanoa toiselle:
Ole hywässä turmassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
Ia uskonkappaleissa tunnustamme: Jossa kristikunnassa hän
minulle ja kaikille uskowaisille joka päiwä antaa synnit an-
teeksi. Etsikäämme siis Jumalan armoa täällä, koska me
sen löytää woimme. Kansan ylistys. Kansa ihmetteli ja
kunnioitti Jumalaa. Emmekö me tahtoisi sitä paljoa enemmän
tehdä, me, jotka lesuksen paljoa paremmin tunnemme!

Synnin sumu, Herra, poista,
Anna sieluhuni loistaa
Walo armas auringon;
Warjele sun Hengelläsi
Ne, jott' ostit merelläsi,
Harhateiltä turmion.

Käänny, Herra, puoleheni.
Sytytä sydameheni
Ratkautes palamaan.
Elämän sä annoit mulle
Suo nyt sitä käyttää sulle
Kunniatses ainiaan!

U. S. Wirstk. Ehd. 143: b) 6, 7. -

lesus heriittiiii Januksen tyttiieen.
Mllth. 9: 18 ss.

Wertaamalla toisiinsa Math. 9, Mark. 5 ja Luukk. 8saa tapauksesta seuraaman käsityksen: Synagogan päämichellä,
lairuksella, oli 12 wuotias tytär, joka oli kuolemallansa. Isä
meni lesuksen luo ja rukoili, häntä kuolewaista parantamaan.
lesus meni hänen kanssansa ja paljon kansan seurasi. Matka
tuli keskeytetyksi sairaan «vaimon tähden, 20 w. Siten lai-
ruksen usko koeteltiin ja wahwistettiin, kun hän sai nähdä
lesuksen woimallisen awun wcumolle. Silloin tuli päämiehellesana: sinun tyttäres on kuollut, mitäs silleen mestarin waiwaat!
Mutta lesus sanoi: älä pelkää, usko ainoastaan! Huoneescn
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tultuaan sanoi lesus, ennenkuin hän wielä oli kuollutta näh-
nytkään: piika ei ole kuollut Jos näitä sanoja tulisi puus-
tawillisesti ymmärtää, olisi lesus woinut sei: lairuksellekohtasanoa ja säästää itseltään ja muilta matkan waiwat. Nämät
sanat merkitsemät, että lesus yhtä helposti herättää kuolleen,
kuin mc nukkuwaisen unesta herätämme.

Keskustelu.

Kuolema: 1) pellittämässä muodossaan; 2) suloisessa
muodossaan.

1) Kuolema pelättäwiinii. Kertomuksemme asettaa
eteemme kuoleman kahdessa muodossa: pelättäwässä ja suloisessa.
Januksella on 12 wuotias tytär; tyttö sairastuu, tulee hei-
kommaksi ja on kuolemaisillaan. Hätä pakoiltua Isää lesuksen
luo. Sitten häneltä katoaa wiimeinen toiwo, kun hänelle sa-
notaan: sinun tyttäresi on kuollut. Kuolema katkaisee 12 wuo-
tiaan tytön elämän; siinä kuolema näkyy pelättäwässä muo-
dossaan. Job sanoo kuolemaa hirmuisuuden kuninkaaksi, Job
18: 14. Miksi? Ei kukaan ole turmassa sitä wastaan,
ei kuolema katso ikää, ei säätyä, ei waikutusta. Syr.
41: 1, 2 sanotaan kuolemaa katkeraksi. Mimmoisille ihmisillese marsinkin on katkera? Miksi? Kuolema näyttää sitä
hirmnisemmalta siitä syystä, että se usein tulee aiwan odot-
tamatta. Kuulee usein sanottaman: „kahdeksan pciiwää sitten
näin hänen mielii, ja nyt hän on kuollut." Lutherus sanoo:
keskellä elämää kietoo kuolema paulansa ympärillemme. Esi-
merkkejä äkillisistä kuolemantapauksista: Belsatsar aterioidessa,
Ancmias, Ap. T. 5. Kertokaa itse esimerkkejä lisäksi. Kuinka
sywiä haawoja kuolema tekee! Dawid Valittaa Jonathania,
2 Sam. 1: 16; Nbsalonia: Absalon, minun poikani, minun
poikani! Kuolema croittaa lapset wanhemmista, awiopuolisot
toisistaan, ottaa pois perheen tukeen y. m. Ei kuolema wälitä
rukouksista eikä kyyneleistä. Siten on kuolema hirmui-
suuden kuningas.

2) Kuoleman suloinen muoto. Me pelkäämme kuole-
maa hirmuisuuden kuninkaana. Eikö sitä wastaan ole mitään
apua? lairus sanoi: tule ja paue kätesi hänen päällensä, niin
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hän wirkoaa. Se oli Voimallinen rukous. Ei kukaan sitä
ennen ollut semmoista rukoillut. lesus nousi ja meni täyt-
tämään hänen rukouksensa. lesuksen sanan woimasta nousi
kuollut ylös. Nyt sanomme: Kristus on woittanut kuoleman.
hän on katkaissut kuoleman otan. Kuoleman täytyy antaa
saaliinsa takaisin. Kristus ei pidä kuolemaa hirmuisuuden ku-
ninkaana. Hän nimittää tässä kuolemaa uneksi. Se on su-
loinen kuwa. Semmoisena uskowainen kristittykin kuolemaa
pitää. Paawali sanoo: „Minä halajan täältä eritä"; kuolema
ei siis ollut hänelle hirmuisuuden kuningas. Niin pitää tei-
dänkin woittaman kuoleman pelwon. Katselkaamme kuolemaa
suloisena unena Kristuksen esimerkin mukaan.

Kuinka helposti Kristus herättää kuolleen! Siinä käy-
mät puustamillisesti toteen Apostolin sanat 2 Tim. 1: 10:
Joka kuoleman otti pois ja elämän ja kuolemattomuu-
den toi ewankeliumin kautta walkeuteen. Niin hel-
posti on hön kerran meidätkin herättämä kuolleista. Minä
lohdutuksena un uskowaiselle kristitylle se kuwa, että kuolema
on uni?

Uni wapauttaa sairaan hetkeksi waiwoistaan. Syr.
41: 3, 4 luemme, että kuolema wapauttaa heikon ja tarsiwäi-sen kaikista waiwoista. Lupaus että kuolema pelastaa kaikista
kärsimyksistä on uskowaiselle annettu. Ilm. 21: 4: Ia Ju-
mala on pyyhkiwä kaikki kyyneleet.... Ilm. 14: 13: Au-
tuaat omat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolemat. ..: Latsarus
wiedään Abrahamin helmaan. Maailmaa sanotaan murheen-
laksoksi, Syr. 40: 9—l. Uskowainen woi sanoa niinkuin
wanha saarnaaja Scriwer: „Mina en kuole, mutta minun syn-
tini ja wiheliäisyyteni kuolemat." Se on toinen suloinen puoli
kuolemasta uneen werrattuna. Mikä?

Uni eroittaa meidät lyhyeksi ajaksi toisistamme; herätty-
ämme saamme taas yhtyä. Se on tuma siitä, mikä tässä
tapahtui. Kuolema eroitti wähäksi aikaa lairuksen tyttäres-
tään; Kristus, kuoleman woittaja, yhdisti ne jälleen. Ia se
tapaus, se ihme on taas kuwa siitä, mitä meidän kanssamme
on tapahtuma, jos meissä on uskoa, niinkuin lairuksessa oli.
Kuolema eroittaa meidät; Kristus herättää meidät kuolleista
ja yhdistää meidät jälleen. Hetki tulee, jona kaikki ne, jotka
haudoissa owat, saamat kuulla hänen äänensä, loh. 5: 28.
Mikä ilo silloin, lun saamme nähdä toisemme ja olla Kris-
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tuksen kanssa! Se on kolmas suloinen puoli kuolemasta uneen
werrattuna. MM?

Siis: 1) Herättäminen unesta on helppo; herättäminen
kuolleista on Kristukselle helppo. Sentähden emme pelkää
kuolemaa. 2) Uni wapcmttaa kaikista murheista ja kärsi-
myksistä, sentähden sitä toiwomme; kuolema wapauttaa kai-
kesta pahasta kokonaan. 3) Unta seuraa iloinen nousemi-
nen ja toistemme kanssa yhtyminen; niin kuolemaakin.

Kenelle kuolema tulee näin suloisessa muodossa? lairus
uskoi, sentähden.... 2 Tim. 1: 10 seisoo: Ewankeliumin
kautta. Joka siis ei ewankeliumin ole Vastaanottanut, ei
tahdo wastaanottaa, hän ei woi lohduttaa itseään sillä suloi-
sella kuwalla. Ilm. 14 luemme: Jotka Herrassa kuolemat.
Mitä se on? Usein sanotaan: hän on Jumalan luona, hän
on autuas y. m. Mitä siihen sanomme? Ainoastaan
uskowaiselle kristitylle on kuolema unen kaltainen,
jumalattomalle on se hirmuisuuden kuningas.

Ah autuas se hetki.
Se aika tosin lie.
Ia riemuinen se retki,
Jok' uskowaiset wie
Pois heidän nmiwoistansa,
Ia heidän murheensa
Muuttaapi kokonansa
Iloksi tainmassa!

Oi Herra, armos lautta
Ia hentes woimalla
Meit' elämähän auta
Tääll' aina mailmass»,
Niin että wiimein, milloin
Me täältä erimme,
Sun tytonäZ me silloinAutuuden perimme.

u. S. Wirsik. Ehd. 382, b. 4, ?. m,

lesus herättää Namin lesken pojan.
Luukk. 7..

Tämä tapaus on samoin kuin Matheuisen kertomus
siitä, miten lesus asetti tuulen ja meren, erinomaisen eläwästi
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kerrottu. Lyhyissä piirteissä asetetaan asia filmäimme eteen.
lesus auttaa tässä pyytämättä ja herättää kuolleen kaiken kan-san nähden. Opettaja moi keskustelussa puhua niistä la-
moista, joita ruumista haudatessa käytetään, selittää, miten
ne woiwat tulla ylösrakennukseksi ja waroittaa ajattelematto-
masti ottamasta osaa niihin.

Keskustelu.

Ruumiiniaattll.
Se johdattaa ajatukset: 1) Kuolleesen; 2) Kuolleet omai-
siin; 3) Itseemme; 4) lesukseen, kuolleitten herättäjään.
-1) Ruumiinsaatto johdattaa ajatukset luolleesen. Ker-

tomuksessa puhutaan ruumiinsaatosta. Paljon kansaa seurasi
kuollutta. Seuratkaamme mekin häntä ajatuksissa. Ajatuk-semme johtuwat ensin kuolleesen. Kuollut on nuorukai-
nen. Sananlasku sanoo: kuolleista ja poissa olemista pitää
hywää puhuman. Es. 5: 20. lak. 4: 12: Uksi on lain an-
taja, joka woi wapahtllll ja kadottaa. Kuta sinä olet, joka
toista tuomitset? Muistakaamme se!

Kun saatamme hautaan lasta tahi nuorukaista, nou-see meissä ajatuksia siitä, mitä heistä olisi moinut tulla y. m.
Kristus sanoo: ,Mä itke"; hän antaa meidän ewankeliumeissa
heittää silmäyksiä toiseen maailmaan ja makuuttaa meitä siitä,
että hänen omansa siellä saamat paljon todellista ja pysywäistä
hywää sen wajawaisen ja katoawaisen sijaan, jota täällä hy-
wänä pidetään. Kun uskomainen paljon koeteltu mies
haudataan, ajattelemme: Jumala on poispyyhkiwä kaikki kyy-
neleet. Kun jalo, uskollinen työntekijä saatetaan wiimei-seen lepoon, muistamme: Sinä hymä ja uskollinen palwelija
.... Jumala on antama omillensa katoamattoman perinnön
taiwaassa. Hän lupaa: Autuaat omat rauhantekijät; Ole us-
kollinen kuolemaan saakka, niin minä sinulle elämän kruunun
annan; Jota ei silmä ole nähnyt, eikä korwa ole kuullut, ja
ei kenenkään ihmisen sydämeen ole astunut, on Jumala niille
walmistanut, jotka häntä rakastamat. Muistakaamme ma-
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roittawaifia sanoja pyhästä raamatusta: Jos kuollut oli rii-
tainen ihminen, kuuluu waroitus: Somi nopiasti riita-
weljes kanssa, koskas wielä hänen kanssanssa tiellä olet, Math.
5: 25. Jos hän oli elänyt laiskuudessa syömärinä ja juo-
marina: Kawahtakaa teitänne, ett'ei teidän sydämenne koskaan
raskauteta.... ja se päiwä tulee äkisti päällenne, Luukk.
21: 34; Ahneen kuolema waroittaa: „Sinä tyhmä, tänä yönä
sielusi otetaan sinulta pois, kuka sen sitten saa, jonkas koon-
nut olet!"

2) Kuolema johtaa ajatuksemme kuolleen omaisiin.
Jälkeenjääneitä ajatellessa, saamme lohduttaa itseämme Juma-
lan sanan lupauksilla, semmoisilla kuin: „Minun ajatukseni
eiwät ole teidän ajatuksianne"; „Kaikki murheenne heittäkää
hänen päällensä, hän pitää murheen teistä." Kristus sa-
noo: „Älä itke." Hän tosin ei herätä kuollutta elämään,
mutta hän herättää uskoa ja luottamusta jälkeenjääneitten sy-
dämissä, hän herättää muita ihmisiä apuansa tarjoamaan ja
lähettää awun tamalla, jota emme ole woineet toininakaan.

3) Kuolema johtaa ajatuksemme itseemme. Tulemme
ajattelemaan: nyt saatamme tätä; kerran, ehkä piankin mi-
nua saatetaan. Semmoisia ajatuksia ei pidä wälttää. Tottu-
kaamme kuolemaa ajattelemaan, ctt'ei se meitä pelästyttäisi.
Ps. 39: 5,6: Herra opeta minua ajattelemaan minun lop-
puani .

. . .; Ps. 90: 12: Herra, opeta meitä ajattelemaan,
että meidän pitää kuoleman, että me ymmärtäwäisiksi tulisimme.
Ennen aikaan kristityt antoimat tehdä ruumisarkkunsa wal-
miiksi, walitsiwat tekstin ruumis-saarnaan ja antoimat panna
sormuksiinsa lauseita, jotka muistuttiwat kuolemasta.

-4) Kuolema johtaa ajatuksemme lesulseen. lesus
herätti nuorukaisen ja antoi hänen äidillensä. lhana kuwa
siitä, mitä Kristus kerran on tekemä omillensa. Kuolleet omai-
sesi nousemat ylös, sinä itse olet nousema ylös. Juutalaiset
scmoiwat hautoja eläwitten hunneiksi. Meillä kristityillä on
enemmän syytä hautoja niin nimittää. Miksi? Kristus
toi elämän ja kuolemattomuuden ewankeliumin kautta walkeu-
teen. Merkitsemme wielä muutamia lauseita, jotka kuoleman
tapauksissa woiwat olla meille lohdutukseksi: loh. 11: 25, 26:
Minä olen ylösnousemus ja elämä .

. . .; 1 Kor. 15: 42, 43:
Se kylmetään turmeluksessa . . . .; 53 m. Sillä tämä katoama
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on pukema päällensä...; 1 Piet. 1:3, 4: Kiitetty olkoon
Jumala ja meidän Herran lesuksen Kristuksen Isä .. .; loh.
10: 28: Ia minä annan heille ijankaikkisen elämän....

lesus rawitsee 5000 miestä.
Math. 14. Mark. g. loh. 6. Luu». 9.

Kertomuksen siitä, kuinka lesus ramitfi 4000 miestä,
Math. 15 ja Mark. 7, sopii selittää samaan tapaan; siinä
ei ole mitään eroamia kohtia.

Keskustelu.
Herramme lesulsen huolenpito meistit.

lesus surkutteli lansaa. Markus kertoo, että lesus
tahtoi olla yksinänsä opetuslastensa kanssa, sillä kansan pal-
jouden tähden ei heillä ollut aikaa syödä. Niin lesus läksi
haahdessa Galilean meren wähemmin asutulle itärannalle.
Mutta moni oli nähnyt hänen lähtemän, ja koska he oliwat
nähneet ihmeet, jotka lesus sairaille teki, riensiwät he käyden
ympäri ja oliwat siellä lesusta mustassa. Niin lesus astui
wuorclle ja istui siihen opetuslastensa kanssa ja näki kansansuuren paljouden. Silloin hän surkutteli kansaa, sillä he oli-
wat kuin lampaat, joilla ei paimenta ole; ja hän saarnasi
heille Jumalan waltakunnasta ja paransi sairaita. lesustiesi
ja näki heidän ruumiillisen hätänsä, ennenkuin he sitä walitti-
watkacm. Wielä pikemmin hän näkee heidän hengellisen'
hätänsä. Lampaat, joilla ei ole paimenta, omat ram innon
puutteessa: kansalla ei ollut oikeata tietoa Jumalasta ja hen-
gellisistä asioista; lampailta puuttuu wirwoitusta ja tur-
maa: kansalla ei ollut lohdutusta, rauhaa, pelastusta, autta-
jaa. lesus surkutteli kansaa. Niin hän wieläkin tekee. Usein
ajattelemme tuskan kestäessä, ett'ei lesus siitä tiedäkään.
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Silloin hän on jo. pitänyt huolta siitä, että tulemme aute-
tuiksi. Hän surkuttelee hätäämme, olkoon se sitten ruumiillista
tahi hengellistä laatua. Ps. 55: 23; 1 Piet. 5:7; Hebr. 13:
5. Tämä lesuksen surkutteleminen tulee pian ilmi töissä:
hän saarnaa, hän parantaa sairaita, hän antaa leipää. Ensin
hän auttaa hengellisestä hädästä, sitten ruumiillisesta; sen nä-
emme esim, kertomuksessa halwatusta, Pietarin kalansaaliista
y. m. Mitä Icsus sillä meille opettaa? Kuudessa rukouk-
sessa hän on opettanut meidän Isa meidän rukouksessa rukoi-
lemaan hengellistä hywää, yhdessä maan ruumiillista. Äl-
käämme sentähden pitäkö ruumiillista hätää kaikkein suurimpa-
na; pitäkäämme huolta sielustamme ja etsikäämme sille rawintoa!

Koetus. Koska ehtoo tuli, sanoimat opetuslapset lesuk-
selle: Tämä on erämaa, ja aita on jo kulunut; laske kansa
menemään kyliin ruokaa ostamaan. lesus sanoi heille: Ei
heidän tarmitse mennä pois; antakaa te heidän syödä. Sitten
lesus sanoi Filippukselle: Kusta me ostamme leipää näiden
syödä? Mutta sen hän sanoi kiusaten häntä, sillä hän tiesi,
mitä hän tekemä oli. Filippus laskee, miten paljon rahaa
siihen tarwittasiin, eikä tiedä mitään neuwoa. Niin meidän
usein käy. Kun rahaa ei ole, rupeamme huolehtimaan toi-
meentulostamme. Andreas rupeaa neuwomaan: Tässä on
poikanen, jolla on miisi ohraista leipää ja kaksi kalaa, maan
mitä ne omat näin paljolle! Hän katsoo warojen mähyyttii
eikä tiedä mitään apua. Lutherus sanoo: „Woimme mekin
tarkkaan laskea, mitä ylläpitoomme karmitaan wiikon, wieläpä
wuodenkin kuluessa, mutta kun emme warmaan tiedä, mistä
tarpeemme saamme, tulemme heikkouskoisiksi. Filippus ja
Andreas laskemat järjen mukaan oikein, ei sitä olisi woinut
muulla tumalla laskeakaan. Waan meillä kristityillä ei ole
ainoastaan järki, maan meillä on myös Jumalan sana. Äl-
käämme sentähden niin tarkkaan laskeko, maan luottakaamme
Jumalaan ja uskokaamme, mitä hän sanassaan lupaa."
Kysymyksellä: Mistä ostamme leipää näiden syödä? koet-
teli lesus opetuslapsiaan, hän tahtoi heitä lausumaan ajatuk-
sensa tästä pulasta. Filippus olisi woinut wastata, että hän
täydellisesti luotti Icsukseen, joka ennenkin oli auttanut hä-
dässä. Silloin lian olisi katsonut lesuksecn eikä ainoastaan
hätään. Sitä lesus tahtoikin koetella. Niin hän wieläkin
tekee. Hän lähettää sairautta, puutetta y. m., että tulisi ilmi.
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katsommeko ainoastaan hätään, niinkuin Filippus teki, nmi luo-
tammeko Jumalaan auttajana. Hädän tullessa tulee meidän
luottaa siihen, että Jumalan täytyy auttaa, sillä hän on sen
luwannut, ja hän makuuttaa sanallaan: „En minä sinua ylön-
anna, enkä hylkää"; „Sillä muoret pitää malttaman jakukkulat
lankeemcm...."; Jumala tahtoo auttaa, sillä hän on
rakkaus: „Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin ar-
mahtaa pelkääwäisiänsä." Jumala on niin usein siunannut
mähät warat, miksi hän ei sitä nyt tekisi! lesus ei mus-
tannut mitään Filippuksen ja Andreaksen sanoihin. Heidän
puheensa warmaan ei ollut hänen mieleensä. Oppikaamme
siis tästä katsomaan enemmän Jumalaan kuin hätään, luotta-
maan enemmän Jumalan sanaan kuin omaan järkeemme.

Apu. Opetuslapset eiwät tietäneet mitään neuwou.
Mutta kun hätä on suurin, on Jumalan apu lähinnä. lesus
sanoi: Asettakaa kansa aterioitsemnan. Ia ihmiset asettuiwat
kuhunkin joukkoon wiisikymmentä. Siten saatiin aterioitsemi-
nen käymään järjestyksessä ja rauhassa. lesus osoittaikse
tässä rauhan ja järjestyksen ystämcmä ja esikuwana. Kaikki
tapahtukoon soweliaasti ja säädyllisesti, 1 Kor. 14:
40. lesus otti leimat ja kalat, katsoi taiwaasen ja
kiitti. Hän katsoi taiwaallisen Isän puoleen, jolta kaikki
hywä tulee. Eläin katsoo maahan; ihminen yksinään moi tai-
masta kohden katsoa. Hän siunasi; sillä lesus on opetta-
nut meitä siunaamaan ruokamme. Melkein aina kerrotaan
hänestä: „hän otti leiman ja kiitti." Kiitätkö sinä Jumalaa
ruoasta, wuodentulosta y. m. lahjoista? He söiwät
kaikki ja rawittiin. Se oli ihme, että miidellä leimalla
ja kahdella kalalla 5000 miestä tuli rawituksi. lesuksen
awulla mähät Maratkin riittämät. Siinä juuri tulee ilmi Ju-
malan siunaus. Luota siihen! Jos sinulla on syytäkin
Andreaksen tawalla sanoa: „Mitä ne omat näin paljolle",
lohduta itseäsi sillä, että Jumala moi mahankin siunata ja moi
sinulle enemmänkin antaa, jos hänelle niin hywäksi näkyy.

Kootkaat murut, kuin jäiwät, ett'ei mitään huk-
kuisi. lesus oli osoittanut, miten helposti hän sai heille lei-
pää; miksi hän nyt käskee kokoamaan murut? Sillä hän tah-
too meitä opettaa pitämään leipää Jumalan lahjana. Ei ih-
minen moi leipää maasta saada. Es. 65: 8: sanotaan miina-
marjasta: Älä sitä häwitä, sillä siinä on siunaus. Saman
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pää jalkainsa alla tallaa, maan myös se, joka Jumalan lah-
joja ylöllisyydessä tuhlaa. Antakaamme lesuksen esimerkin
opettaa meille säästäwäisyyttä; lesus säästi, maikka ei hänen
olisi sitä tarwinnut tehdä. Kansa tunnusti lesuksen tämän
ihmeen tähden siksi profetalsi, joka maailmaan tulema oli, josta
jo Moses oli puhunut, 5 Mos. 18: 15. He tahtomat tulla
ja wäkiwallalla tehdä hänet kuninkaaksi, että sitten helposti sai-
siwat rawintoa. lesus, joka surkutteli sekä heidän ruumiillista
että hengellistä hätäänsä, tahtoi, että he olisiwat siitä, että nä-
kiwät hänen ruumiillisen hädän poistaman, oppineet tuntemaan
ja tunnustamaan häntä auttajaksi, hengellisessä hädässä. Kun

kansa ei sitä tehnyt, sanoi hän: Altaat tehkö sitä ruokaa, joka
on katoowainen, maan sitä ruokaa, joka pysyy ijankaikkiseen
elämään, jonka Ihmisen Poika teille antama on, loh. 6: 27.

Sitten hän sanoo: (48 m.) Minä olen elämän leipä.
Mitä leipä on ruumiilliselle elämälle, sitä on lesus hengelli-
selle elämälle. Hän on kaikille tarpeellinen autuudeksi, hän
rawitsee kaikkia Jumalan sanalla, hän ilahuttaa kaikkia
lohdutuksella ja rauhalla. Antakaamme lesuksen hellän huo-
lenpidon maallisesta toimeentulostamme taiwuttaa sydämiäm-
me tunnustamaan ja wastacmottamaan häntä sielujemme us-
kollseksi paimeneksi ja elämän leimaksi!
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Pietarin kalastaminen.
Luutt, 3.

Keskustelu.
Jumalan siunaus.

1) Mitä sillä tarkoitetaan. 2) Kuinka se saadaan:
a) Ahkeruuden kautta, b) Hurskauden kautta. 3) Mitä
se waikuttaa: a) Kelmottomuutemme tuntoa, b) Pyrki-
mistä likempään yhteyteen Jumalan kanssa.
-1) Mit» tarkoitetaan Jumalan siunauksella? Pietari

oli kalastaja. Me näemme hänen työskentelewän kutsumuk-sessaan, kalastajatoimessa, mutta koko non turhaan. Keskellä
kirkasta päiwäii ja sywullä järwessä (molemmat kohdat sopi-
mattomia kalastamiselle; miksi?) wetää hän nyt lesuksen kehoi-
tuksesta apajan; ja katso, molemmat wenhcet täytettiin kaloilla.
He hämmästyiwät tästä kalansaaliista (w. 9). Woitteko sa-
noa syyn? Ihminen hämmästyy, kun hän tietää Jumalan
oleman häntä erittäin lähellä. He huomasiwat, että jumalal-
linen woima oli waikuttanut tämän paljouden. Uskowaiuen
ihminen sanoo tämmöisessä tapauksessa: Jumala on tämän
tehnyt minun hywäkseni, eli lyhyemmin: Jumala on siu-
nannut minua. Sana „siuncms" käsittää siis kaksi asiaa:
a) Jumalan lahja, l>) meidän hengellinen kaswamisemme.
Tässä Jumala siunaa kalastamisen. Mainitkaamme muutamia
muita asioita, joita Jumala siunaa: lasten koulun käymisen
ja kaswatuksen, opettajan opetuksen, wirkamiehen palweluksen,
käsityöläisen ammatin, talonpojan pellon. 5 Mos. 28: 3 ss.
näemme, mitäkaikkea Jumala un luwannut siunata. Me woimme
puhua ainoastaan Jumalan siunauksesta». Sen muutamat
raamatunpaikat kauniisti osoittamat. Ps. 65: 10—14: Sinä
etsiskelelet maan ja lioitat sen .... Ps. 127: 1,2: Jos ei
Herra huonetta rakenna ....(ei moi esim. muurata, jos jää-
tyy). Saarn. 9: 11: Ei auta juosta, ehkä joku nopsa olisi.
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1 Kor. 3:7: Niin ei se mitään ole, joka istuttaa, eikä se, joka
kastaa, mann Jumala, joka kaswun antaa.

2) Kuinka Jumalan siunaus saadaan. Saako jokainen
siunausta? Pietari oli tehnyt työtä koko yön. Hän teki työtä
ja oli ahkera; ja työtä seuraa siunaus. Sen sanoi jo
Moses Israelilaisille (5 Mos. 2:7): Herra sinnn lumalas
on siunannut sinun kaikissa sinun kättes töissä. Mistä pan-
naan siunaus tässä riippumaksi? Eräs saarnaaja on sanonut:
„Työ on se astia, johon Jumalan siunaus pannaan." Kou-
lunkäynnin siunaa Jumala sinuu ahkeruutesi kautta; opettajan
opetuksen, w rkamiehen pnlweluksen heidän uskollisuutensa kautta;
käsityöläisen ammatin ahkeruuden, rehellisyyden, tarkkuuden
kautta; talonpojan pellon huolellisen hoidon ja työn kautta.
Näillä ehdoin Jumala antaa siunauksensa. Kuinka tämä maan
someltuu yhteen raamatnn sanain kanssa: Hän antaa ystäwil-
lensä heidän maatessansa (Ps. 127: 2) ja: Herran siunaus
tekee rikkaaksi ilman mannatta (Sanani. 10: 22). Meidän työmme
ei matkaansaata menestystä, maan se, että Jumala siunaa
työmme.

Snako jokainen ahkerasti työskentelemä ihminen siuna-
usta? Pietari ei ainoastaan tehnyt työtä. Hän sanoi: „sinun
kuskystäs minä heitän ulos werkon." Hän siis uskoi lesuksen
sanat ja oli tuuliaiuen. Joka on kuuliainen rakkaudesta le-
sukseen, hän on hurskas; ja hurskautta seuraa siunaus.
Pietarin hurskaus näyttäytyy wielä sanoissa: „Herra, mene
pois minun tyköäni" ....Siitä seurasi wielä lisätty siunaus:
„Alä pelkää, tästedes sinä saat ihmisiä". „Sille, jolla on,
hänelle annetaan." Selittäkää nämä lesuksen sanat hurskauden
ja siunauksen suhteen. Mutta eikö Jumala siunaa jumalat-
tominkin? Totta on, että Jumala antaa aurinkonsa paistaa
pahoille sekä hywille. Mutta jumalattomat eiwät tunnusta
sitä cimätta käytä sitä parhaakseen; sentähden sitä ei moi sanoa
siunaukseksi. Lutherus opettaa meille: „että me sen tunnustaisim-
me ja kiitoksella nauttisimme jokapäiwaistä leipäämme." Uino-
nstnnn sen kautta tulemat ruoka ja juoma jn jokapäimäinen
leipä meille siunaukseksi. Waikkn jumalattomilla joskus näyttää
oleman ulkonaista siunausta: rikkautta, termeyttä, kunniaa
maailmassa j. n. e.; niin on heillä kirous sisällisesti. Hurskaille
sitä ivastaan kaikki kääntyy heidän parhaaksensa. Sitä todis-
tamat kaikkien hurskasten kokemukset ja elämänkohtalot, esim.
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Job. Mitä opettaa hänen elämäkertansa? Kuinka hänen kär-
simyksensä tuliwat siunaukseksi? Samaa todistaa lesuksenkin
elämä. Sairaus moi tulla siunaukseksi, wahinko samoin. Sen-
tähden hurskas mielellään kieltää itseltään sen, mitä maailma
nimittää onneksi, kun hän tietää, että niin on Jumalan tahto.
Jumala ottaa maan omiltaan pois pienemmän hywän woi-
dakseen antaa heille suuremman. Antakaa siis sekä onnen että
onnettomuuden tulla teille siunaukseksi. Kuinka? Olkaa Ju-
malan omat.

3) Mitä Jumalan siunaus wailuttaa. Mitä nyt sen
ajatuksen, että kaikki on Jumalan siunausta, tulee wailuttaa?
Pietari lankesi alas Icsuksen jalknin juureeu, sanoen: minä
olen syntinen ihminen. Sekä sanoilla että töillä osoitti Pie-
tari, että hän tunsi ansaitsemattansa saaneensa tämän siuna-
uksen. Sama tunne oli Jakobilla (1 Mos. 32: 10): Minä
olen mahdoton kaikkeen siihen armoon. Mikä oli hänen siu-
nauksensa. Missä tilaisuudessa hän tunsi olemansa mahdoton?
Kun kansa antoi runsaat lahjansa temppelin rakentamiseen,
sanoi Dawid (1 Aik. 30: 14): Mikä minä olen ja mikä on
minun kansani, että me olemme niin paljon woineet antaa
hywälln mielellä, niinkuin se nyt tapahtuu? sillä se on kaikki
sinulta tullut ja sinun kädestäsi olemme me antaneet sinullesen. Samoin pitäisi meidän ajatella ja sanoa: kaiken sen
mikä minulla on, olen saanut Jumalalta; hän ei ole minulle
mitään welkaa; minä en ansaitse sitä, sillä minä olen syntinen
ihminen. Semmoiset ajatukset tekemät, että kiitämme Jumalaa
jokaisesta uudesta armonosoitukscsta ja käytämme jokaista siu-
nausta hänen tahtonsa mukaan: rikkaudessa nöyryyttä;
terwcyden päiwinä kiitollisuutta; sairaudessa tarsiwäl-
lisyyttä, toiwoa; kunniaa ja mainetta nauttiessa ystämäl-
lisyyttä jokaista kohtaan j. n. e. „Kuka minä olen, että Ju-
mala on minua ajatellut ja antanut minulle näin paljon lah-
joja." Niin tekee siunaus nöyräksi. Mitä suurempi siunaus
on, sitä pienempi on ihminen.

*) Herra, mene pois minun tykööni, sillä minä
olen syntinen ihminen. Pietari oppi nyt, että lesus on
Herra, jolla on malta käskeä ja jota kaikkien tulee totella,
talainkin meressä. Toiseksi hän oppi, että hän oli syntinen
ihminen. Pietari ei ollut tuntenut mielii omaa sydäntään.

Kääntäjiin lisäys.
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Nyt heräsi hänessä synnin tunto, ja sen ensimmäinen ilmaus
oli: mene pois minun tyköäni. Hän tuntee wielä niin wähä
Wapcchtajan sydäntä, ei tiedä, että lesus on juuri Wapahtaja
synneistä. Silloin lesus sanoi lempeästi, mutta wakawasti:
älä pelkää, tästedes sinä saat ihmisiä.

Tästä (w. 10, 11) näemme, mitä lesus tällä runsaalla
kalan saaliilla tarkoitti. Nämä kaksi weljesparia oliwat jo
ennen kutsutut lefukscn opetuslapsiksi; wcmn he eiwcit wielä
olleet aina häntä seuranneet. Palattuaan Galileaan oliwat
he jälleen ryhtyneet harjoittamaan entistä elinkeinoaan, kalas-
tusta. Mutta nyt tahtoi lesus kutsua heidät alituisesti häntäseuraamaan, Valmistaakseen heitä apostoleilleen. Sanoista:
„älä pelkää, tästedes saat sinä ihmisiä", näemme, että lesus
mertaa Simonin uutta wirkaa kalastnjatoimeen. Hän tahtoi
tällä tapahtumalla opettaa apostoleilleen, että wastedcskin, kun
he suuresta ihmismerestä knlastaisiwat ihmisiä Jumalan wal-
takuntanu, heidän tuli, samoin tuin nyt, heittää ulos roerkko
hänen sanansa päälle. Silloin he saisiwat ihmisistäkinrunsaan saaliin niinkuin nyt kaloista. Kaikki työ, minkä sie-
lujen pelastukseksi tekee, tekemättä sitä lesuksen nimeen tahi
hänen käskystään ja hänen sanoihinsa luottaen, on turha.
Mutta se, joka tehdään hänen sanansa päälle, se kantaa hedelmiä,
joskin myöhään. Ei se tule häpeään, joka hänen sanoihinsa
luottaa. lesuksen opetuslasten tulee hänen sanansa päälle
heittää ulos ewankeliumin nuotta, joskin se näyttäisi turhalta,
ja heittää se sywälle, s. o. kutsua suuria syntisiä. Pietari ja
nämä muut opetuslapset jättiwät kohw kalat, roeneet, kodin ja
kaikki ja seurasiwat tästedes aina lesusta.

Wesitautisen parantaminen.
Luukk. 14.

Keskustelu.
lesulsen täytös wihollisten pahuutta lohtaan.

1) Wihollisten pahuus. 2) lesuksen rakastama käytös.

1) Wihollisten pahuus. Se, joka tässä oli kutsunut
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lesuksen luoksensa, oli fariseusten päämies. Nyt oli sabbntti;
ja he martioitsimat häntä, s. o. he pitiwät häntä silmällä niin-
kuin petoeläin saalistaan. Mutta missä tarkoituksessa? Se
marinaankin oli paha. Sen woinee päättää sairaan läsnä-
olosta, jonka he ehkä oliwat antaneet tuoda wartnwnsten, sekä
siitä, että lesus oli juuri sabbattina kutsuttu. Fariseustenmielipide oli, ettei saanut mitään tehdä sabbattina; mutta he
tiesiwät, että lesus usein paransi sairaita sinä päiwänä. Nyt
he toiwoiwat, että lesus sanoisi tahi tekisi jotakin, mistä hesaisiwat häntä syyttää, niinkuin he kerran, ennenkin oliwat
tehneet: „Tämä mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä
sabbattia." Siis oli farisealaincn talleiden ruotalajiensa se-kaan wirittänyt pauloja ja ansoja. Mitä sillä tarkoitan?
Se, joka kutsuu toisen luokseen, osoittaa silla rakkautta; mutta
jos hän tekee sen siinä tarkoituksessa, että hän löytäisi jotakin
moitittaman »vieraassaan, lewittääkseen hänestä pahoja juoruja,
niin hän sulkee kamaluutta sydämeensä. Liukkaat kielistään,
kamalat sydämissään semmoisia omat ulkokullatut farise-
alaiset. Rakkaat lapset, olkaa Maroillanne! Aina on syntistä
tuntea mihaa sydämessään ja luhtoa toiselle onnettomuutta;
sillä se, joka mihaa weljeänsci, hän on murhaaja. Mutta kak-
sinkertaisesti kammottaman on käydä semmoisia teitä, kuin fa-riseukset tässä hunajaa suussa ja sappea sydämessä. Niin
teki ludas, kun hän suuteli lesusta. Niin tekee saatana, josta
sanotaan, että hän muuttaa itsensä malkeuden enkeliisi. Tah-
dotteko, että teitä werrataan saatanaan, ludaascn ja fariseuk-
siin? Milloin te olette niiden kaltaisia? Kun te olette ystä-
wällifiä ihmisten läsnä-ollessa, mutta puhutte heistä pohaa
heidän poissa-ollesslllln, kun te koetatte urkkia heidän puheestaan
pahaa, lewittääksenne sitä ja siten wahingoittaatsennc heitä.
Tämä on kamaluutta. Farisealaiset eiwcit ajattele sitä, kuinka
he käyttämät määrin sabbattia, kun he harjoittamat kamaluutta
ja suwaitsewat pahoja ajatuksia.

2) lesuksen käytös. Tahdomme nyt tarkastella lesuksenkäytöstä tätä pahaa kohtaan. Walon edut huomaa parahiten,
kun sitä wertaa pimeyteen. Kuinka tämän moi sowittaa Ic-
sukscen ja fariscalaisiin? Heidän tiensä on walheen ja kama-
luuden; mutta kuinka suorasti meidän Wapahtajamme me-
nettelee! Katsokaamme! lesus oli monta kertaa näyttänyt, että
hän tunsi ihmisten ajatukset (mainitkaa joitakin tilaisuuksia:
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Natnnnel, halwattu): hän tiesi hymin, mitä ihmisessä oli. Kun
hän nytkin tiesi farisealaisten aikeen, niin olisi luullut, että
hnn ei menisi; mutta hän tulee. Ia miksi? Hän oli itse sa-
nonut omilleen (Math. 5: 16): Näin walistakoon teidän wal-
fentennc ihmisten edessä. Eitä tahtoo hän tässä tehdä. Hei-
dän tuli huomata hänen puhdas, rehellinen, suora käytöksensä
heidän oman pahuutensa rinnalla; ja tämän piti wiedä heidät
pahalta tieltä hänen tielleen. Me kiitämme sinua. Jumalan
Poika, kun olet waeltcmut niin rakkaasti maan päällä meidän
esikuwanammc! Apostoli kehoittaa (Fil. 2: 15): Että te olisitte
laittamattomat ja ytsimakaiset, nuhteettomat Jumalan lapset
pahanilkisen ja nurjan sukukunnan kesken, joiden seassa te pais-
takaat niinknin kynttilät maailmassa. Minkä ajatuksen sisäl-
tämät nämä sanat? Että meidän tulee elää maailmassa, mutta
ei maailman tnwnlla. Tätä waatii Jumalan sana meiltä. lak.
1: 17 , käsketään kristittyni itsensä sanstatoinna maailmassa
pitää. Rom. 12: 21: Älä anna sinuas woitcttaa pahalta,
roann moita sinä paha hywällä. Niin teki Vapahtajamme
tässä; niin tulee meidänkin tehdä. Jos joku on kamala sinua
kohtaan, niin ole sinä suora; jos sinua wihataan, niin rakasta
sinä. Missä lesus näki hädän, siinä hän auttoi kysymättä
farisenlaisten mielipidettä. Moni sanoo, että jos sutten kanssa
syö, niin tulee sutten kanssa ulwoa. Mitä se merkitsee? Mutta
tässä näemme, että tämä sananlasku ei pidä paikkaansa. Nseiu
on kyllä waiken olla snora; mutta pidä silmäsi edessä lesuksen
esimerkki ja nämä neljä yllämainittua raamatunlausetta. Mitkä?

Vapahtajamme rakkaus näyttäytyy myöskin siinä, että
hän opettaa ja nuhtelee pöytätowereitaan, sekä kutsuwieraita
että isäntää. W. 5. Kenenkä teistä nauta eli aasi ....?

Eläintä autetaan kenenkään soimaamatta sabbattina; mutta jos
minä autau ihmistä, niin te sitä moititte. Tämä on ihmis-
rakkauden puutetta, se on rakkauttomuutta. Siis lesus
tässä paljastaa heidän pahuutensa ja ulkokultaisuutensa. Ia
ciwät he taitaneet sitä wastaan sanoa, w. 6.

Eitte sanoi lesus miemille wcrtauksen (w. 7 ss): Koskas
joltakulta häihin kutsuttu olet ....Toisen kerran (Math. 23)
knmaa Vapahtajamme nämä farisealaisct näin: Ia rakastamat
ylimmäisiä sijoja pidoissa ja ylimmäisiä istuimia synagogissa,
ja terwehdyksiä turulla ja tahtomat kutsuttaa ihmisiltä rabbi.

rabbi. Kaikki heidän pyrkimyksensä tarkoittiwat, että he smsiwnt
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kunniaa ja mainetta: he oliwat kunnianhimoisia. Wanha
Scriwer alkaa yhden saarnoistaan näillä sanoilla: „On tie,
joka käy ylöspäin ja wie alaspäin; on toinen tie, joka
käy alaspäin, mutta wie ylöspäin. Mitkä ne tiet owat?
Minkätähden minä tämän lausuin tässä? Paawali kehoittaa
(Gal. 5: 26): Älkäämme turhaa kunniaa pyytäkö. Ia lesussanoo farisealuisille (loh. 5: 44): Ia sitä kunniaa, joka aino-
alta Jumalalta tulee, ette etsi. Miksi on parempi tulla kun-
nioitetuksi Jumalalta kuin ihmisiltä? 1) Koska hän on korkein,
2) Koska tämä kunnia on katoomaton.

Sitte kääntyi lesus isännän puoleen (w. 12 ss.): Mutta
hän sanoi myös sille, joka hänen kutsunut oli . . . Meidän
ei pidä kutsua sentähden, että meitä jälleenkutsuttaisiin; mutta
holhokaamme niitä, jotka eiwät woi maksaa meitä muulla kuin:
„lumala teitä palkitkoon!" Mitä minä tarkoitan?

Kymmenen spitalista miestii.
Luu». 17.

Keskustelu.

Kymmenen spitalista miestä oli tässä tullut yhteen,
koska heidän saastaisina täytyi wälttää kaikkea seurustelua
muiden ihmisten kanssa. Spitali oli hirmuisimpia tauteja, ja
me emme näe missään raamatussa, että joku lääkäri olisi sitä
woinut parantaa. Sitä selwempänä pysyy Jumalan Pojan
tuuma ja suuruus, hänen, joka on ruumiillistenkin tautien
paras parantaja. Tämä olkoon teidän lohdutuksenanne, rak-
kaat lapset, kun te tulette sairaiksi, saatte kärsiä monta wai-
waa ja ehkä wiettää kokonaisia wuosia tuskissa. lesus Kris-
tus on sama nyt tuin ennen. Jos hänellä tässä oli woimaa
auttaa, kun ei kukaan muu olisi woinut, niin hänellä on sama
woima nytkin. Sentähden on tämä tapahtuma meille kirjoi-
tettu. Minkätähden siis?

Heidän rukouksensa. He seisoiwat kantana ja korotti-
wat äänensä, sanoen: lesus, rakas Mestari, armahda meidän
päällemme! Niin pitää sinunkin tehdä sairaudessasi ja kur-



168

juudessasi. lesuksen luona un apua ja lohdutusta, ja hänen
hywyytensä ja armonsa on joka päiwä uusi. Nämä kymmenen
spitalista miestä tuliwat lesuksen tykö, koska oliwat makuu-
tetut siitä, että hänen »voimansa moi auttaa siinä, missä ei
muuta neuwoa ollut. Kuu me näin rukoilemme Herraa Ie-
susta uskossa: uskossa hänen rakastamaan, hellään sydämeensä,
uskossa hänen äärettömään moimaansa, niin semmoisella ruko-
uksella on suuri woima. lesns sano (m. 19): sinun uskos on
sinun wapahtanut. Siis antaa Jumala sen riippua sinusta
itsestäsi, tuletko sinä Vapahdetuksi hädästäsi. Kuinka? Sehän
riippuu uskosta. Ia nyt woit selittää, miksi niin moni sna
maata awutonna. Hän ei usko lesuksen moimaan ja rakkau-
teen, ja sentähden hän ei rukoile, maan käyttää mielemmin
kaikkia muita wäliiappaleita päästäkseen hädästä. Usko on
kuin käsi: jos sinä suljet sen, niin et moi ottaa siihen mitään.
Samoin jos sydämesi on uskoton, paatunut ja siis ilman ru-
kousta, niin Jumala ei moi täyttää sitä lahjoillaan. Mutta
minä kuulen toisen sanoman: minä olen rukoillut monta, mon-
ta rukousta taudissani, mutta yhä se maan kestää. Tälle me
mustaamme: ystäwäni, etkö tiedä, että meidän maallisissa asi-
oissa tulee ainakin ajatuksissa lisätä: Herra lesus, jos sinä
tahdit, niin .... Niin rukoili Wapahtaja itse Isäänsä.
Muistatte ehkä kauniin sadun, jonka kerroin keskustelussa Ka-
naan häistä, kuinka Nntsnretin kansalla oli tapana sanoa, kun
he meniwät asialle Vapahtajamme luo: menkäämme ystämälli-
syyden luo. Ajatelkaamme mekin niin, että uskomme meitä
auttaisi.

Menlilät ja usoittataat teitänne papeille. lesus ei
paranna heitä heti paikalla, wnan käskee heidän mennä pap-
pien luo, joiden Moseksen lain mukaan (3 Mos. 13) tuli
tuomita heidät puhtaiksi. lesuisen käskyyn oli myöskin sul-
jettu lupaus, ettei heidän pitänyt turhaan mennä pappein luo;
mutta se koettelee myöskin heidän uskoansa. Jos he olisiwat
ajatelleet: mitä se auttaisi meitä, että me menisimme pappein
luo? se on turhan; niin he eiwöt olisi uskoneet lesuksen sa-
noja eiwätkci menneet pnppein luo. Mutta he meniwät. Ia
tapahtui, että he mennessänsä tuliwat puhtaaksi
(w. 14). Tässä on kuuliaisuus, joka tulee uskosta. He us-
kowat näkemättä (Hebr. 11: 1); he omat tottelewaisia, ja sen-
tähden he saamat palkan uskostaan: he tuliwat puhtaiksi.
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Samoin on jokainen tautimme meidän uskomme koettelemista.
Uskotko, että rukouksesi tunkee taimaasen? Uskotko, että Ju-
mala kuulee sinua? Uskotko, että kärsimisesi, maikka se kauan
kestää, on sinun hyödyksesi? Silloin tämä uskosi waikuttaa
sinussa kuuliaisuutta s. o. semmoista käytöstä, jota Jumala
tahtoo kärsimisessä, nimittäin kärsiwällisyyttä, alttiiksiantawai-
suutta Jumalan tahdolle, luottamusta Jumalaan, joka wiimein
tekee kaikki hywin. Silloin ei myöskään palkka jää saamatta:
autuas lepo, rauha, riemu Jumalassa autuus, joka koskee
sekä ruumista että sielua, maikka ehkä tuskat kestämät. Tämä
rauha, tämä katsominen ijankaiktiseen elämään, joka on sen
uskollisuuden palkka, minkä kärsimällisyydessä woitamme, oli
Panwalissa niin snuri, että hän moi sanon (Noin. 5:3): me
kerskaamme myöskin mettämme maimoissa.

Msi heistä, koska hän näki, että hän parattu oli (m.
15). Tämä siis ajattelee, mitä hänelle tapahtunut oli. Hän
mertaa entista oloaan nykyiseen ja kysyy itseltään, miten hän
oli tullut terweeksi. Siitä tnlee hänen kiitollisuutensa. Miksi
eimät muut kiitä? Joka ei ajattele, mitä hymää hän on lu-
lalta saanut, ei koskaan häntä kiitä. Sentähden sanoo Lu-
therus neljännen rukouksen selityksessä: Me rukoilemme tässä
rukouksessa, että Ajattele, mitä sinulle on annettu ja
kuka sinulle on antanut sen, mitä omaat. Jos olet ollut
sairas ja nyt olet terwe, jos olet ollut köyhä ja sinulla nyt
on hywä toimeentulo, jos sinulla ou ollut murheita ja nyt
olet iloinen; niin kysy itseltäsi: mistä tämä? Jos niin
teet, niin et mene pois niinkuin tuhannet muut, maan palaat
kiittämään sitä, jolta olet apua pyytänyt. Niin teki Jakob;
hän ajatteli kulunutta elämiltään: minulla ei ollut enempää
kuin tämä sauma, ja nyt .... Usein muistan, kuinka
tawarani, kun minä 18-muotiaana läksin wanhempieni kodista,
sopimat pieneen kirstuun; ja nyt tarwittaisiin monta waunua
niitä muuttamaan.

Ia liitti Jumalaa korkealla äänellä. Kiitollisuus alkaa
sydämessä, kun tunnemme ne moninaiset hywät työt, jotka Ju-
mala on meille osoittanut. Sydämen kyllyydestä suu puhuu.
Ole tukkien kaltainen, jotka saamat kaiken kauneutensa aurin-
gon lnnrmittnwiltä ja walaisewilta säteiltä ja ikäänkuin siitä
kiitollisina, kääntyivät aurinkoa kohden ja lähettämät ylös tai-
maalle suloisen, ihanan tuoksunsa. Helposti säätkin tietää.
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mitä hywici töitä Jumala joka päimä sinulle osoittaa. Lue
ensimmäisen uskonkappaleen selitys: Jumala on minulle anta-
nut ruumiin, sielun, silmät, korwat ja kaikki muut jäsenet.
tiedon, toimen ja ymmärryksen

.... Taikka ajatelkaamme
neljännen rukouksen selitystä. Luettele, mitkä siellä maini-
tuista 23:sta lahjasta Jumala on meille antanut. Tähän
tulemat lisäksi ne hengelliset armolahjat, jotka Jumala Kris-
tuksen kautta on meille kristityille hankkinut, nimittäin osal-
lisuus Jumalan luonnosta, lapsenoikeus Jumalan luona, pe-
rintö taiwllllssa. Häpeä olisi, jos ei kristitty kiittäisi. Sa-
nokaa Psalmistan kanssa (Ps. 66: 16): Tutkaat, kuulkaat te
kaikki, jotka lumalata pelkäätte: minä ilmoitan, mitä hän mi-
nun sielulleni on tehnyt. Tehkää niin, rakkaat lapset, kerto-
kaa siitä, puhukaa siitä mielellänne. Kiittäkää Herraa sydä-
mellä, suulla, työllä ja teolla. Kuiuka esim. hywän wuoden
tulon saatua? Raamatussa on ihanimmat lehoitukset Juma-
lan kiitokseen ja ylistykseen. Ps. 2: 24: Sinä asut Israelin
kiitoksessa. Ps. 103: I—s:1 —5: Kiitä Herraa, minun sieluni....
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hywä ja hänen hywyytensä py-
syy ijankaikkisesti. Mainitkaa nyt lopuksi, kuinka jotkut tiitos-
wirret wirsikirjassamme alkamat!

Hän liitti lesusta. Ia lankesi polwillensa hänen jal-
kainsa juureen ja kiitti häntä (m. 16). Kun ensin oli kiittä-
nyt Jumalaa, kiitti hän myös sitä, jota Jumala oli käyttäuyt
amun wälikappaleena. Se, joka kiittää Jumalaa, kiittää mar-
maan myöskin niitä ihmisiä, jotka omat osoittaneet hänelle
hywyyttä. Mutta walitettawasti on semmoisia, jotka tiittä-
wöt maallisia hywäntekijöitään, mutta eiwät kiitä häntä, jolta
jokainen hywä lahja tulee. Monet manhemmat opettamat lap-
siaan sanomaan „kiitoksia" pienimmästäkin lahjasta. Se on
hywä. Mutta loimottaman olisi, että he katsoisiwnt, ett'eiwät
heidän lapsensa terweeksi tulemisestaan kiittäisi ainoastaan
lääkäriä, henkensä pelastuksesta ainoastaan maallista pelasta-
jaa, hywästä työstä ylipään ei ainoastaan maallista hymän-
tekijnä.

11l hän oli Samarialainen. Juutalaisilta olisi ensi
sijassa odottanut kiitollisuutta Jumalaa ja ihmisiä kohtaan.
Miksi? Koska heillä oli suurempi tieto Jumalasta. Mikä
häpeä Juutalaisille, että Samarialainen on kiitollisempi heitä!
Mutta olemmeko me kristityt parempia? Meillä un war-
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maankin suurin tieto Jumalasta ja hänen hymistä töistään.
Tahdotko sinä, kristitty, olla huonompi kuin Samarialaiset,
pakanat, Mahomctilaiset ja Juutalaiset?

Gilö fymmenm puhdistettu? Kussa yhdeksän owat?
Mdckfän kiittämätöntä yhtä kiitollista wastaan; semmoinen
on walitettawasti suhde tässä maailmassa. Kumpaan luok-
kaan sinä kuulut? Ecriwer sanoo: „Hywä Jumala kirjoittaa
kirjaansa, mitä me ihmiset hänen tähtensä kärsimme ja teem-
me, jn on luwannut, ettei hän unohda wckipisaraakaan, joka
on lesicksen nimeen annettu." Miksi me emme tee samoin
häntä kohtaan? Miksi emme pane muistiin ja syoämellemme
ne lukemattomat hywät työt, joita hän jokapäiwä tekee? Ih-
missydän on kcwytmielinen ja ylpeä, eikä tahtoisi ottaa
wastaan mitään armolahjana. Semmoinen oli Israel. Es.
1: 3 walittaa Herra: Härkä tuntee omistajansa ja aasi isän-

tänsä seimen; mutta Israel ei tunne ja minun kansani ei ym-
märrä. Mikä häpeä, että järjetön eläin on kiitollisempi kuin
ihminen. Ihden seikan wiclä opimme lesukscn käytöksestä,
sen, että hän ei anna ihmisten kiittämättömyyden
estää häntä tekemästä heille hywaä, maikka hän walittaa.
Kuinka sinun tulee olla hänen kaltaisensa siinä suhteessa?

Jumala» kunnioittamaan. lesus walittaa marsinkin,
että he eiwät antaneet Jumalalle kuumaa. Kun kiittää Ju-
malaa, autan siis hänelle kunnian eikä itselleen tahi muille. (1
Kor. 3:6): Minä olen istuttanut, Apollo on kastanut. Jos
tahdot kunnioittaa Jumalaa ja tehdä lesuksen sydämen iloi-
seksi, niin iloitse hänen hymistä töistään ja kiitä häntä. Al-
kakaa jo lapsuudessa!

Kananealainen waimo.
Math. 15.

„Tämä pieni kertomus näyttää meille nöyrän, uskowai-
sen sydämen ihmctyttäwää woimaa hawaannollisesti ja sywem-
mästi, kuin kaikki selitykset woisiwat tehdä." Mutta on toi-
nenkin asia, joka meidän tässä on huomioon ottaminen. Se
antaa meidän luoda silmäyksen Jumalan hallitustapaan ja
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antaa sentähdcn ikäänkuin awaimen moneen arwoitukseen ih-
miselämässä. Raamattu ylistää Jumalan rakkautta, lempeyt-
tä, laupeutta. Jumala on ensimmäinen, joka ilmoittaa tätä
itsestään (2 Mos. 34) ja siihen yhtymät ne, joissa Jumalan
henki mllikuttna, esim. Ps. IN3. Mutta toiselta puolen pu-
huu raamattu myöskin Jumalan nuhaisista kasinoista; jn sil-
loin tuntnu hurskaista, ikäänkuin taiwas olisi maskea ja Jumala
kuuro. Emme ole nähneet lesuksen näyttäytymän niin lo-
malta ketäkään kohtaan kuin alussa Kananealaista waimoa
kohtaan. Tässä hän on Isan kaltainen, joka (Es. 54:
8) mahaksi silmänräpäykseksi kaswonsa kätkee; joka myös pro-
fetan tuman mukaan werhottaa itsensä pilmcllä, ettei rukous
pääse sen lämitse (Wal. 3: 44). Semmoista näemme joka
päiwä elämässämme, ja tarkoitus on, että jokaisen kristityn
uskonelämä oi: kchitettämä ja wahwistettcima. Ei ole help-
poa puhua lasten kanssa siitä, miten ja miksi Jumala kätkee

sillä siitä oikeastaan ainoastaan hurskasten kokemus
woi puhua. Kuitenkin omat lapset jo kudissaan nähneet ja
kuulleet puhuttaman yhtä ja toista, joka tähän kuuluu. Mitä
enemmän opettaja tietää kristityistä, jotka omat saaneet kär-
siä wuosikausia, wahingoista, jotka kiwisydäntäkin liikuttamat,
mutta joiden Jumala tumminkin on antanut tapahtua; sitä
paremmin keskustelu onnistuu, marsinkin jos tapahtumat jo
tässä elämässä omat hywäksi kääntyneet. Se tosin ei aina
tapahdu; mutta me elämme täällä uskossa emmekä näkemisessä.

Keskustelu.
Jumalan tyly l«htelu.

1) Kuinka se näyttäytyy. 2) Miksi se näyttäytyy. 3)
Kuinka se woitetaan.
1) Jumalan tyly kohtelu. Kananealainen maimo s. o.

Kanaan alkuasukasten jälkeinen, pakana, tuli, lankesi lesuksen
jalkain juureen (Mark. 7) jarukoili: Herra, Damidin poika ....
Mutta lesus ei mustannut hänelle sanaakaan. Kun ihminen
näin käyttäytyy, sanomme häntä tylyksi, lomaksi. Silloin as-
tuiwat hänen opetuslapsensa esiin ja sanoiwat hänelle: erota
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häntä sinustas .
. . ; he ikäänkuin tahtoiwat sanoa: auta häntä.

ettei meidän tarwitsisi kuulla hänen huutoansa. Mutta lesus
mastaa: en ole minä lähetetty, waan .. . Tämä on meistä
wielä suurempi komuus, että ihminen woi auttaa, mutta ei
tahdo. Mutta waimo yhä rukoili: Herra, auta minua! Sil-
loin hän wastasi, sanoen: ei ole sowcliasta ... Kowuus on
korkcimmallaan, tun puhuttelee kurjaa raukkaa komilla, tylyillä
sanoilla. Semmoisena emme wielä koskaan ole nähneet le-
susta, jonka sydän on ollut täynnä laupeutta ja sääliwäisyyttä,
jonka sanat owat osoittaneet ystäwällisyyttä ja lempeyttä, jonka
käytös aina on ollut cmttawainen. Niinkuin Kristus nyt teki.
niin Jumala usein on tehnyt ja tekee wieläkin. Katselkaam-
me nyt, miten hurskaat usein owat saaneet kokea tätä
Jumalan tylyä kohtelua. Job. (30: 20, 21): Jos minä
huudan sinun tykösi, niin et sinä mustaa minua ..

. (Wert.
Luku 16: 12 ss. 19: 7 ss.) Dawid (Ps. 69: 4): Minä
wäsyn huutamisesta .. . Assaf (Ps. 77: 8): Heittäneekö Ju-
mala pois ijcmkaiMsesti. . . Esaias (63: 15): Kussa nyt
on sinun kiiwautes ja woimas? sinun suuri sydämellinen lau-
peutcs kowetcmn minua wastacm. Samoin käy wieläkin. On
pieniä lapsia, jotka päiwäkausia saamat kärsiä semmoisia tus-
kin, että, niinkuin sanotaan, se woisi kiweä liikuttaa; on ki-
tumia, jotka eiwät woi elää eiwätkä kuolla, niinkuin on tapa
sanoa; on sairaita, joiden tuskanhuutoja woi kuulla kadulle
saakka; olette marinaankin kuulleet puhuttaman tulipaloista,
joissa koko ihmisten omaisuus on hnwinnyt, eläimiä ja lapsia
on palanut y. m. Kertokaa, jos olette kuulleet semmoisista!
Semmoisissa tilaisuuksissa näyttää Jumala oleman enemmän
kownsydäminen kuin joku ihminen; hän tekee niinkuin hän ei
ollenkaan huolisi meistä, ei kuulisi rukouksiamme, ei näkisi tus-
kaamme ja kyyneliämme. Silloin Jumala, niinkuin raamattu
sanoo, kätkee kaswonsa meiltä; taiwas näyttää olewan waskea
(kylmä, tunnoton). Nyt te wielä, lapseni, tiedätte tämän ai-
noastaan muitten puheesta; mutta te saatte kyllä itse sitä to-
tea, jos tauan saatte elää tässä maailmassa.

2) Milsi Jumala liitlee laswonsa? Olisitteko tyyty-
wäisiä, jos tähän pysähtyisin? Te tahdotte warmaankin tie-
tää, miksi Jumala näin tekee. Tämä kertomus tuottaa meille
waloa siihen. Markus kertoo (7: 25), että waimo oli kuullut
puhuttaman lesuksesta, hänen tumattomasta moimastaan ja
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suuresta auttamaisuudcstaau. Silloin hän pyytää lähteä ru-
koilemaan tyttärensä puolesta. Tämä ou usko, joka lähestyy
lesusta sitte, kun hän ensin on lähestynyt. lesus meni (m. 24)
hiwneesen eitä tahtonut sitä kenellekään antaa tietää. Tämä
ei estä waimon; hän menee sisälle; hänen uskonsa on »voi-
mallinen: hän ajattelee: „ei hän minua lähetä pois, sillä hä-
nellä on rakastama sydän." Nyt hän rukoilee mitä?
Mutta lesus on waiti. Opetuslapset puhumat kylmästi ja
wälinpitämättömästi, lesus roielä kylmemmästi: En minä ole
lähetetty, wacm.... ikäänkuin hän tahtoisi sanoa: en minä
pakanoista huoli. Mutta waimo rukoilee wielä kerran: Herra,
auta minua! Hän on siis wielä wahwa uskossaan. lesus
antaa nyt hänelle wielä kowemman mustauksen ja sanoo paka-
noita koiriksi. Lutherus sanoo tästä: „los hän olisi puhunut
minulle sellaisia sanoja, niin minä olisin juossut tieheni aja-
tellen: kaikki on turhaa, minkä teet; ei täällä ole mitään
toiwomista." Emmeköhän kaikki olisi ajatelleet ja tehneet sa-
moin? Mutta waimo ei mene pois; hän sanoo: totta. Herra,
syöwat kuitenkin ... Hänen ajatuksensa ou: en minä tahdo
mitään riistää Juutalaisilta. Mutta niinkuin koiratkin kuu-
lumat taloon ja niistä moi pitää huolta, ilman että lapset
siitä kärsimät, niin ..

. Kuinka ihana on tämän pakanamcn-
mon sydän. Siina on rohkeutta, uöyryyttä, uskoa, tuuuus-
tusta ja rukousta. Todistakaa minulle, että hänessä un kaik-
lva tätä! Mutta tämä ihanuus ei olisi koskaan tullut ilmi,
jos ei lesus olisi näyttäytynyt niin kowalta ja tylyltä. Miksi
hän sen teki? Scntcihden, että waimon sydämessä
asuma wahwa usko tulisi ilmi. Samasta syystä Jumala
näyttäytyy lylyltä hurskaita kohtaan. Jumalan aikomus on-
nistui myöskin loh'in suhteen: Herra antoi ja Herra otti
Dawid'in kanssa (Ps. 18: 30): Silla sinun kauttas minä
sotawäen murrau ja minun Jumalassani karkaan muurin ylitse.
Koko Ps. 91. Assaf (Ps. 73: 23): Kuitenkin minä pysyn
alati sinun tykönäsi .. ~ maikka (m. 2—14) jumalattomille
käy niin hymin ja minulle niin pahoin. Kaikki ne miljoonat
ihmisiä, jotka omat lukeneet tämän kertomuksen Kananealnisesta
mcumosta, omat nähneet, mikä wahwa usko moi olla sydämessä,
maitta hätä on suurimmallaan ja awun toiwo mitä heitoin.
Jospa teillä olisi tämän waimon usko! Ia osoittakaa sitte
uskonne: kärsiwällisyydessä, alttiiksiantawaisuudessll, nöyryydessä
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ja taiwaallisten lahjain halajamisessa; ja älkää unohtako kiit-
tää, tun Jumala on johtanut kaikki niin hywään päätökseen
kuin tässä. Aina emme woi nähdä Jumalan ajatuksia. Pan-
kaamme sentähden muistiin kaksi raamatunlausetta (loh. 13:
7): Minkä minä teen, et sinä sitä nyt tiedä, mutta tästedes
saat sinä sen tietää; ja (Es. 5,5: 8,9): Minun ajatukseni
ciwnt ole teidän ajatuksenne .. . Kun tapahtuu jotakin, jonka
tarkoitusta te ette woi käsittää, niin muistakaa nämä la seet!

3) Kuiutll se »voitetaan. Silloin lesus mustaten sanoi
hänelle: o wuimo, suuri on sinun uskos, tapahtukoon sinulle
niinkuin sinä tahdot (m. 28). Waimo on wuittanut lesutsen:
kaikki hänen tylyytensä on poissa; hän kiittää häntä, hän aut-
taa häntä. Millä on wnimo hänet woittanut ja saanut hänet
lempeäksi. Sen sanoo Wapnhtajamme itse sanoilla: suuri on
jiuun uskos. Niiu, hauen uskonsa, joka ei horju, ei lakkaa
rukoilemasta. Wäsymätön rukous, jota osoittaa hänen usko-
ansa, un muuttanut lesuksen tylyyden lempeydeksi. Wäsymätön
rnkous on Jumalan käsky ja hänen apunsa saamisen ehto.
Jos te etsitte minua kaikesta sydämestänne, niin minä tahdon
antaa itseni löytää teiltä (ler. 29: 13, 14). Ia tämän wai-
mon esimerkistä näemme, mitä se on: etsiä Jumalaa kaikesta
sydämestä. Waikka hätä tulisi yhä suuremmaksi; maikka ku-
luisi päiwiä ja wuosia, ennenkuin apua näkyy, niin meidän tu-
lee kumminkin joka päiwä rukoilla pelastusta. Kuitenkin
minä pysyn alati sinun tykönäsi. ~; tahi niinkuin toisessa
paikassa raamatussa seisoo: En minä päästä sinua, ellet sinä
siunaa minua. Kuka tämän sanoi? Milloin? Kuinka se
tähän sopii? Milloin näiden sanain tulee johtua muistiin?
Olkaa alati rukouksessa! Aina tulee rukoilla eikä wäsyii.
Niin, (2 Mos, 34): Herra on laupias ja armollinen. (Es.
49: 15): Unhottaako waimo lapsensa. (Ps. 103): Niinkuin
Isä armahtaa lapsiansa ... (Ps. 23): Jos minä waeltaisin ...

(Ps. 91): Joka korkeimman warjeluksessa istuu. . . Wirsi
243: Iloitse, sielun Herrassa j. n. e.

Semmoisin raamatunlauseita ja psalmia tulee teidän,
rakkaat lapset, oppia ja panna sydämellenne, sillä ne woiwat
wielä tulla hywäksi nwuksi. Jumalan Henki johdattakoon ne
teidän muistiinne oikeassa hetkessä!

Lopnksi kerron teille kertomuksen, joka osoittaa, mitä
wäsymiittömät ja uskosta lähtewät rukoukset wai-
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kutiamat Jumalaan. Wuouna 1812 ryntäsi Napoleon,
Franskan keisari, Wenäjään. Silloin koko Wenäjän kansa
nousi mustarintaan, ja sitä wahwistiwat pappien rukoukset.
Ikiwanhassa Moskowan kaupungissa rukoili eräs pappi seu-
raamalla tawnlla: „Herra Sebaot, sotajoukkojen Jumala, sinä,
joka upotit Faraon Punaiseen mereen, sinä, joka löit pilkkaa-
jan Goliatin paimenpojan Damidin lingolla ja nöyryytit kope-
an Nebukadnctsarin hulluudella; katso nyt tätä ylpeätä Napo-
leonia, tempaa hänet wäkewällä kasiwarrellasi, joka kantaa tai-
waan ja maan, ja muserra hänet niinkuin sawenwalaja lyö
sawiastian kappaleiksi! Woitto tulee tniwansta. Niin anna.
Herra, meidän keisarillemme woitto ja hänen waltakunnallensa
rauha!" Kun keisari Napoleon kunli puhuttaman näistä ru-
kouksista, sanoi hän: „He aikomat siis lyödä minut rukouksilla!
Mutta eiwät rukoukset, maan aseet, päätä asiat minun ja
keisari Aleksanterin millillä. Ia minä tungen Moskowaan
500,000 pajonetilla ja saatan heidän rukouksensa häpeään."
Kun M. 1816 kiitettiin Jumalaa woitetusta rauhasta, seisoisama pappi taas seurakunnan edessä jarukoili näin: Ihmis-
ten woima oli wähäinen; mutta toinen woima nousi ja sanoi:
„tähän asti pitää sinun tuleman ja ei edemmci: tässä pitää
sinun korkeat aaltosi asettuman." Sentähden pitää kaikkein kansain
maan päällä huomaamaan, että Herra on Jumala eikä kukaan
muu, joka woimalliset alentaa ja alhaiset ylentää. Hänelle ei
ole mitään liian pientä, ettei hän sillä möisi apua hankkia,
olkoon se tuli, rakeet, lumi, sawu tahi myrsky, kaiken tulee
totella hänen sanaansa. Sentähden kiittäkää Herraa, sillä hä-
nen neuwonsa on ihmeellinen ja sen jalosti toimittaa.

Sokeana syntynyt.
I°h. 19.

lesuksen sanat: Minä olen maailman walkeus (m.
5 ja 8: 12) on usein selitetty näin: minä olen ctewin opet-
taja. Mutta sillä ei ole läheskään satuttu lauseen sywimpään
tarkoitukseen. Walo on nimittäin: 1) olentonsa puolesta se-
littämätöntä, 2) se tuo ilmi suloisimman, ihanimman; mutta
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3) se näyttää myöskin rumimman; 4) se on kaiken elämän
ensimmäinen ehto; 5) se wantii, jotta me woisimme sen huo-
mata, omituisen aistimen eli elimen, terwecn, kirkkaan silmän.
Kaikki tämä soweltuu lesukseen, Maailman walteutcen, niin-
tuin näemme tästä kertomuksesta. Me näemme hänen iha-
nuutensa siinä, että hän on walmis auttamaan pyytämättäkin,
siinä, että hän pelastaa sokeana syntyneen kuuman, sekä hänen
sanoistaan: Ne, jotka ei näe, pitää näkemän. Mutta Kris-
tuksen ja hauen ihmeensä ihanuuden kautta tulee farisealaisten
sisällinen rumuus ilmi. Jotta Kristuksessa woisimme nähdä
maailman walkcudeu, »vaaditaan uskoa. Farisealaisct eiwät
näe mitään; ainoastaan sokeana syntynyt näkee, sillä hän sa-
noo: Herra, minä uskon.

Keskustelu.

lesulsen tuomio. W. 1. Ia lesus käyden ohitse näki
ihmisen, jota oli sokeana syntynyt. Tämä tapahtui lesutsen
tawellessä eräällä kadulla Jerusalemissa. Herra ei woiuut
käydä ohitse auttamatta onnettomia, maikka ei kukaan rukoillut
hänen puolestaan. Hän näki hänet; ja „jo hänen katseessaan
on apu, sillä hänen silmänsä omat wnlon ja näön lähteitä."
Sama jumalallinen lempeys, rakkaus ja laupeus esiintyy Her-
ran kaikissa ihmeissä. Opetuslasten kysymykseen: „Mestari,
tuta syntiä teki .

. .
?" wastaa Herra: „ei tämä syntiä tehnyt,

eikä hänen wanhempansa; Mutta että Jumalan työt hänessä
ilmoitettaisiin." Opetuslapset arwelewat, että syynä sokeana
syntyneen onnettomuuteen olisi joku manhempain erityinen
synti tahi että hän olisi tehnyt syntiä jo ennen syntymäänsä.
lesuksen wastaus osuttaa, ettei sokeana syntynyt ollut tehnyt
enemmän syntiä kuin muut, joilla on näkemät silmät, eiwätkä
hänen wanhempansa enempää kuin muut wanhemmnt, joilla
on näkemät lapset. Mekin pidämme mielellämme tumattoman
suuria kärsimisiä ja onnettomuuksin tnwattomcm suurten syn-
tien seurauksina. Mutta tässä opimme lesukselta, että tämä
arwelu on määrä. Samaa hän sanoo toisessa tilaisuudessa
(Luutk. 13): Luuletteko, että nämä Galilealaiset oliwnt
tiset taittein Galilealaisten suhteen, että heidän senkaltaista
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täytyi kärsiä? Vi suinkaan, sanon minä teille. Tosi on kyllä,
että kaikki kärsiminen on synnin rangaistusta; ellei olisi syn-
tiä, ei myöskään olisi kärsimistä. Sinun pcchuutes tähden
sinua nuhdellaan ja sinun tottelemattomuutes tähden sinua
kuritetaan (ler. 2: 19). Mutta sinä teet syntiä lähimmäis-
täsi kohtaan, jos pidät ruumiillisia wikoja, pitkällisiä tautia
tahi suurta köyhyyttä erittäin suurten rikosten seurauksina.
Sen kautta sinä ylpeilet lähimmäisesi rinnalla, riistät häneltä
ihmisten osanoton, hänen kunniansa ja lohdutuksen onnetto-
muudessa. Katso paremmin itseäsi, niinkuin Herra sanoo:
„Ellette paranna teitänne, niin te kaikki niin hukkaan tulette."
Sen hän sanoo kaksi kertaa. Miksiköhän? Itsensä unohtaa
niin helposti! lesus sanoo toisen syyn, miksi tämä mies
on sokeana syntynyt: Jumalan työt piti hänessä ilmoitetta-
man. Kuinka? Sen pitää ilmi tuleman, kuinka laupias Herra
on, kun hän auttaa pyytcimättäkin; kuinka woimallinen hän
on; kuinka Jumalan työt herättämät uskon tässä sokeassa.
Kaiken kärsimyksen tulee tulla Jumalan ylistykseksi. Abra-
hamissa, lob'issa, Danielissa, lesukscssa on tullut ilmi,
kuinka woimallinen Jumala on auttamaan, kuinka armollinen
ja laupias hän on, kuinka ihanaksi ihmissydän woi tulla Ju-
malan edessä uskon, toiwon, kärsiwällisyyden, alttiiksiantawai-
suuden, uskalluksen kautta. Näyttäkää minulle tämä mainit-
tujen ihmisten elämänwaiheista! Niin tulee sinun ajatella
muiden kärsimisistä. Mutta marsinkin tulee sinun itse ylis-
tää Jumalaa, kun sinun kärsimisesi päiwät tulemat. Kuinka
sinun tulee telidä? Minun tulee tehdä hänen töitänsä,
joka minun lähetti, niin kauan kuin päiwä on. Iö tulee,
loska ei kenkään taida työtä tehdä (m. 4). Herra tarkoittaa:
minä olen lähetetty ilmoittamaan Jumalan töitä; ja sitä minä
teen joka paikassa, lakkaamatta, sillä minulla ei ole pitkä aika
enää täällä alhaalla. Samoin tulee sinun sanoa ja tehdä
Jumalan töitä: kärsimisessä miten? ilopäiwäuä miten?
lapsena miten? oppilaana miten? ihmisenä ihmistenseassa miten?

Sokeana syntynyt ja farisealaiset. W. 5. Niin kauan
kun minä olen maailmassa, olen minä maailman walkeus.
Tämä ihme ilmoitti Jumalan ihmeellistä woimaa ja rakkautta;
mutta se toi myöskin ilmi sokeana syntyneen sisällistä iha-
nuutta ja farisealaisten sisällistä rumuutta, niinkuin jo wanha
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Simeon oli ennustanut: „Tämä on pantu lankeemiseksi ja nou-
semiseksi monelle Israelissa." Katsomme nyt ensin, miten
farisealaisten turmeltunut sydän tässä näyttäytyi. lesus oli
parantanut sokeana syntyneen. Farisealaiset kysymät: „Kuinta
sinun silmös aukenimat?" Sokea wastaa siihen totuuden mu-
taan. Silloin he eiwät talido uskoa, että hän on sokeana syn-
tynyt, mutta hänen wcmhempansa todistamat sen. Kummin-
kin päättämät he: Me tiedämme, että tämä mies on syntinen.
Näin paha moi ihmissydän olla. Tekisi mieli kysyä näiltä
fariscalllisilta: Tiedättekö sen todella? Sitte kysyiwät he wielä
kerran: Mitä hän sinun teki? Narinaankin he tahtoiwat tuo-
mita häntä kaksikielisyydestä. Mutta ei tämäkään onnistu.
Sitte he sanomat: Kusta tämä on, emme tiedä. Kun soke-
ana syntynyt tähänkin wastaa, wihastuwat he ja sanomat:
Sinä olet päänänsä synnissä syntynyt ja sinä opetat meitä!
Ia niin he ajoiwat hänet ulos s. o. he julistimat hänet pan-
naan, jonka tantta hän suljettiin pois rukouksesta ja saar-
nasta synagogassa ja häneltä kiellettiin seurustelu muiden
Juutalaisten kanssa. Ei mitään Vapahtajamme ihmetyötä
ole niin tyystin tutkittu, kuin tätä siinä tarkoituksessa, että
siinä löydettäisiin jotakin moitittaman. Kun ei sitä löydetty,
on farisealaisten pahuus sitä suurempi, koska he eiwät tahdo
uskoa lesukseen. Sentähden teidän syntinne pysyy, sanoo
lesus heille, w. 41. Painakaamme mekin mieleemme sanat:
„Tänä päiwäna, jos te hänen äänensä kuulette, niin älkää
paaduttako sydämiänne", ettei Vapahtajamme tulisi meille lan-
keemukseksi, niinkuin hän tuli näille farisealaisille ja heidän
sielunheimolllisilleen: Juudaalle, Kaifaalle, Pilatukselle y. m.

Katselkaamme nyt, kuinka tämä ihme tuo ilmi sokeana syn-
tyneen sisällisen ihanuuden, sekä kuinka Herra tulee hänelle nousemi-
seksi. Vapahtajamme tahtoo koetella hänen uskoansa ja sanoo:
mene ja pese itses siinä lammikossa Siloam. Hän us-
koo ja menee. Farisealaiset sanomat: Tämä mies ei ole Ju-
malasta, koska hän ei pidä sabbattia. Mutta sokeana synty-
nyt ei anna tämän ennakkoluulon estää häntä wastaamasta:
„Hän on profeta", kun he kysyiwät: „Mitä sinä hänestä sa-
not." Tämä oli suora tunnustus Kristuksen ihanuudesta;
wielä (w. 11) sokea oli pitänyt lesusta tumallisena ihmisenä. Fa-
risealaiset yhä maan wakuuttawat, että he, jotka owat oppi-
neita, paremmin ymmärtämät, että tämä mies on syntinen.
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Sokeana syntynyt mnstna: „los hän on syntinen, sitä en
minä tiedä, ivaan sen minä ainoasti tiedän, että minä, joka
sokin olin, nyt näen." Tässä piilee ajatus: syntinen ei moi
tehdä semmoisia asioita. Tämä sokea kerjäläinen tunsi raa-
mattunsa, sillä häu sanoo: „Me tiedämme, että Jumala ei
kuule syntisiä", ja „jos hän ei olisi Jumalasta, niin häu ei
möisi mitään tehdä." Kuu lesus sitten tapasi pannaan julis-
tetun, kysyi hän häneltä: „Uskutko sinä Jumalan Pojan päälle?"
Silloinhan sanoi: „Herra, minä uskon"; jn hän rukoili häntä.
Tämän halwan miehen, tämän sokean kerjäläisen sydämessä
löydämme jalon yksinkertaisuuden. Minä olen oppineem-
pi kuin kaikki minuu opettajain, sillä siuuu todistukses owat
minun puheeni (Ps. 119: 99).

lesus. W. 39. Minä tulin tuomioksi tähän maail-
maan: tuomioksi, eroitukseksi. Jokainen, joka h.irtuasti ha-
luaa waloa, totuutta, armoa, rauhaa liittyy lesukseen. Mutta

se, joka, enemmän rakastaa vimeyttä kuin walkeutta, eikä tule
malkeuteeu, se ei tule yhteyteen lesuksen kanssa (loh. 3: 19,
21). Mistä näet tämän kertomuksessamme? Ne, jotka uä-
kcwät, tulemat sokeiksi. Tällä tarkoitetaan oppineita, jotka
luulemat heillä oleman ymmärrystä. Ne, jotka eiwät näe, tu-
lemat näkemään. Sillä tarkoitetaan semmoisia, jotka tunnus-
tamat, että he eiwät itse mitään tiedä eiwättn moi, ja sentäh-
dcn nöyryydessä tääntywät lesuksen puoleen. Näille koittaa
walkcus Jumalan Pojassa. U. S. W. Ehd. 360: I—3 w.

Latsaruksen herättcimiuen.
L°h. 11,

Tämä kertomus näyttää meille perheen, joka on waipu-
nut suruuu ja huoliin. Niitä tulee Herra lesus amullaan
ja pelastuksellaan poistamaan.

W. 3. Herra, katso, se sairastaa, jotas rakastat.
Tämä sisarten rukous on hywin hieno ja hellä. He oliwat
makuutetut siitä, että lesuksen ainoastaan tarmitsee saada
tuulla ystciwäusä taudista tullaksensa auttamaan. Eräs sairas
antoi terran kirjoittaa nämä sanat wuotcensa yli, että hänellä
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aina möisi olla ne silmiiinsä edessä. Mikä lohdutus niissä
sitten on sairaille?

W. 4. Tämä tauti ei ole kuolemaksi.... Tämä
wllstaus tuotti mannaankin suurta iloa Latsarukselle ja hänen
sisarilleen. He käsittiwät sen niin, että Latsarus lesuksen ih-
meitä tekemän woiman kautta, paranisi Jumalan ja Jumalan
Pojan kunniaksi. Mutta missä tarkoituksessa Vapahtajamme
ne lausui? Hän tahtoi riistää kuolemalta sen saaliin, joka sillä
jo oli hallussaan. Jokaisen taudin pitäisi tuleman kunniaksi
Jumalalle, jota rukoilemme awuksi hädässä ja jota kiitämme
saadusta nwusta.

W. 5. Mutta lesus rakasti Marttaa jn hänen sisar-
tansa ja Latsarusta. Autuas se perhe, joka tietää olemansa
lesutsen rakkauden esineenä; sillä tämä on suurin liitos, minkä
ihmisestä moi sanoa. Kun eräs hurskas pappi kerran makasi
sairaana, rukoili hänen seurakuntansa näin: „Herra, auta
häntä, hän rakastaa sinua." Kun sairas sai tämän kuulla,
sanoi hän: „Ei niin ystäwäni, maan rukoilkaa niinkuin Ma-
ria ja Martta: „Herra, katso, se sairastan, jotas rakastat."
Miksi jälkimmäinen on lohdullisempi? Halwinkin ihminen on
korkea ja ihana, kun kunnian Herra häntä rakastaa.

W. 6. Hän wiipyi siinä paikassa talsi piiiwäii. Jos
me olisimme olleet lesuksen sijassa, niin me olisimme heti läh-
teneet matkalle; mutta lesus ajatteli toisin, niinkuin ylipäänsä
Jumalan ajatukset eiwät ole meidän ajatuksiamme. lesus
wiipyi niin, että kaikki toiwo näytti oleman hukassa. Latsa-
rus kuoli ja oli Wapahtajan tullessa jo maannut neljä päi»
mää haudassa. Miksi teki lesus tämän? Koska hän rakasti
näitä kolmea sisarusta ja tahtoi »valmistaa heille autuaimman
ilon katkerimmista kärsimisistä. Tästä tulee teidän op-
pia jotakin, rakkaat lapset. Kun tulet hätään, niin nlä usko,
että Jumala auttaa sinua sillä tapaa, kuin sinä ajattelet; älä
määrää hänelle aikaa, paikkaa eikä tapaa; älä lankee epätoi-
moon, jos apu wiipyy kaksi päiwää tahi ehkäpä kaksi wuotta.
Jumala antaa usein hädän tulla suurimmilleen, että olisi oi-
kein selmä, ett'ei ihminen moi auttaa.

W. 11. Mtäwiimme Latsarus mataa. Jumalan Poika
nimittää Latsarusta ystäwnkseen, omaksi ja opetuslastensa ys-
täwäksi. Ia kumminkin antaa hän hänen kuolla, huolimatta
sisarten rukouksista. Tästä näemme, että kuolema ei liene
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niin hirmuinen lesuksen rMäwille. Jobin kirjassa sanotaan
kuolemaa hirmuisuuden kuninkaaksi; mutta lesus sanoo kllol-
leesta ystäwästään: hän makaa. Se on suloinen sana, joka
tarkoittaa kaiken pelon. Kuolemalta riisutaan kaikki sen tnr-
muisuus, ja se saa suloisen muodon. Mutta ainoastaan le-
suksen ystäwille on kuolema uni. Tämä sana osoittaa myöskin,
että lesukselle on yhtä helppoa herättää kuollut kuin meille
herättää nukkumainen.

W. 17. Niin lesus tuli ja löysi Miten nyt
oliwat asiat Vetämässä? Oi, hywin surullisia. lesuksen was-
taus oli lohduttanut sisaria ja elähyttänyt heidän toiwocmsa saada
weljensä terweeksi. He oliwat hartaasti odottaneet lesusta;
mutta hän ei tule, ja Latsarus kuolee. Mikä taistelu ja
lewottomuus olikaan wcillinnut heidän sydämissään! Ennen
hän aina on auttanut, ja hän tietää tumminkin hätämme. Nä-
mä hywät ihmiset eiwät woineet ymmärtää syytä hänen me-
netystapansa, maan he eiwät kumminkaan luopuneet uskos-
tansa häneen. Sen näemme Martan sanoista (w. 29): Her-
ra, minä uskon, että sinä olet Kristus Jumalan Poika, joka
tulema oli maailmaan. Wapllhtaja ei warmaankaan eläessään
maailmassa saattanut ketäkään ihmistä niin murheellisiksi tuin
Marttaa ja Mariaa; ja minkätähden? Sen tähden, että hän
rakasti heitä. Kaikki Herran tiet omat hywyys ja totuus
niille, jotka hänen sanansa ja liittonsa pitämät (Ps. 25: 10).

W. 21. Herra, jos sinä olisit täällä ollut, niin ei
minun weljeni olisi kuollut. Näissä sanoissa on paljon us-
koa; mutta niissä on myöskin tämä lempeä nuhde: miksi et
sinä ennen tullut?

W. 22. Muttll minä tiedän wielll, että laitti, mitll
sinä anot Jumalalta, ne Jumala sinulle antaa. „Wiela" hänsanoo, „waikka Latsarus on kuollut, maikka et ennen auttanut,
woit wielä auttaa." Hän uskoo lesuksen woiman ru-
kouksellaan herättää kuolleen. Marinaankin hän tiesi, kuinka
Herra ennen oli herättänyt kuolleita. Sittemmin hänen us-
konsa kyllä horjuu, niinkuin kohta saamme nähdä. Mutta sii-
nä on Martan sydän ainoastaan muiden sydänten kaltainen.
Siinä on alituinen nouseminen ja laskeuminen. Latsaruksen
herättäminen, koska hän oli maannut neljä päiwää haudassa,
näyttää hänestä »varmaankin monta wertan waikeammalta, tuin
lesuksen entiset ihmeet; sentähden hän ei selwään lausu ru-
koustaan.
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W. 23. Sinun weljesi on nousema ylös. Suuri ih-
meteltäwä sana, jota ei ihminen milloinkaan möisi lausua.
Kun lesus ei määrää aikaa, ja Martta armelcc, että on puhe
wiimeisestä päiwästä, lisää lesus:

LL. 25. Minä olen ylösnousemus ja elämä .. . .

Minä olen ylösnousemus: se, joka on nousema ylös, nousee
ylös minun kauttani. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleet ja
tekee ne elämiksi, niin tekee Poikakin elämäksi, kenen hän tahtoo
(loh. 5: 21). Minä olen elämä. Joka nimittää itseänsä elä-
mäksi, hän nimittää samalla itseänsä Jumalaksi, sillä ainoas-
taan Jumalalla on elämä itsessään. Mutta hän antoi myös Po-
jalle elämän itsessänsä olemaan. Joka uskoo minun
päälleni, hän elää, maikka hän kuollutkin olisi. Jo-
kainen liskomainen menee elämästä uskou kautta elämään; jo-
kainen, joka ei usko, menee kuolemasta kuoleman kautta kuo-
lemaan.

W. 26. Uskotko sinä sen? lesus tahtoo tällä kysy-
myksellään osoittaa murheelliselle Martalle wiimeksi lausuttujen
sanojensa tärkeyttä; hän tahtoo, että hän panisi ne oikein sy-
dämelleen ja ajattelisi, mitä ihanaa ja tärkeää hän hänelle
on sanonut. Sinä olet täällä koulussa oppinut paljou Ju-
malan sanasta, sinä tiedät sen, ja se on sinulla muistissa.
Mutta se ei ole kyllin. Uskotko sinä sitä? s. o. luotatko
sinä myös siihen? Saako se uudistaa sinua?

W. 27, Jaa, Herra, minä uskon sinun Kristukseksi
Jumalan Pojaksi, jota tulema oli maailmaan. Tämä on
ihana tunnustus, joka sisältää koko kristillisyyden. Jos lesus
on Jumalan Poika, niin hän moi antaa kuolleillekiu elämän.

W. 32. Maria lankesi lesulsen jallain juureen. Ma-
ria ei ymmärtänyt lesuksen menetystä; mutta se ei wähennä
hänen kunnioitustaan ja rakkauttaan. Hän ei myöskään pel-
kää julkisesti Juutalaisten edessä sitä osoittaa.

W. 35. Ia lesus itki. Tässä tarkoitetaan rauhallista,
hiljaista itkua, joka lähtee sywästä tunteesta. Hänen kyyne-
leensä oliwat rakkauden ja sääliwäisyyden kyyneleitä. Hän
itki sitä kurjuutta, että ihmiskunta on langennut syntiin ja
kuolemaau. Kun sinä kerran tulet hätään, niin muista le-
suksen kyyneleitä, muista että hän niin sywästi on säälinyt
ihmisten hätää.

W. 40. Entö minä sanonut sinulle, että jos sinä
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uskoisit, niin sinä saisit nähdä Jumalan kunnian? Siis
meidän tarwitsee uskoa saadaksemme nähdä Jumalan kunnian.
Tämä kysymys sisältää lempeän nuhteen siitä, että Martta
ei luottanut hänen sanoihinsa. Olihan Herra heti sanonut, että
Latsarukscn tauti ei olisi kuolemaksi, maan Jumalan ja Jumalan
Pojan kunniaksi. Hän oli sanonut: sinun weljesi nousee jäl-
leen ylös, oli sanonut olemansa ylösnousemus ja elämä. Ia
Nyt päättämässä betkessä horjuu Martan usko: „Herra,johan
hnisce, sillä hän on neljä päiwää kuollunnn ollut." Kuinka
usein me olemme Martan kaltaisia! Jumalan sana on meille
annettu. Jos me uskoisimme, niin saisimme nähdä Jumalan
kunnian.

W. 41, 42. Niin lesus nosti silmänsä y.ös ja sa»
noi: Isä, minä kiitän sinua, ettäs minua tuulit. Hän kiit-
tää; sillä, kun häu rukoilee, että Jumala herättäisi Latsarukscn,
niin hän on aiwnn warma siitä, että hänen rukousensa täyte-
tään, sentähden hän kiittää. Hän näkee rukouksen täyttämi-
sen siinä, missä me emme näe mitään. Tämä on täydellinen
usko meille heikkouskoisille esikuwaksi. Jumalan kunnia piti
Latsarutsen herättämisessä nähtämän, mutta myöskin Pojan
kunnia. (Että he uskoisiwat minun sinua lähettäneeksi), että
he tunnioittaisiwnt Poikaa, niinkuin he kunnioittamat Isää
(loh. 5: 23) ja tässä uskossa Jumalan Poikaan saisiwat
elämän.

W. 43. Niin helposti kuin hön herättäisi nukkumaisen,
herättää hän elämään neljä päiwää haudassa maanneen. Kuka
moi selittää sisarien iloa! Oppikaamme tästä kertomuksesta
löytämään lohdutusta, iloa ja toimoa uskossa lesukseen, joka
on totinen Jumala, ylösnousemus ja elämä.

Meinen keskustelu lesnksen ihmetöistä.

1) Mitä itimeet omat. 2) Niiden tarkoitus.

1) Mitä ymmärretään ihmetöillä? Nyt kun tunnem-
me tärkeimmät lesuksen ihmeistä, tahdomme niitä mielii ylei-
sesti katsella. Ensiksi kysymme: mitä tarkoitetaan ihme-
työllä? Katselkaamme esim. Latsarukscn herättämistä. Se
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oli työ, teko, jota ei kukaan ihminen moi tehdä, maan aino-
astaan Jumala. Ihmetyöt omat siis töitä, joita aino-
astaan Jumala woi tehdä. Samasta syystä puhumme
ihmeistä luonnossa ja sanomme, että lumi, sade, kylmyys, kuu-
muus omat Jumalan ihmeitä. Kumminkin on raamatun ih-
meiden laita ihan toinen. Me tunnemme ainakin ylimalkain
sateen, tuulen y. m. syyt. Mutta jos kysymme: kuinka woi
sairas, jota neljä ihmistä kantoi, tulla terweeksi yhdellä lesuk-sen sanalla? kuinka woi kuollut, joka on maannut neljä päi-
wää haudassa, nousta ylös? niin puutumme mustausta;
sillä me emme tunne syitä. Mikä on siis eroitus luonnon-
ihmeitten ja lesuksen ihmeitten wälilla?

Mitkä lesuksen ihmetöistä olemme mainin-
neet? Kertokaa ne lyhyesti! Neljä ewcmkelistaa kertomat 34
lesuksen ihmetyötä. Mutta Johannes sanoo 20: 30: Teki
myös lesus monta muuta merkkiä, jotka eiwät tässä kirjassa
ole kirjoitetut. Ia Matheus sanoo, että hän teki kaikki sai-
raat terweeksi. loh. 7: 31 sanio kansa: Koska Kristus tulee
tehneekö hän enemmän ihmeitä, kuin tämä on tehnyt. Fari-sealaisetkin todistamat: Tämä tekee monta ihmettä. lesus
teki kahtena wuonna useampia ihmeitä, kuin ennen häntä oli
4000 w. tehty.

2.) Milsi lesus teli ihmeitä? Mikä oli niiden tar-
koitus? lesus lausui suuria ja erinomaisia itsestään. Mai-
nitkaa jotakin! „Minä ja Isä olemme yhtä." „loka minun
näkee, hän näkee Isän." „Ennenkuin Abraham oli syntynyt,
olin minä." Mutta kuinka woi uskoa jotakin niin erinomaista,
jos ei lesus tehnyt jotakin erinomaista? Wapahtaja lausuu
itse lyhyesti ja woimakkaasti ihmetöittensä tarkoituksen (loh.
5: 36): Ne työt, jotka minä teen, todistamat minusta, että
Isä on minun lähettänyt. Ihmetyöt todistamat siis,
että Jumala oli lesuksen lähettänyt. Kun Johannes«li wankeudessa, lähetti hän kaksi opetuslastansa lesuksen tykö
kysymään: „Oletko sinä' se, joka tulema on ...." Siihen
wastasi lesus: „Menkää ja sanokaa Johannekselle takaisin,
mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat näkemät, ontuwat käy-
mät " Hänen ihmeensä piti siis todistaman, että hän
oli maailman Wapahtaja, sillä W. T:ssa (Vs. 35: 4 ss.) oli taki-
tillllln sanottu, että Messman piti tehdä ihmeitä. Tämän
tarkoituksen saamuttiwatkin ihmetyöt monessa. Niin
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sanoa Nikodemus (loh. 3:2): Rabbi, me tiedämme, että sinä
olet tullut Jumalalta todistajaksi, sillä ei kenkään woi tehdä
niitä merkkiä, kuin sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan.
lesuksen ihmelaista tekee hän siis päätöksen hänen opistaan.
Jokainen lesuksen sana, joka on meille niin suuresta tärkey-
destä, on käynyt samasta suusta, joka huusi: „nouse ja käy!"
Muita esimerkkiä: loh. 6: 14; loh. 9: 17; loh. 11: 45;
Mllth. 8: 27; Luukk. 11: 16; loh. 12: 18; loh. 15: 24.

lesuksen ihmeillä oli wielä toinenkin tarkoitus. loh.
2: 11: Hän ilmoitti kunniansa, ja hänen opetuslapsensa us-
koiwat hänen päällensä. lesus oli Jumalan Poika, se oli hä-
nen kunniansa. Mutta sitä ei woinut nähdä hänessä; se oli.
salattu; sillä hän söi, joi, nukkui, niinkuin muutkin ihniiset.
Tämä sisällinen kunnia ilmoitettiin nyt ihmeissä. Se ilmoit-
tausi woimassa ja rakkaudessa. Woimassa: „Waikene
ja ole hiljaa!" „Minä sanon sinulle, nuori mies, nouse ylös!"

Rakkaudessa: W. T:n ihmeet oliwat useimmiten ran-
gaistusihmeitä. Mainitkaa joitakin Moseksen ja Elian ran-
gaistusihmeistä! Kaikki lesuksen ihmeet läksiwät rakastawai-
sesta sydämestä. Luukk. 9: 54 pyysiwät opetuslapset rangais-
tusihmetta, mutta lesus wastasi: Ette tiedä, minkäkaltaisen
hengen te olette. Sillä ihmisen Poika ei ole tullut kadotta-
maan ihmisten sieluja, maan wapahtamaan. „Minä tahdon
tulla häntä parantamaan." „Kun Herra hänen näki, armahti
hän häntä." Pyytämättä hän usein auttoi; mutta hän ei
milloinkaan tehnyt ihmettä tyydyttääkseen ihmisten uteliai-
suutta.

Mikä merkitys on lesuksen ihmetöillä meille?
loh. 20: 31: Mutta nämä (merkit) omat kirjoitetut, että te us-
koisitte, että lesus on Kristus, Jumalan Poika ja että te sai-
sitte elämän uskon kautta hänen nimeensä. Missä tarkoituk-
sessa oivat siis lesuksen ihmetyyt kirjoitetut. lesuksesta sa-
notaan, että hän on sama eilen ja tänä päiwänä, ja niin
ijankaikkisesti. Siis hänellä on wielä sama woima ja rakkaus
kuin ennen: „Minulle on annettu kaikki woima taimaassa ja
maan päällä." Kenen puoleen tahdot siis kääntyä, kun tulet
hätään? Miksi lesuksen luo? Hän un auttanut (esim. hal-
watun) ruumiillisesta ja hengellisestä hädästä. Miksi
tuo sairas, josta mainitsimme wiime keskustelussa, sm niin
paljon lohdutusta sanoista: „Herra, katso, se jotas rakastat
on sairaana?"
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lesus ja samarialainen waimo.
I°h. 4.

Kun nyt olemme katselleet lesuffen tärkeimpiä ihmetoitä,
kerromme muutamia muita tapauksia hänen maallisesta elä-
mästään.

Samarialaiset oliwat sekakansaa, pakanoita Aabelista
y. m., joiden Assyrian kuningas oli antanut muuttaa maahan
niiden Israelilaisten sijaan, jotka hän oli mienyt pois Babeliin.
Alussa he mielii palweliwat epäjumaliacm ja niiden ohessa
lehowaa, jota he pitiwät maan kuninkaana. Myöhemmin he
luopuiwat epäjumalisuudestaan ja liittyiwät likemmin Juuta-
laisten jumalanplllwelukseen. Garitsimin wuorelle he rakensimat
itselleen Saneballat'in johdolla temppelin, jonka Johannes
Hyrkanys häwitti w. 109 e. Kr. Kumminkin oli Garitsim
yhä edelleen heidän rukouspaikkansa. Wanhasta Testamentista
hywäksyiwät Samarialaiset ainoastaan 5 Moseksen kirjaa. He
oliwat kauan koettaneet päästä Juutalaisten maanmiehiksi;
mutta turhaan. He oliwat kaikkina aikoina Juutalaisten kat-
keran nuhan esineinä, ja sanaa samarialainen" pidettiin hauk-
kumasanana; siitä waimon ihmetteleminen, kun lesus pyysi
häneltä mettä.

Sikar on wanha Sikem, joka oli kappaleen matkaa Ga-
ritsim'ista. oli wanha, pyhä kaupunki. Sinne tuli Ab-
raham ensin, kun hän läksi Mesopotamiasta Kanaan'in maalle.
Täällä losua piti kansankokouksen, joka mainitaan Jos. 24.
Garitsimin ja Ebal'in muorilla lausuttiin siunaus ja kirous,
johon kaikki kansa ivastasi: amen.

lesus. Tässä kertomuksessa on aina ihmetelty Herran
suurta wiisautta opettajana. Wesi antaa hänelle tilaisuutta
keskusteluun waimon kanssa; ja tästä ulkonaisesta, näennäi-
sesti satunnaisesta kohdasta käy hän huomaamatta hengelliseen,
ijankaikkiseen, ainoaan tarpeelliseen, jonka tumaksi hän ottaa
weden. Kun waimo pysyy ainoastaan ulkonaisessa, pu-
huu Herra hänen omalle tunnolleen: „Sinulla on ollut wiisi
miestä." Silla hän tahtoo häntä herättää ja saattaa häntä
tuntemaan syntiänsä. Sen jälkeen hän ilmoittaa olemansa Mes-
sias. Kuinka hienosti ja samalla kuinka peittämättä lesus
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näyttää waimolle hänen elämänsä! V. 35 ss. on seuraama
tarkoitus: luonnossa on aina wäliaika kylwön ja leikkuun mä-
lillä; tässä ne omat yhdenaikaisia. lesus saarnaa ja Samari-
alaiset uskomat. Tnmallisesti toiuen saa hengellisellä alalla
toimittaa waiwaloisen tylwön ja toinen san osalleen iloisen
niittämisen. Sentähden on toisella yhtä wähän syytä tulla
alakuloiseksi kuin toisella ylpeäksi.

Keskustelu.
Kumia lesus tässä etsii ja löytää syntisen.

Anna minun juodlllseni. lesus on yksin kaimolla, hän
on wäsyneenä, jll päiwii on puolessa. Silloin tulee samaria-
lainen waimo Sikemistä mettä noutamaan. Wapahtajamme
alkaa keskustelun hänen kanssaan, mikä ei muutoin ollut tu-
mallista Juutalaisilla. Miksi ei? Mutta miksi lesus sen tekee
sitte? „Ihmisen Poika on tullut etsimään ja wapahtamnan sitä
kuin kadonnut oli." Nämä sanat hän lausui juuri miehen luona,
jota hän tahtoi wapahtaa, nimittäin Sakeuksen luoua. Tässä
on lesuksella ihan sama tarkoitus. (Mikä?) Waimon tietä-
mättä, hänen sitä ajattelematta, tahtoo lesus häntä wapahtaa.
lesus on tässä niinkuin kaikissa Isän näkymä kuwa, hänen,
joka myöskin kaikenlaisten näennäisesti wähäpätöisten elämän
kohtien kautta koettaa kääntää syntistä, s. o. jokaista ihmistä.
Jumala ei tahdo, että kenenkään pitäisi hukkuman; sentähden
koettaa hän saattaa heidän näkemään syntinsä jn etsimään pe-
lastusta ja autuutta. Johanneksen täytyi sanoa Herodekselle:
„Ei sinun ole tumallista pitää weljesi emäntää." Feliks aikoi
nauttia Paawnlin kaunopuheliaisuudesta; mutta apostolin täytyi
saarnata hänen omalle tunnolleen wanhurskaudesta, puhtaudesta
ja tulemasta tuomiosta. Toisten omalle tunnolle puhuu Ju-
mala saaruan, wirren wärssyn, raamatunlauseen, jonkun suuren
tuskan eli hädän kautta. Sen kautta tahtoo Jumala herättää
ihmistä s. o. saattaa häntä huomaamaan sielunsa wanrnn, niin
että hän etsii sen pelastusta. Mitä siis tarkoitetaan herä-
tyksellä? Kun nyt Jumala etsii teitä, rakkaat lapset, jonkun
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elämänne tapahtuman kautta, jolla hän puhuu teidän omalla
tunnollenne, niin antakaa löytää teitänne niinkuin tämä waimo
älkääkä tehkö niinkuin Herodes ja Feliks. Sillä (Job. 33:
29, 30): Katso nämä kaikki tekee Jumala itsekullekin kolme
kertaa, tuoduksensa heidän sielunsa jälleen turmeluksesta ja wa-
laistaksensn eläwitten walkeudella. „Tänään, jos te hänenäänensä kuulette, niin älkää paaduttako sydämiänne."

lolli siitä wedestii juo, luin minä hänelle annan, ei
hän janoo ijanlaitlisesti. lesus altna wähäpätoisellä sanalla,
mutta mikä oli hänen todellinen tarkoituksensa? Sentähden hän
tulee waimoa yhä lähemmäksi, sanoen: „los sinä tietäisit Ju-
malan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo: anna minun
juodnlseni! niin sinä anoisit häneltä ja hän antaisi sinulle
eläwätä mettä." Näistä kahdesta seikasta se riippuu. Ju-
malan lahjoja, nimittäin hengellisiä lahjoja ymmärretään yhtä
wähci" tuin Jumalan Poikaa, joka yksin moi antaa elämää ja
autuutta. Maallisia lahjoja, niinkuin tawaraa ja rahaa, moi
käsiinsä ottaa; sentähden ymmärtää niiden armon niin hymin;
niissä on monelle kyllin, sentähden he eimät etsi eiwätta ym-
märrä Kristusta. Tämä sana: „jos sinä tietäisit" sisältää
samalla, että waimo ei mielii tiedä. Sentähden Herra tahtoo
kiinnittää hänen tarkkaawaisuutensa hengellisiin ja taiwaallisiin
lahjoihin. Kun hän ei kumminkaan käsitä hänen tarkoitustaan,
koettaa hän herättää hänen halunsa näiden lahjain perään sillä,
että hän kuivaa niiden ihanuutta: „jokainen kuin tästä me-
destä" .... Sadewettä käyttää lesus maallisten etujen ja
iloaineitten kuwana, lähdewettä taas tciiwaallisten lahjain ja
riemujen kuwana, niiden, jotka hän yksin woi antaa. Niin-
kuin sadcwesi pian kuiwuu, niin maalliset ilot kestämät waan
wähä aikaa. (Kuinka kauan korkeintaan?) „Maailma latoo
hänen himonsa." Lähdemesi taas ei koslaan ehdy, maan wirtaa
lakkaamatta; sama on lesulsen lahjain laita. Mitä hän sitten
antaa? Rom. 5:1: Koska me nyt olemme uskosta wanhurs-kaaksi tulleet, niin meillä on rauha lumalcm kanssa meidän
Herran lesuksen Kristuksen kautta. Panwali ymmärsi tämän
rauhan ihanuuden ja arwasi sen korkeammaksi kaikkea, mitä
kuningas woi omistaa. Hän sanoi Agripalle (Ap. T. 26):
Minä toiwoisin Jumalalta, että kaikki, jotka minua tänäpänä
kuulewat, tulisiwat senkaltaisiksi kuin minäkin olen, paitsi näitä
siteitä. „Kuka woi croittaa meitä Kristuksen rakkaudesta "
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Tämä lepo ja rauha kuohuu ijcmkaikkiseen elämään (m. 14)
kestää siis toiselle puolen hautaa aina iankaikkisuuteen, maikka
maailman meno katoo. Se, jolla on nämä hengelliset tawarat,
ei janoo ijankaikkisesti, sillä hänellä on niissä kyllin, eikä hän
muuta halaja. „Herra, kun sinä ainoastaan minulla 01i5it....",sanoo jo Assaf; ja samanlaista kuulimme äsken Paawalilta.
Mutta miksi lesus tämän lausuu waimolle? Hän tahtoo he-
rättää hänen halunsa taiwaallisten lahjain perään. Ia tämä
onnistuu, sillä hän sanoo: Herra, anna minulle sitä mettä
Sentähden antaa Jumala meidän kokea kaikenlaista, että me
oikeassa walossa näkisimme maalliset edut ja taiwaalliset,jotka
omat rakkaus, ilo, rauha y. m. (Gal. 5: 22), maallisten tur-
huuden ja Kristuksen armolahjain autuuden. Kuinka sinun,
käyttäen waimon sanoja, tulee rukouksessa lausua halusi näiden
miimemainittuin lahjain perään? Mitä sinä tarkoitat näillä
sanoilla? Niin Jumala sinua etsii, ja niin sinä annat hänen
löytää itsesi.

Sinulla on ollut wnsi Miestä .... Saaduksensa nämä tai-
waalliset lahjat täytyy ihmisen käydä parannuksen tietä. Tiedät-
tekö, mitä tarkoitan? Synnin tuntoa, sen katumista, sitä Vihaa-
mista. Siihen tahtoo nyt lesus wiedä waimon antaaksensa hä-
nelle sitte taiwaalliset lahjat. Sentähden hän sanoo: Mene, kutsu
sinun miehes.... Wiisi miestä on sinulla ollut, ja se, kuin
sinulla nyt on, ei ole sinun miehes. Miksi sanoo hän tämän?
Että maimo huomaisi ja tunnustaisi olemansa syntinen, joka
on rikkonut kuudetta käskyä mustaan. Jos hän nyt tahtoi
tulla osalliseksi niistä taiwaallisista eduista, joiden perään
Herra äsken oli hänessä herättänyt halua, niin hän rupeaisi
kllmmomaan syntistä elamätään ja tekisi sen päätöksen: minun
pitää tuleman toisenlaiseksi. Samaa tietä tulee meidän mennä.
Lakatkoon jokainen wääryydestä, joka Kristuksen nimeä mai-
nitsee (2 Tim. 2: 19).

Minä olen se, jola sinun lanssas puhun. S. o. minä,
joka puhun sinun kanssas olen Wapahtajll (Messias). Kun
lesus oli heittänyt näin tarkan silmäilyn hänen syntiseen sy-
dämeensä ja elämänwaiheihinsa, sanoo hän wapaasti: Herra, minä
näen, että sinä olet profeta. Senjalleen tekee hän kysymyksen,
joka painoi hänen sydäntään: Meidän isämme omat tällä wuo-
rella kumartaneet.... Kun hänen ajatuksensa nyt oliwat kään-
tyneet Wapllhtlljacm, ilmoitti lesus itsensä hänelle, maikka hän
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ei ollut ilmoittaunut wiclä yhdellekään Juutalaiselle. Waimo
uskoo hänen sanansa suurella ilolla. Mistä woitte sen huo-
mata? Hän jätti »vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi kan-
salle: Tulkaat katsomaan sitä ihmistä. . .

.?

Minulla on ruokaa syödä, jota ette tiedä. Minun
ruokani on se, että minä teen hänen tahtonsa, joka
minun lähetti ja täytän hänen tekonsa. Nämä sanat
näyttämät, millä halulla ja innolla lesus tahtoo wapahtaa
meitä. Minun ruokani s. o. minun riemuni, tyydytykseni,
tarpeeni ou tehdä Jumalan tahtoa. Ia se on juuri Jumalan
tahto, ettei kenenkään pidä hukkuman, maan että jokainen
Tätä tahtoa pyrki lesus joka silmänräpäys täyttämään. MM
uskollisuus, mikä rakkaus! Ia samankaltainen on lesus wielä.
Miten on lesus sinua etsinyt? Kasteella, Jumalan sanalla.
Harmat tuntemat, mikä onnellisuus se on syntistä kääntää.
„Olenko minä weljeni wartija?" sanoo moni wielä tänä päi-
wänä. Mitä nämä sanat merkitsemät? Kun ludas etsi loh-
dutusta ylimmäisiltä papeilta, wastasiwat he: „Mitä se meihin
koskee?" Niin ei meidän tule tehdä, sillä me kannamme kris-
tityn nimeä, ja meidän tulee olla Kristuksen seuraajia. Kuinka
siinä suhteessa seuraat hänen esimerkkiänsä. Ia nyt raama-
tunlause, jonka käsken teidän oikein panna sydämellenne. (lak.
5: 19, 20): Rakkaat weljet, jos joku teistä eksyis totuudesta
ja joku palauttais hänen, se tietäkään, että joka syntisen pa-
luutta tiensä erehdyksestä, se wapahtaa sielun kuolemasta, ja
peittää syntein paljouden.

Me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että hän on
totisesti Kristus, maailman Vapahtaja. Nyt he oliwat itse
kuulleet ja tiesiwät; ennen he tiesiwät sen ainoastaan waimon
kertomuksesta. Te olette myöskin täällä koulussa kuulleet ker-
rottaman lesuksesta, että hän on maailman Wapahtaja. Kuul-
kaa se nyt itse hänen omasta suustaan! Kuinka se tapah-
tuu? Kun te annatte lesuksen sanoa teille, ettette ajatusten,
sanain taikka tekoin puolesta ole semmoisia, kuin teidän Ju-
malan edessä tulisi olla. Tahi missä on teissä hänen lem-
peytensä, nöyryytensä, auttawaisuutensa, hurskautensa? Kun
tämän tunnette, rakkaat lapset, niin teidän tulee käsittää, että
lesus moi antaa teille kaiken, mikä teiltä puuttuu. Hän on
rakastanut teitä kuolemaan saakka ja antanut elämänsä teidän
fynteinne tähden. Antakaa tämän rakkauden herättää teissä
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Vastarakkautta, joka kehoittaa teitä hywiin töihin. Lyhyesti:
Kristus etsii teitä; antakaa hauen löytää teidät. Jumala sa-
noo (Scmanl. 23: 26): Anua minulle, poikani, sydämesi.

Sinua lesuZ, haluan,
Sinulle owen awajan,
Käy sydämeeni moimallas,
Se täytä rakkaudellasi

Sun nimes suurta kunniaa,
Suo töilläs myös mun julistaa,
Mua päästä synnin wioista
Ia »uta kiusauksista!

U. S. W. Ehd. 353 c): 2, 3.

Syntinen waimo woitelee lesusta.
Luukk. 7: 35—50.

Tämä tapahtui eräässä Galilean kaupungissa, ja se on
tarkoin erotettawa siitä moitelemisesta, jonka Latsaruksen sisar
Betaniassll toimitti. Tarun mukaan pidetään tämän tässä
mainitun syntisen mainion olleen Marin Magdalenan siitä
syystä, että seuraaman luwun 2 w. puhutaan sen nimellisestä
wllimosta ja että Herra hänestä oli ajanut ulos seitsemän
perkelettä, joita on tahdottu selittää suuriksi syuneiffi. Mutta
kun tällä mielipiteellä ei ole warmempaa perustetta, emme
woi pitää todenmukaisena, että tämä syntinen waimo oli Ma-
ria Magdalena. lesuksen sanat (m. 47): Sentähden, että
hänelle paljo syntiä anteeksi annettiin (tarkemmin: että hänen
monet syntinsä anteeksi annettiin) niin hän paljon rakasti
täytyy selittää yhteydessä edellisen wertauksen kanssa kahdesta
welkamiehestä. Ensin melat annetaan anteeksi sekä suurempi
että pienempi; siitä seuraa welkamiesten rakkaus. Samoin
mainiossakin syntein anteeksi saamisen tunto käy eunen rak-
kautta lesukseen: jälkimmäinen tunto on edellisen seuraus.

Keskustelu.

Kertomuksen kolme päähenkilöä: 1) Farifealainen Simon.
2) lesus. 3) Syntinen waimo.
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1) Farisealainen Simon. Hän rakasti lesusta. Hnnsanoo häntä (m. 40) Mestariksi, pitää häntä siis wiisaana
opettajana. Sentähden hän marinaankaan ci kutsunut lesus-
ta sillä tarkoituksella, että hän olisi tahtonut kietoa häntä kes-
kustelulla. Tämä oli parempia Farisealaisia, joiden joukkoon
Nikodemuskin kuului. Mutta Suunnilta puuttui wielä pal-
jon. Hän piti lesusta profetana, mutta epäili sitä kum-
minkin (m. 39). Hän oli mielestään osoittanut Icsukjelle
tarpeeksi kunniaa sillä, että hän kutsui hänet pöytäänsä.
Simonilla on wielä monta kaltaistansa. He elämät kunni-
allisesti, he seuraamat ulkonaisesti lesusta ja pitämät häntäsuurena opettajana, maikka he eimät siinäkään suhteessa ole
epäilyksiä mailla. Näin he elämät lewollisina ja arwelewat,
että he tällä rakkaudellaan omat osoittaneet hänelle kaiken kunnian.

Mutta ei lullin. lesus ei ollut tyytywäinen tähän
Simonin rakkauteen, maan tahtoi häneltä enemmän. W. 44 —46
sanoo lesus, että syntinen waimo oli osoittanut hänelle suu-
rempaa rakkautta tuin Simon. Mutta mistä tulee farisea-
laisen pienempi rakkaus? Sen selittää meille wertaus. Toi-
nen melkamies, joka oli 500 penninkiä welkaa, merkitsi syn-
tistä waimoa, toinen taas, joka oli metkaa 50 penninkiä, mer-
kitsi Simonia. Simonilta puuttuu tunto suurten wel-
kainsa anteeksisaamisesta.*) Ia tämä puute on syynä
hänen pieneen rakkauteensa. lesus tahtoo olla sinulle paljon
enemmän kuin opettaja eli profeta. Mitä? Hän tahtoo an-
taa anteeksi sinun syntisi. Mutta sitä ennen tulee sinun
huomata, että sinä tarwitsct häntä siinä suhteessa. Jos sinä
tunnet syntisi ja tiedät, ettet missään muualla kuin hänen
luonaan- moi saada niitä anteeksi, niin sinä myös huomaat,
että ne omat monet ja suuret. Missä on wähä rakkautta
Icsukseen, siinä on myös mähäincn tieto synnistä; siinä wal-
litsee tämä tunne: minä olen kyllin hywä, ei minulta puutu
paljoa. Mistä se siis tulee, että moni kristitty min wähä
rakastaa Vapahtajaansa?

Hän ylenkatsoi muita, jotka uliwat paremmat luin
Sillä jos sinä oletkin welkaa ainoastaan 5l) penninkin, mutta

et woi sitä maksaa, wcian sinä heitetään «ankeuteen, niin sinä olet sa-massa asemassa kuin se, joka on 500 penninkiä welkaa. Sentähden tu-
lee sinun kiitollisuutesi welan anteeksisaamisesta olla yhtä harras kuin
toisen.

I-!
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hän itse. Totta on, nmnum wertaus 50 ja prn.ll»-

gista osoittaa, että Simonin welka oli pienempi tuin syntisen
waimon. Semmoisia syntiä, joita waimo oli tehnyt ja joista
toto kaupunki tiesi, ci hän ollut harjoittanut. Semmoinen
oli laita knlnneesen aikaan katsoen. Mutta kun katselemme
nykyistä aikaa, niin saamme nähdä, että waimo nyt oli
paljoa parempi kuin Simon. Hän itki syntejään, tunnusti
ne, katui ja halusi anteeksisaamista. Lyhyesti: hän oli ka-
tumainen. Niin ei ollut Simonin laita. Waimon usko ja
rakkaus oliwat paljoa suuremmat kuin hänen. Näitä kolmm:
katumusta, uskoa, rakkautta katsoo Jumala, maikka Simon ei
niille armoa pannut. Simonilla on tässäkin suhteessa monta
sielunheimolaista meidän seassamme. Me olemme esim. tot-
tuneet ajattelemaan, että huonoimmat ihmiset olisiwat mäntien
joukossa ja rangaistushuoneissa. Onhan siellä markalta, mää-
rän malan tekijöitä, murhaajia, murhapolttajia ja muita yh-
teiskunnan heittiöitä. Mutta uskotteko, rakkaat lapset, että
mäntien joukossa moi olla semmoisia, jotka omat kaikkia meitä
hurskaampia? Minkä kolmen seikan suhteen he woiwat olla
rikkaampia? Monta esimerkkiä moisin tuoda esiin siitä.
Katsokaamme siis, etteiwät meissä tule täytetyiksi lesuksen
sanat (Math. 21: 31): Publitanit ja portot käymät teidän
edellänne Jumalan waltatuutaan. Sentähden sinun tulee it-
sessäsi ja muissa tarkata näitä kolmea: katumusta, uskoa, rak-
kautta. Wielä tulee sinuu riemuita, jos ihmisessä, joka en-
nen on ollut syntinen, hawaitset nämä kolme seikkaa.

2) lesus. Hän esiintyi tässä warsinaisessa kutsumuk-
sessaan, joka on etsiä ja wapahtaa sitä, kuin kadonnut oli.
Hän esiintyy tässä syntein anteeksiantajcma, syntein poistajana:
ja millä ystäwällisyydellä, millä rakkaudella hän antaa sywästi
murheelliselle sielulle armoa, rauhaa ja lohdutusta! W. 47
hän sanoo juhlallisesti: Minä sanon sinulle: hänelle annetaan
paljon syntiä anteeksi. Sitte hän sanoo waimolle itselleen
nämä lohdulliset sanat: Sinun syntis omat anteeksi annetut.
Ia että maimo ei läsnäolewain keskustelujen ja wastawäittei-
deil johdosta rupeaisi epäilemään hänen oikeuttansa ja moi-
maansa antaa syntejä anteeksi, sanoo hän wielä kerran (w. 50):
Sinun ustos ou sinun wapaatsi tehnyt: mene rauhaan! Tar-
kemmin: menerauhassa, rauhaan sisälle; sinun sydämesi ei pidä
enää oleman lcwottomana suuresta melastasi, maun kun olet



summi lynmt anteeksi, saat olla lemussa ja rauhassa Jumalan
kanssa. Niinhän on kirjoitettu (Rom. 5:1): Koska me nyt
olemme uskosta »vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on raulia
Jumalan kanssa meidän Herran lesuksen Kristuksen kautta.
Waimo oli wanhurskas Jumalan edessä uskonsa kautta, että
lesus woi antaa anteeksi hänen syntinsä ja oli ne antanut
anteeksi-, sentähden hänellä oli rauha. Tämä kertomus
on muistiin kirjoitettu sentähden, että me turwaisimme
lesukseen, ku» me olemme murheellisia synneistämme. Wielä
alituisesti kaikumat lesuksen sanat katumaisille syntisille: sinun
syntisi annetaan sinulle anteeksi.

3) Syntinen waimo. Että waimo oli syntinen, se oli
tiettyä koko kaupungissa; hän oli luultawasti julkisesti elänyt
haureudessa. Mutta tässä suuressa syntisessä esiintyy kolme
seikkaa, jotka tekemät hänet otolliseksi Jumalalle: katumus, usko
ja kiitollinen rakkaus. Hänen katumuksensa näemme hänen
kyyneleistään; hänen uskonsa siitä, että hän sai syntinsä an-
teeksi. Hän oli luultawasti ennen kuullut Icsukselta sanoja
syntein anteeksiantamisesta; ehkä hän oli nykyään kuullut le-
suksen lausuman (Math. 11: 28): Tulkaat minun tyköni kaikki,
jotka työtä teette ja olette raskautetut, minä tahdon teitä wir<
woittaa. Hän uskoo, että lesus moi wirmoittaa häntä ja
wnpahtaa häntä hänen syntiturmelufsestnan. Rakkautensa
osoittaa hän sillä, että hän tuo mukaansa lasin kallista woi-
detta, että hän kiitollisuudesta suutelee hänen jalkojaan, joka
oli ollut hänelle niin bywä. Hän on jo warma siitä, että
hän on synnit anteeksi saanut; mutta lesus toistelee wielä:
„sinun syntisi omat anteeksiannetut", että farisealaisten käytös
ei saattaisi häntä epäilemään.

Tämän katumaisen syntisen käytös on koko kris-
tityn elämän esikuwa. Siinäkin tulee ilmi: jokapäiwäi-
nen katumus ja murhe synneistämme, joilla olemme wihoitta-
neet Jumalaa; jokapäiwäinenusko,että JumalaKristuksessa
antaa meille anteeksi; ja jokapäiwäinen kiitollisuus rakkau-
dessa, tottelewaisuudessa armorikasta Vapahtajaamme kohtaan.
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lesus ja awisMtonrikksja.
loh. 8: I—ll.

Keskustelu.

1) Waimon päällekantajat 2) lesus.
1) Päällekantajat. Heidän pahamllisyytensä lesusta

lohtaan. He wiewät huoruudesta syytetyn waimon lesntsen
tykö, että hän häntä tuomitsisi. Mutta w. 6 seisoo, että he
tämän tckiwät koetelluksensa häntä, sanoaksensa kantaa hänen
päällensä. Päällelantajat, jotka oliwat kirjanoppineita ja fari-
sealaisia, uskoimat mannaankin, että lesuZ snäliwäisyydeZtä
julistaisi waimon mapanksi. Mutta tämä waimo oli otettu
kiinni, kun hän itse työssä teki huoriu-, hänen rikoksensa oli
siis julkinen, ja Moseksen lain mukaan piti hän kiwitettämän.
Jos nyt Icsus olisi wapaaksi julistanut semmoisen julkisen
syntisen, niin hänen wihollisensa olisiwat woineet wähen-
tää hänen armoansa kansan kesken sanomalla: hän opettaa
Moseksen lakia mastaan. Tämmöinen oli se ansa, jonka he
mirittiwät Vapahtajalle.

Heidän salaiset syntinsä. W. 6. Mutta lesuZ kumarsi
itsensä ja kirjoitti sormellansa maahan. Tämä on ainoa tilai-
suus, jonka U. T. kertoo meille, jossa lesus on kirjoittanut.
Tällä kirjoittamisella oli marinaankin erinomainen armo, muu-
toin ei Jumalan Henki olisi sitä maininnut. lesuZ mustasi
alussa heidäu kysymykseensä waikcnemisella. Hän tahtoi wai-
tiolollaan opettaa heitä hiljaisuudessa tutkimaan omia sydiimi-
ään. Mitä hän kirjoitti maahan, sitä emme tiedä. Woimme
ehkä arwata sen, jos wertaamme tämän kertomuksen toiseen,
niistä Galilealaisista ja kahdeksastatoista, joiden päällä Silv-
an torni lankesi (Luukk. 13). Opetuslapset luutimat, että
nämä oliwat erittäin suuria syntisiä; mutta lesus johtaa hei-
dän ajatuksensa heihin itseensä, sanomalla: Jos te ette paranna
teitänne.... Tässä sanotaan: tämä on syntinen, joka on ki-
witettäwä. Mutta siinä tapauksessa piti esiwdllan tutkia ja
tuomita, ja siihen waadittiin todistajia. lesuZ ei tahtonut
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tunkeutua esiwcillcm Mirkaan. Hän käsitteli asiaa sen wiran
mukaan, joka hänellä oli: Ihmisen poika on tullut etsimään ja
mapllhtllpaan sitä, kuin kadonnut oli. Hän tahtoi armahta-massa rakkaudessaan etsiä myöskin näitä farisealaisia ja kir-
janoppineita, jotka tahtoiwat kukistaa häntä. Sentähden hän
marinaankin kirjoitti jotakin, joka johdattaisi heidän ajatuksensa
waimon rikoksesta heidän omiin synteihinsä. Tämä näyttää
marsinkin todenmukaiselta, kun hän heti lausuu: „loka teistä
on synnitön, hän heittäköön ensin häntä kimellä." Miksi nämä
sanat? Ia hän kumarsi taas itsensä ja kirjoitti maahan.
Wcmhassa käsikirjoituksissa seisoo: „Hän kirjoitti ne synnit,
jotka itsekukin heistä oli
se waikutus, että päällekantajat yksi toisensa perästä meniwät
pois. Näyttää siltä kuin Icsus olisi kirjoittanut jokaisen ni-
men ja sen wiercen hänen salaisen syntinsä. Koska he pois-
menollaan itse todistiwat lesuksen sanain totuuden, niin nä-
emme, mitä lajia ihmisiä nämä päällekantajat olimat. Syn-
tiset ja awioliitonrikkojat ottamat tässä hurskaan muodon pääl-
lensä, ikäänkuin he Moseksen lain pitämistä harrastaisiwat. He
tahtomat syntistä kimittää eiwntkä muista, mimmoisia he itse
omat. Sitä Icsus tässä nuhtelee.

2) lesus. Hänen käytöksensä päällelantajia lohtaan
olemme jo osaksi nähneet. Hän tahtoi sanoa jokaiselle heistä:
katso ensin itseäsi, ennenkuin muita tuomitset. Samoin kuin
nämä päällekantajat teemme me usein. Muiden syntejä me
helposti huomaamme ja tuomitsemme, emmekä ajattele, että
meidän syntimme Jumalan edessä woiwat olla yhtä suuret.
Samasta kuin lesus nuhtelee myöskin apostoli (Nom. 2:1):
Sentähden, o ihminen, et sinä taida itseäs syyttömäksi tehdä,
taikka kuka sinä olet, joka tuomitset; sillä jossa sinä toista
tuomitset, siinä sinä itses tuomitset, ettäs niitä teet, kuin sinä
tuomitset. Gal. 6: 1 sanoo apostoli, että jos joku ihminen
on langennut syntiin, niin meidän muiden tulisi ojentaa häntä
siweyden hengessä, ja lisää: Katso itseäs, ettet sinä myös kiu-
sattaisi. Sananlasku sanoo: Lakaise ensin oman owesi edusta.
Moni, joka poimittelee toisten huonoutta, moi itse olla huonompi
tuin he, maikka hänen huonoutensa ei ole julkinen eli tuttu.
Mutta Jumala sanoo semmoiselle ulkokullatulle (Ps. 50: 21):

*) VeZser, VibclZtunden, 1832. S. 469.
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Mitäs teet, ja minä olen wait (s. o. sinun pahuutesi ei ole
tuttu); mutta minä nuhtelen sinua ja asetan näitä silmäis
eteen. Ia (Es. 57:11). Luuletkos minun ijäti oleman ää-
neti, ettcs minua ensinkään pelkää? Mitä olet pimeydessä teh-
nyt, josta ainoastaan sydämesi ja omatuntosi tietää, sen hän
antaa tulla julkisuuteen ja ilmoittaa sen koko maailmalle. O-
mien syntiemme katseleminen on monessa suhteessa hyödyllistä
meille. Se tekee meidät ensiksikin leppeämmiksi langenneita
syntisiä kohtaan. Toiseksi woit wcckawasti ja hyödyllä nuh-
della toisia heidän synneistään wasta silloin, kun olet nuh-
dellut ja parautanut itseäsi. Kolmanneksi opit tästä etsimään
pelolla ja wapistuksella että autuaaksi tulisit. Näethän tästä
kertomuksesta, että Jumala kirjoittaa jokaisen synnin, jonka
olet tehnyt, omaantuutoosi, josta et woi sitä pyyhkiä pois.
Nämä päällekcmtajat meniwät pois pahalla omalla tunnolla.
Mutta anna sinä synnintunnon ajaa sinua etemmä, apua
etsimään nrmonajassa.

Kuinka lesus kohtelee waimoa. Kun päällekantajat
lesuksen kirjoituksen ja pahan oman tuntonsa ajamina oliwat
menneet pois, jäi lesus yksin waimon kanssa. Pyhä Augus-
tinus sanoo tästä hywin sattuwasti: „Tähän jätettiin kaksi jäl-
jelle, nimittäin kärsimys ja sääliwciisyys" (miseria et miseri-
cordia). Mitä hän sillä tarkoittaa? Äsken oli lesus täyt-
tänyt wirkcuuclwollisnutensa pnallekantajia kohtaan siten, että
hän koetti saattaa heitä tuntemaan omat syntinsä, että hän
woisi tulla heidän Wapahtnjakscen. Nyt hän harjoittaa wa-
pahtnjatointlllln waimoa kohtaan (w. En minä myös
sinua tuomitse. Mene, ja älä silleen syntiä tee. Samoin kuin
hän, niinkuin näimme, woi silmätä päällekantajien sydämeen,
samoin woi hän katsoa tämän »vaimonkin sydämeen. Ia hänen
sanoistaan: „cn mmäkään sinua tuomitse" woimme päättää,
että hän waimon sydämessä marinaankin oli nähnyt katumusta
ja surua sekä uskoa häneen, Vapahtajaan. Nämä kaksi kohtaa
lesus aina panee syntein anteeksisaamisen ehdoiksi. Päällekanta-
jat, jotka myöskin oliwat nähneet syntinsä, menewät tiehensä us-
kotta, anteeksisaamista etsimättä; mutta wnimo M. Sanoilla:
„en minä sinua tuomitse" wnpnuttaa lesus waimon. Mutta
hän waatii myöskin, että kiitollisuuden häntä kohtaan tulee
jotakin waikuttaa waimussci, kun hän sanoo: „Mene, ja älä
silleen syntiä tee." Tätä samaa tietä wie lesus meitä kaikkia.
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Ensin parannus s. o. mielen muutos; sitte anteeksiantamus.
Mutta wielä waatii hän jotakin meiltä: ett'cmme silleen syntiä
tekisi.*)

Johannes kastajan murha.
Mark. 6.

Tässä mainittu Herodes Antipas oli Herodes suuren
poika ja ncljännesruhtinas (tetrarkta) Galileassa ja Pereassa.
Herodias oli Herodes suuren pojantytär. Tämä naitti hänet
pojalleen, Herodes Filippukselle (ei Luukk. 3: 1 mainittu ncl-
jännesruhtinas), joka eli Romussa rikkaana yksityishenkilönä.
Herodias hylkäsi puolisonsa ja eli setänsä Herodes Antipaan
kanssa sukurutsaisessa annoliitossa. Hänen tyttärensä, joka
tässä tanssii, on ensimmäistä amioliittoa, ja hänen nimensä on
Salome. Herodes Antipas, joka rakkaudesta Herodiaasen oli
hylännyt laillisen puolisonsa. Arabialaisen kuninkaan Arctacm
tyttären, erotettiin Mirastaan w. 39 e. Kr. ja ajettiin ynnä
Herodiaan kanssa maanpakolaisuuteen. Markus kertoo ta-
pahtumat lcnveimmasti. Kaikki luonteet omat tarkkaan piir-
retyt, ja koko kertomus antaa meille aihetta sywään silmätä
jumalattomien sydämiin. Keskustelu näyttää tämän liiemmin.

Keskustelu.
Katselkaamme henkilöitä.

1) Herodes. 2) Herodias. 3) Tytär. 4) Johannes.
1) Herodes. Hänen Pellonsa. Herodes pelkäsi lohcm-
*) Jumalan käskyt «wat lupauksia samalla. Kun hän sanoo:„nouse ja käy", min hän antaa siihen tarpeellisen woiman. Kun hänsanoo: „älä silleen syntiä tee", niin on hän tähänkin wuimamme. Emme

kiitollisuuden tunnosta, omasta woimastamme milloinkaan woi tätä nma°
limusta täyttää-, se on armon «vaikutusta, uuden elämän hedelmiä, lu>
"°

" Käänt. muistutus.
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nestn, totteli häntä monessa asiassa jakuunteli häntä mielellään.
Kumminkin oli hän antanut panna Johanneksen wankeuteen.
Herodes oli ruhtinas, Johannes wanki; mistä siis pelko? Hän
tiesi, että Johannes oli hurskas mies. Kun ban wertasi Jo-
hanneksen hurskasta ja pyhää elämää omaan jumalattomaan
elämäänsä, niin Johanneksen suuruus oikein pisti silmään, ja
hän arasteli ja häpesi tätä pyhää miestä. Hän totteli
häntä monessa asiassa, ehkäpä oileusasioissa, ainoastaan yh-
dessä asiassa hän ei tahtonut häutä totella. Mikä se oli?
Ia miksi? Niin woimallinen on synti, rakkaat lapset, ja niin
kuuroksi se tekee ihmisen. Niinkuin Herodes, kuulemme kaikkea
muuta ja tottelemme kaikissa muissa, paitsi kun on puhe hel-
masynneistämme. Wielä Johanneksen kuoleman jälkeen nä-
emme Herodeksessa pelkoa. Hän sanoo nimittäin howikcmsal-
leen, kun hän on kuullut puhuttaman lesuksesta: „Se on Jo-
hannes, jonka kaulan minä annoin leikata, hän on kuolluista
nousnut." Hän oli antanut surmata pyhän miehen. Mikähän
tunne hänessä silloin nousi? Hirmuinen onmntunnontuska, johon
liittyi taikauskoa: hän on kuolluista nousnut. Herodes ajatteli
ehkä: jos hän on noussut ylös, niin hän helposti woi yön kulu-
essa tulla Niinaani, makuuhuoneeseni. Seuratkaa minua, rak-
kaat lapset, hetkinen ajatuffillanne ja astukaamme Herodeksen
kuninkaalliseen linnaan Cesareassa eli Tiberiassa. Mikä
loisto, komeus, uhkeus! Mitä sanoisitte siitä? „ Tässä on ilon
asunto." Mutta iloisten wieraitten keskellä, keskellä juhlan
loistoa näkee Herodes alituisesti silmäinsä edessä totisen muo-
don, täynnä wiattomuutta, pyhyyttä, hurskautta. Mikä se un?
Kuninkaan omassatunnossa kaikuu sana, jota ei wiini woi
tukehuttaa eikä homikansan pilapuhe ja iloisuus tarkoittaa.
Se sana kuuluu: „Hänet minä tapoin." Tahtoisitko waihtaa
Herodeksen kanssa hylätä toiwo päästä taiwaasen ja ali-
tuisesti pelätä helwettiä, johon tulee, kun käy synnin tietä?

Hänen lupauksensa. Puolen waltakuntaani. Mistä?
Hypystä! Ei ollut ainakaan tärkeä asia, josko tytär osasi
tanssia taikka ei. Ajattelematonta oli lmvata jotakin niin
suurta niin Vähäpätöisestä . Ia wielä malalla! Eikö hänen
kuninkaallinen sanansa ollut kylliksi? Luultamasti oli hän sen
usein rikkonut, muutoin hänen ei olisi tarwinnut käyttää wa-
laa. Teidän sananne olkoon: „on, on; ei, ei. .. ." Mc
moimme kaikki oppia tästä jotakin. Mitä? Että punnitsem-
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me tarkoin, ennenkuin mitään lupaamme. Niille teistä, jotka
kenties tulette rikkaiksi, on tässä wielä ertyinen opetus: ettette
tuhlaisi rahaa tanssiin ja muuhun joutamaan. „Waan tehkää
teillenne ystäwiä määrästä mammonasta . . .

."

Hänen mnrheensa. Kuningas tuli sangen murheelliseksi(m. 26), kun hän kuuli, että tyttö pyysi Johanneksen päätä.
Miksiköhän murheellinen? Hän tiesi, että Johannes oli pyhä
mies ja hywä neuwonantaja; ja tämä piti hänen tappaa.
Hän tuntee omassa tunnossaan, että se oli rikos. Hänen sie-
lunsa kauhistuu sitä tehdä. Mistä tulemat tämmöiset ajatuk-
set? Raamattu sanoo, että'Jumalan Henki etsii meitä sem-
moisissa tilaisuuksissa; ja nyt Hän etsii Herodesta wiimeisen
kerran. Jos tulette tämänlaatuiseen tilaisuuteen, niin pitäkää
sitä Jumalan ojennettuna sormena. Mitä tarkoitan?

Hänen häpeämisensä. Kuitenkin malan tähden ja nii-
den, jotka ynnä atrioitsiwat ....Siis kaksi syytä. Kat-
selkaamme niitä liiemmin. 1) Wala. Se oli jo synti, että
hän wannoi. Mutta murhata wielä sen lisäksi olisi ollut
koota syntiä synnin päälle. Hänen olisi tullut sanoa tyttärelle:
„sinä pyydät, että tekisin syntiä wiidettä käskyä wastaan; mutta
sitä en tohdi. Malan olen tehnyt, ja sen tahdon pitää; mutta
älä pyydä mitääu, joka on määrin." 2) Vieraat. Hän häpesi
ehkä sanoa wieraille: „huomaan, että olen antanut ajattelemat-
toman lupauksen; malani oli syntiä." Tämä olisi ollut synnin-
tunnustus, ja semmoista ei tarwitse häwetä. Tässä taas on
määrä häpeäminen. Wäärä häpeäminen wie mielii monta
syntiin. Oi kuinka muikea on sanoa: „Tulkaamme ystäwiksi
jälleen! Minä olen puhunut ja tehnyt määrin." Miksi on
niin waikea saada nämä sanat suustaan?

Herodias. Hänen kostonhimonsa, m. 19. Ia Hero-dias wäijyi häntä tappaa. Johannes oli hänen mielestään
loukannut häntä. Millä sanoilla? Olikohan Johannes niillä
tahtonut loukata häntä? Miksi hän oli ne lausunut? Hän
oli sen tehnyt rakkaudesta, jumalallisesta rakkaudesta, joka niin-
kuin Jumala koettaa kääntää syntistä. Mutta synti oli He-rodiaalle rakas; hän ei tahtonut siitä luopua. Se mies on
poistettawa, joka koettaa estää minua syntitielläni! Kuinka
hirmuinen hänen kostonhimonsa olikaan, koska hän halweksiipnolcn waltakuntaa, saavaksensa se tyydytetyksi! Tämä muis-
tuttaa Isebelin kostonhimoa Eliaa kohtaan. Herodias oli
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etsinyt tilaisuutta kostoon, murhaan. Nyt hän oli sen löy-
tänyt, ja hän tekee syntiä uhallansa, tiedolla ja tahdolla.

Hänen wiettelylsensii. Tytär kysyy häneltä: „mitä
minä pyydän?"—„lohannes kastajan päätä!" Tässä näemme
synnin, joka on hirmuisempi kuin hänen awioliitonrikoksensa,
hänen koston- ja murhanhalunsa. Hän wiettelee omaa tytär-
tänsä. „Mitä minä pyydän?" Tytär pyytää neuwoa, joh-
datusta. Ia äiti neuwoo lastansa syntiin. Niin pitkälle
woiwat hekuma ja kostonhimo wiedä ihmisen. Pelatkaa, lap-
set, syntiä, joka syöksee meidät niin sywään turmelukseen!

Tytär. Hänen tottelewaisuutensa. Hän tekee niinkuin
äiti on sanonut; hän on tottelewamen. Lapsellinen kuuliai-suus on kaunis ja sillä on jumalallinen lupaus. Mika? Pi-
tääköhän se tässäkin paikkansa? Wapahtajamme sanoo (Math.
10: 37): Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enämpi kuin
minua, ei se ole minulle sowelias. Ia apostoli sanoo: Enäm-
pi tulee kuulla Jumalaa kuin ihmisiä. Sitä ei tytär tehnyt.
Ia wiides käsky. Mitä hänen olisi tullut sanoa äidilleen?

Hänen liiruunsa. W. Ia hän kohta meni sisälle
kiiruusti kuninkaan tykö. Ei siis wastawäitettä, miettimistä,
punnitsemista. Se olisi kumminkin ollut tässä paikallaan.
Koskihan kysymys ihmishenkeä. Minä lienee tyttö pitänyt
tätä asiaa, koska hän niin arwelematta täyttää ätinsä tahdon?
Hän pyytää werta, profetan werta. Ia hän tekee sen ikään-
kuin pilalla, punehtumatta ja woi wihdoin ottaa käteensä mä-
din, jolla werinen pää on, ja wiedä sen äidilleen. Kauhis-
tuksella käännämme selkämme kuninkaalliseen palatsiin: olem-
me nähneet synnin mallan hirmuisimmassa muodossaan.

4) Johannes. „Sinun ei ole tumallista pitää weljes
waimoa." Nämä sanat saattoiwat hänelle kuoleman. Miks
hän ei ollut maiti? Katsokaamme, mitä Jumala tästä sanoo
Kuulkaa, mitä nyt luen! Hes. 3: 17—19. Sinä ihmisei
lapsi, minä olen pannut sinun Israelin huoneen wartijatsi...
Tätä mantu Jumala profetalta, papilta. Jos joku teisti
tulewaisuudessa astuu papinwirkacm, niin älköön hän unhot
tako näitä sanoja. Johannes siis ei millään muotoa woi
nut olla waiti. Sama oli Elian laita. Katso 1 Kun.
18: En minä willitse Israelia, mutta sinä ....Meidäi
sielumme omat (Hes. 3: 17—21) paimenemme omallatunnolla

Semmoisen lopun sai U. T:n Elia, suurin profetoisto



jotka Herralle tietä walmistiwat. Toiset, jotka tässä kerto-
muksessa omat mainitut, omat menneet sijallensa; ja se, minkä
he omat puhuneet, kaikuu historiassa heidän ijankaikkiseksi hii-
wäistyksekseen. Sinä, pyhä mies, olet mennyt toiseen sijaan.
Sinun opetuslapsesi owat haudanneet sinun ruumiisi; mutta
kunniaan herättää sinut hän, josta todistit, ja sinä saat kokea:
Joka uskoo Pojan päälle, hänellä on ijankaikkinen elämä.

Omena. (Wertaus.)

Kuningas Herodeksen linnassa oli rikas mies, joka oli
kuninkaan ylin kamreeri. Hän pukeutui purppuraan ja kallii-sen liinawaatteesen ja eli joka päiwä komeudessa ja ilossa.
Tämän luokse tuli kerta kaukaisesta maasta hänen lapsuuden
ystäwansä, jota hän ei ollut nähnyt moneen »vuoteen. Kam-
reeri walmisti hänen kunniakseen pidot, joihin hän kutsui
kakki ystäwansä. Pöydät oliwat täynnä ihania ruokia kultu-
ja hopea-astioissa, ja siellä oli monta kallista maljaa täynnä
useanlaisia wiinejä. Kunniasijalla istui rikas mies ja hänen
oikealla puolellaan ystäwä, joka oli tullut kaukaisista maista,
ja he soimat ja joiwat kylliksensä. Silloin sanoi kunniawieras
isännälleen: «semmoista loistoa, kuin sinun huoneessasi, en ole
nähnyt missään omassa maassani." Ia hän kiitti tätä komeutta
ja ylisti ystäwäänsä onnellisemmaksi kaikkia muita ihmisiä
maan päällä. Silloin otti rikas mies, kuninkaan kamreeri,
omenan kultawadilw. Se oli suuri, kaunis, purppuranpunai-
nen omena. Ia hän otti omenan ja sanoi: „katfo, tämä ome-
na hohtaa kullalta, ja se on hywin kauniin näköinen"; ja sa-
malla hän antoi omenan wanhalle ystawälleen. Tämä leik-
kasi sen halki, mutta katso sen keskessä oli toukka. Silloin
heitti wieras siwukatsahduksen kamreeriin. Mutta tämä loi
silmänsä alas ja huokasi. Krummacher.

Kaksi kysymystä kirjallisesti wastattawiksi: Mitä mer-
kitsee kaunis omena? Ia mitä merkitsee toukka, joka siinä o^?

203
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lesuksen kirkastuminen.
Luukk. 9: 28—36.

Tässä kertomuksessa näemme lesulsen maallisen elä-
män korleimmallaan. Paljon on kirjoitettu ja saarnattu le-
sulsen kirkastumisesta; mutta täysin uwinemme käsittää tämän
tapahtuman masto, siellä, ja jos terran saamme tulla yhteen
Pietarin kanssa, niin lienee meillä paljun häneltä kysymistä.
Me iloitsemme siitä, niinkuin riemuitsimme lukiessamme Krum-
macherin „Elias Tisbitiläistä", jonka kirjan neljä wiimeistäsaarnaa puhumat Vapahtajan kirkastumisesta. Kumminkin
olemme äimän wähä siitä woineet ottaa keskusteluumme; ja
syynä on se, että maikka tämä woimakas kotka kantoi meidät
yli historian alojen, emme kumminkaan ole tahtoneet wcnhtaa
tätä matamaa pohjaa tuntemattomiin matoisiin ilmakerroksiin.
Jos opettaja itse tahtoo sywempään tunkea, niin antakoon
kielillä pulmman Krummacherin awnta tämän kertomuksen kielen
siteet.

Wanhan, luotettawnn tarun mukaan, joka on säilynyt
kristillisessä kirkossa on kristuksen kirkastuminen tapahtunut
Taborilla, joka on suurin ja kauniin muori Galileassa. „Tä-
mä kukkula kohoaa rehoittamine, upeine metsineen lesreelin
amarulla alangolla lähellä Natsaretin jaKanaan kaupunkeja, ja
myöhemmänkin ajan matkustaja sanoo tästä, että jos jotakin
kaunista on luonnossa, niin se on tämä Palestinan wiheriä,
keilcmmuotoinen nmoripyramidi. Sen huippu, joka kohoaa
rohkeasti pilwiin saakka ja jota pistasipuut ja mahtawat tam-
met peittämät, on puoli suomen peninkulmaa ympärimitaten
ja tarjoo näköalan niin suurenmoisen ja suloisen, että tuskin
moi sen wcrtaista löytää." Krummacher. Pietari, joka
oli yksi lesuksen kirkastumisen todistajia, nimittää tätä muoria
pyhäksi muoreksi (2 Piet. 1) lause, joka osoittaa, että
täällä ei tapahtunut jotain jokapäiwäistä ja tawallista. Usein
on kielletty tämän tapahtuman historiallista totuutta, koska
kertomuksessa sanotaan, että „Pietari ja ne, jotka hänen kans-sansa oliwat, oliwat unesta raskautetut." Tähän annamme
seuraaman mustauksen. Olisiwatkohan apostolit, joilla ei omain
fauninsa mukaan emankcliumeissaan ollut sijaa mouelle Herran
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töistä, kertoneet unen, mielikuwituksen? Wiela kerrotaan, että
lesus puhut opetuslastensa kanssa tästä tapahtumasta, kun
he tulimat alas wuorclta. Olisiko hän, joka on totuus, jät-
tänyt opetuslapsensa määrään luuloon? lesuZ sanoo itse
(Math. 17: 9) tätä tapahtumaa näyksi, ilmoitukseksi ja pu-
huu siitä niinkuin todellisesta tapahtumasta kieltäen opetus-
lapsiansa siitä puhumasta ennen hänen ylösnousemistansa. Pie-
tari riemuitsee wielä wanhoina päiwinään tämän tapahtuman
muistosta ja panee sen (2 Piet. 1: 16—18) „kawaloita jut-
tuja" wastaan. Tämä kirkastuminen tuntuu meistä ihan
luonnolliselta, kuta paremmin opimme tuntemaan lesufsen sisäl-
listä ihanuutta. „Sydämen pyhyys, jolla ei woi täpliä löy-
tää; suuruus ja ylewyys, joka ei ole tästä maailmasta; nöy-
ryys ja rakkaus, jota ei koskaan ole ollut ihmispowessa: uskon
rauha ja lepo, jota ei mikään moinut häiritä; totuus ja maltti,
joka ilmoittihc joka sanassa."*) Mitä ihme, jos tämä sisällinen
kirkkaus kerran läpäisi ruumiillisen werhonsa ja samalla kir-
kasti ruumiin!

Keskustelu.

Icsulscn kirkastuminen.

1) Kuinka se tapahtui. 2) Miksi se tapahtui.

1) Noidaksemme wastata kysymykseen: kuinka? täytyy
meidän tarkoin punnita yksityiset kohdat.

lesus ruloili, w. 28. Mitähän Wapahtajamme rukoili?
Sitä ei kertomus ilmaise. Mutta jos tutkimme pääsisältöä
keskustelusta Moseksen ja Elian kanssa (w. 3t), niin saam-
me llllwistuksen hänen rukouksensa aineesta. Mikä se siis oli?

Hiin kirkastettiin heille Math. 17: 2, tahi Luukk. mu-
kaan: Hänen kaswonsa muuttui. Hänen ulkomuotonsa oli
muutoin niinkuin muiden ihmisten: Hän tuli muiden ihmis-
ten wertaiseksi ja tonttiin menoissa niinkuiu ihminen. (Fil. 2).
Mutta me tiedämme myöskin, että hänessä asui koko jumaluu-
den täydellisyys ruumiillisesti s. o. myöskin ruumiin puo-

HnZselmann, Die Herrlichkeit lesu Christi.



206

lesta maikka näkymättä, kätkettynä. Tämä näkymätön juma-
lallinen luonto tuli nyt ilmi. Kuinka se tapahtui? Hänen
ruumistansa peitti säteilemä walo; hänen kaswonsa loistimat
kuin aurinko. Semmoisena emme koskaan tähän saakka ole
nähneet Ihmisen Poikaa, eikä hän näyttäytynytkään semmoi-sena ennen ylösnousemistaan. Mutta ylösnousemisen ja tai-
waasen astumisen jälkeen tuli hänen ruumiinsa senkaltaiseksi.
Hän ilmoittihe äkkiä ruumiillisesti ja katosi yhtä äkkiä. Hän
walaisi säteillään Paawalin ikäänkuin taimaan walolla, jaPaa-
wali näki lesuksen muodon. Niin kirkastettuna, kuin lesuksen
ruumis tässä näyttihe, on hän nyt taiwaassa, ja niin kirkas-
tettuna pitää Ihmisen Pojan esiintymän, kun „hän tulee kun-
niassaan." Saman kirkkauden, mikä lesuksen ruumiilla tässä
oli, saamat meidänkin ruumiimme kerran. Math. 13: 43:
Wanhurskaat loistamat ....Fil. 3: 21: Joka meidän hei-
kon ruumiimme kirkastaa, että se hänen kirkkaan ruumiinsa
kaltainen olisi. Emme siis pelkää kuolemaa, emmekä mätäne-
mistä; sillä me tiedämme sen marinaan, ja Herran kirkastumi-
nen näyttää sen meille esikumana, että „se kylmetään huonona
ja nousee ylös kunniassa" (1 Kor. 15: 33).

Ia latso heille niilyiwiit Moses ja Elia puhuen hä-
nen kanssaan. Heidän esiintymisensä lisäsi Wapahtajamme
kirkastumista, sillä hänen tähtensä he ilmestyiwät. Hekin nä-
kyimcit „kunniassa" (w. 31). Heidän ruumiitaan ympäröi
siis myöskin taiwaallinen loisto. Moses oli elänyt 1500 m.
ennen Kristusta. Ia raamattu sanoo hänen kuolemastaan
(5 Mos. 34: 5,6): Moses kuoli ja Herra hautasi hänen
laaksoon Moabin maalle. Ia ei ole yksikään saanut tietää
hänen hautaansa tähän päiwään saakka. On siis jotakin hä-
märää Moseksen kuolemassa ja hautaamisessa. Elia eli 900
w. e. Kr. ja hän otettiin elämänä ylös taiwaasen. Kuinka
nyt opetuslapset woiwat tuntea nämä taksi henkilöä. Mark.
9 kerrotaan, että lesus keskusteli heidän kanssaan tästä ta-
pahtumasta, kun he meniwät alas wuorelta. Mikä lienee
heidän ensimmäinen kysymyksensä luonnollisesti ollut. Missä
yhteydessä oliwat Moses ja Elia Kristuksen persoonaan ja
töihin? Moseksen kautta oli Jumala perustanut wanhan lii-
ton. Moseksen kautta on laki annettu. Kun tämä liitto
Israelin puolelta oli hajota (Milloin? Ahab. Kuinka?) sil-
loin Elia sen uudisti. 1 Kun. 19: 10. Minä olen kii-



207

wauksella kiiwannui humalan Sebaotin tähden; sillä
Israelin lapset omat hyljänneet sinun liittos. Mutta nyt
sanoo lesus itse (Math. 5:7): Minä en ole tullut päästä-
mään lakia ja profetaita, maan täyttämään. Jonka Moses
(Jumala hänen kauttaan) perusti, jota Elia harrasti, sen on
lesus päättänyt, täydellisesti täyttänyt; ja sen kautta saamme
armon. Moseksen kautta on laki annettu; armo ja totuus
omat lesuksen Kristuksen kautta tulleet. Tässä yhteydessä
owat Moses ja Elia Kristukseen. Kun he tässä näyttäywät
hänelle, tunnustamat he hänet siksi, josta Moses ja profetat
owat kirjoittaneet.

Ia ääni luului. Jo kasteessakin oli sama ääni kuu-
lunut: Tämä on minun rakas poikani, johon minä mielistyin.
lesus lausui kerran (loli. 5: 34): Mutta en minä ihmiseltä
todistusta ota, (w. 37): Isä joka minun lähetti, todistaa mi-
nusta. Tässä lesus siis ottaa todisteeksi yllämainitun Ju-
malan todistuksen. Wähää ennen hänen kärsimistään sanoi
ääni taiwaasta (loh. 12: 28): Minä olen sen kirkastanut
ja tahdon wielä nyt kirkastaa mikä sitten täytettiin ylös-
nousemisen ja taiwaasen astumisen kautta. Kuinka lesus siis
kirkastettiin? Kuinka Moseksen ja Elian kautta? Kuinka
Isän kautta? «Kirkastuminen on siis korkein lesuksen maalli-
sessa elämässä.

2) Minliitähden kirkastuminen tavahtui. Ensiksikin
lesuksen itsensä tähden. He puhuiwat (w. 31) hänen
menostaan, jonka hän oli täyttämä Jerusalemissa. Tämä
„meno" oli kärsimistä ja kuolemaa, mutta sen jälkeen ylös-
nousemista ja taiwaasen astumista. Mitähän Vapahtajamme
rukoili? Hänen kärsimisensä aika lähestyi lähestymistään, ja
tämä kärsiminen oli suuri. Silloin hän tarwitsi woimaa;
sillä Wapahtajamme oli todellinen ihminen, joka ihmisellisen
luontonsa puolesta tunsi kiusausta aiwcm kuin me. Aiwan
kuin me tunsi hän kärsimisen tuskan ja on „siitä, kuin hän
kärsei, kuuliaisuuden oppinut." Kirkastumisen piti nyt edeltä-
päin antaa Wapahtajallemme woimaa kestää tätä hirmuista
sielun tuskaa. Hänen ruumiillisuutensa muuttui ja tuli myöH
osalliseksi jumalallisesta luonnosta; sillä Jumala ikäänkuin tah-
toi sanoa hänelle: katso tämä on olewa sinun palkkasi työsi
täytettyä! lesuksen ruumiillisen luonnon kirkastuminen onkin
todella hänelle annettu hänen lunastuksensa palkinnoksi. Fil.
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2: Ia oli kuolemaan saakka kuuliainen-, sentahden on Jumala
hänen myös korottanut ja antanut hänelle nimen, joka kaik-
kia nimiä suurin on. Kristuksen piti häwäistynä, ristiinnau-
littuna kumminkin olla tietoinen siitä, että hän oli Jumalan
rakas Poika. „Isä rakastaa Poikaa ja ilmoittaa hänelle kaikki,
mitä hän tekee."

Opetuslasten tähden. Myöskin niiden tähden tuli le-sus kirkastetuksi. Kun lesus puhui kärsimisestään, (Math.
16) otti Pietari hänet erikseen ja rupesi nuhtelemaan häntäsanoen: Armahda itscns. Herra, älköön sinulle se tapahtuko.
Opetuslasten mielestä ei ollenkaan sopinut yhteen olla Ju-
malan Poika ja kuoleman alainen samalla. Niin oli kummin-
kin Jumalan tahto: kärsimisen kautta kunniaan. lesuksen
kirkastumisen muiston piti mahwistaa heidän uskoansa, kun
he sittemmin näkimät hänen alentumisensa. Tiedämme kyllä,
että he eiwät lesuksen kärsimisen päiwinä tästä saaneet wah-
wistustci. Mutta kuinka merkilliseksi kirkastuminen sittemmin
tuli heille, sen näemme Pietarin ja Johanneksen todistuksista.
Pietari oli manha jo, kun hän kirjoitti toisen kirjeensä. Siinä
hän kirjoittaa 1: 16—18: Sillä emmepä me ole kawaloita
juttuja noudatelleet teille tiettömäksi tehdessämme meidän Her-

ran lesuksen Kristuksen woimaa ja tulemista; maan me olem-
me itse nähneet hänen suuren kunniansa, koska hän Isältä
Jumalalta sai kunnian ja ylistyksen, äänen kautta, joka hä-
nelle näin siltä suurelta kunnialta tapahtui: tämä on minun
rakas Poikani, johon minä mielistyin. Johannes sanoo (1: 14):
Ia me näimme hänen kunniansa niinkuin ainoan Pojan kun-
nian Isästä täynnä armoa ja totuutta. Johannekselle ja Pie-
tarille oli tämä tapahtuma marsinkin suuresta armosta sen-
tahden, että heidän piti tulla kristillisen kirkon perustajiksi
ja pylwäiffi.

Meidän tähtemme. Mark. 9: 9. Mutta koska he
meniwät alas wuorclta, kielsi hän heitä kelienkään niitä sano-
masta kuin he näkimät, maan sitte kun Ihmisen Poika on
kuolluista nousnut. Tätä kieltoa noudattiwatkin apostolit.
Ia tämä kertomus on kirjoitettu samassa tarkoituksessa kuin
kaikki muu, mikä puhuu lesuksesta: Mutta nämä omat kirjoitetut,
että te uskoisitte, että lesus onKristus Jumalan Poika ja että te
saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä. Tämä tapahtuma
on siis uusi todiste siitä, että lesus on Kristus Jumalan
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Poika. Toinen lause sanoo (Fil. 3: 20, 21): Meidän me-
nomme on talwaissa, josta me myös Lunastajaa Herraa le-
susta Kristusta odotamme, joka meidän heikon ruumiimme
kirkastaa, että se hänen kirkkaan ruumiinsa kaltainen olisi.
Missä yhteydessä on tämä lause lesuksen kirkastumisen kanssa?
Kuinka riemullista tämä on? Mitä sanoimme tästä keskus-
telumme alussa? Mutta lopuksi koskemat meitä marsinkin
sanat: Häntä kuulkaa! Me kuulemme niin paljon: laulua,
soittoa, puheita ja uutisia. Emme juuri tahdo sanoa sitä
synniksi. Mutta toiwottawaa olisi, että kormumme maailman
melussa paremmin hawaitsisimat äänen taiwaasta: Häntä
kuulkaa! Pari omantunnon kysymystä! Mitä kuuntelet mie-
luisemmin: uutisiako, wai wanhaa Jumalan sanaa? Lystil-
listä lauluako, wai kristityn seurakunnan ylistnswirttä? Mutta
häntä kuulkaa, sillä hän on Jumalan Poika, hän on osallinen
Isän kunniasta ja hän antaa meillekin kunniaansa. Kris-
tuksen kirkastuminen antaa meille opetuksen: että lesus on
Jumalan Poika; lohdutuksen: että meidän heikko ruumiimme
kerran tulee hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi; ja käskyn:
häntä kuulkaa! Kun Jumala sanoo: häntä kuulkaa! niin was-
taamme: niin, häntä tahdomme luulla.

Kun he menimät alas wuorelta, eiwät he nähneet ke-
täkäiin, maan lesuksen yksinänsä. Me tahdomme myöskin seu-
rata Wapahtajaa ja nähdä lesuksen yksinänsä. Amen.

lesus siunaa lapsia.
Mllth. 18: I—l4. Mark. 10: 13—16.

Keskustelu.

1) lesus rakastaa lapsia. 2) Lapsen mieli on paras
kaunistus. 3) Minkä tekee lapselle, sen tekee lesukselle.
4) Korkeimpien enkelien tulee palwella lapsia. 5) le-sus on tullut heidänkin tähtensä. Siis: pidä itsesiarmossa; anna armo muillekin lapsille.

1) lesus rakastaa lapsia. Äidit weiwät lapsia Wa-
-14
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pahtajan luo, että hän panisi kätensä heidän päällensä ja siu-
naisi heitä. Opetuslapset koettimat sitä estää ehkä sentähden,
että heidän mielestään oli Wapahtajalle liian wähäpätöistä
wiettää aikaansa pienten lasten kanssa. Siitä lesus närkäs-
tyi. Ei muutoin mainita missään raamatussa, että lesus
olisi närkästynyt. lesus tahtoi siis mielellään olla pienten
lasten kanssa. Hän kutsuikin äidit luoksensa (Luukk. 18: 16)
ja sanoi: Sallikaat lasten .... Sitte hän otti ne syliinsä
niinkuin hän teki sen lapsen kanssa, jonka hän pani (Mark.
9: 36) esimerkiksi opetuslapsille —, pani kätensä heidän pääl-
lensä ja siunasi heitä. lesus rakasti siis näitä lapsia.
Niin, sen ajan lapsia; mutta nyt? lesus Kristus on sama
eilen ja tänä päiwänä ja niin ijankaikkisesti. Samanlainen
mieliala tuin maan päällä on hänellä taiwaassatin. lesus
rakastan »vielä lapsia. Heti syntymänsä jälkeen wiedään
ne hänelle kasteessa. Sentähden tuulettelin jokaisessa kas-
teessa sanat: Sallikaat lasten....

2) Lllpsenmieli on paras lanmstus. Kun opetuslapset
riiteliwät, kuka heistä etewin olisi, asetti Wapahtaja heidän
keskellensä lapsen ja sanoi (Matth. 18: 3): Totisesti minä
sanon teille: ellette käänny ja tule niinkuin lapset, niin ette
suinkaan tule sisälle taiwaan waltakuntann. Siis on lapsen-
mieli, pienten lasten mieliala. Jumalan waltakuutaan pääse-
misen pääehto. Minkälainen mieliala on yhden- ja kcchden-
wuotisella lapsella? lesus sanoo (m. 4): Joka itsensä alentaa
niinkuin tämä lapsi.... Siis nöyrä. Toinen pienten
lasten kaunistus on wilpittömyys: he sanomat mitä tar-
koittamat, eiwät teeskentele. Wieln he uskomat, luottamat
siihen, mitä heille sanoo, eiwät epäile. Tosin oliwat nämäkin
pienet lapset syntisiä ja tarmitsiwat Wapahtajaa, jonka wuoksi
lesus sanookin tässä (m. 11): Ihmisen Poika on tullut au-
tuaaksi tekemään... He oliwat siis kadotettuja, ellei lesus
olisi lunastanut heidät. Mutta kolme äsken mainittua kohtaa
tekimät heidät suuriksi Jumalan edessä Onko teissä wielä
tämä mieli? Joka elää ylpeydessä, malheessa ja epäuskossa,
hän kääntyköön ajoissa saamaan jälleen lapsen mielialan.

3) Minkä telee lapselle, sen telee lesutselle. W. 5:
Ia joka holhoo senkaltaisen lapsen minun nimeeni, hän holhoo
minun. Jos kuninkaamme lähettäisi tänne jonkun ja hänen
mukanaan kirjeen, jossa seisoisi: „Ottakaa tämä henkilö was-
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taan aiwan kuin hän olisi minä itse;" oi kuinka.... Täm-
möinen puolustuskirja on joka lapsella. Keneltä? Tahtoisitko
malmisina Vapahtajallesi iloa, palwella häntä? Miten sen
woit tehdä? Jos näet köyhän lapsen, anna hänelle wanhoja
wcwttcita; jos kuulet puhuttaman sairaasta lapsesta, niin toi-
mita hänelle keitos j. n. e.

4) Korkeimpien enkelien tulee palwella lapsia. Math.
18: 10: Heidän enkelinsä taimaassa näkemät aina.... Se
on tawallisesti ylhäinen mies, joka joka päiwä näkee kunin-
kaan kaswot; ja ne enkelit, jotka joka päimä näkemät Juma-
lan kaswot, omat korkeimmat luoduista. „Heidän enkelinsä"
ei moi muuta tarkoittaa, kuin että ne omat määrätyt heidän
palwelukscensll. Jos kuningas lähettäisi sen, jonkakanssa hän
joka päiwä seurustelee, sinua palmelemaan, etkö päättäisi siitä,
että kuningas tuntee suurta rakkautta sinua kohtaan? Sowita
tämä Jumalaan!

5) lesus on tullut lastenkin tähden. W. ii: Sillä
Ihmisen Poika on tullut wapahtamacm sitä kuin kadonnut oli.
Jumala ei ole ainoastaan antanut enkeliensä palwella ja war-
jella lapsia; hän on myöskin lähettänyt rakkaan Poikansa maa-
ilmaan heidän lunastuksekseen. Enempää Jumala ei ole woi-
nut tehdä teille.

Muista siis, luinla kallis olet! Koska Jumala pitää
minua suuressa armossa, niin olen korkea ja suuri; sillä Ju-
mala arwustelee kaikki todellisen armonsa mukaan. Ihmiset
sanomat usein: siihen olen liian hywä. Samaa tulee lapsen
usein sanoa. Milloin? Kun paha himo kuiskaa: „kosta;
nyt on sopimin tilaisuus", kuinka silloin wastaat? Kun pa-
hat ihmiset koettamat wietellä sinua walheesen tahi muihin syn-
teihin, mitä wastaat heille? Minkä merkityksen woitte tämän
johdosta antaa Josefin sanoille: „Kuinka minä niin paljon

pahaa . . .
." Kuinka minä alentaisin itseni niin sywään?

Pidä arwossll muitll lapsia! W. 6: Mutta joka pa-
hentaa yhden näistä pienimmistä ....Miksi ei pidä mie-
lellä lapsia? Koska heillä on suuri arwo Jumalan edessä.
Tämän panen marsinkin teidän sydämillcnne, joilla on nuo-
rempia siskoksia. Pienet kuulemat teidän malehteleman, pettä-
män, puhuman sopimattomia sanoja. Wanhempi ihminen ei
itse tahdo tehdä syntiä, maan miettelee alaikäistä siihen. Ran-
gaistus: „myllyntiwi . .

. ."siis tapaturmainen kuolema. Ie-
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sus tahtoo sanoa, että semmoisen ihmisen tulee saada kowa
rangaistus. Miksi? Sillä wiettelijä tekee kaksinkertaisen
synnin. Raamattu sanoo, että „hän tekee itsensä osalliseksi
toisen miehen syntiin". Kymmenen wietellyn kautta woi
sata muuta tulla mietellyksi.

Sakeus.
Luukk. 19.

Keskustelu.
Hywiilst teleminen.

1) Mikä on hywäksi tehtäwä? 2) Miten hywäksi teke-
keminen tapahtuu?

Ihmisen Poika on tullut etsimään ja mapahtamaan sitä
kuin kadonnut oli, w. 10. Semmoisena osoittaikse lesuZ
tässä. Hän etsii, ja se, joka kadonnut oli, on Sakeus, rikas
mies, joka oli publikanein päämies. Kansa pitää Sakeusta
syntisenä, pettäjänä. Sakeus ei sitä kiellä maan sanoo: Katso,
Herra, puolet . . . .; ja jos olen jonkun pettänyt . . . Hän
tahtoo siis hywäksi tehdä, mitä on rikkonut. Se osoittaa katu-
musta. Hän palkitsee nelinkertaisesti; se osoittaa hänen katu-
muksensa totuutta. Semmoista mielialaa lesus etsii, ja sem-
moisille ihmisille hän antaa synnit anteeksi. Koska Wapah-
tajumme pitää hywäksi tekemisen niin suuriarwoisena, niin
kannattanee, että siitä puhumme muutamia sanoja.

1) Milii on hywiilfi tehtiiw»? Pettäminen s. o. se
mahinko, minkä olen matkaan saanut lähimmäiseni
omaisuudelle. Esimerkkiä: warkaus, petos, (palwelijain) huo-
lettomuus, kaupan tahi sopimuksen peruuttaminen woiton täh-
den, palkollisten palkan pidättäminen tahi wähentäminen, lai-
naaminen takaisin maksamatta, eläminen ylellisesti toisten kus-
tannuksella y. m. Arwolkaampi tawaraa ja rahaa on hy-
wii nimi ja maine. Myöskin tämän suhteen woin muita



wahingoittaa. Kunnian puolesta mahingoittaa lähimmäistä,
jos malehtelee hänestä tahi syyttä saattaa hänet epäluulonalai-
seksi, panettelemisella, sen liioittelemisella, mitä on kuullut.
Kaikki tämä on taas hywäksi tehtäwä. Koska SakeuZ oli
koko Jerikossa tunnettu syntiseksi, oli hän warmaan pitemmän
aikaa elänyt rikoksellista elämää. Hän oli wahingoittanut
itseään sillä, ettei hän ollut tehnyt hywää. Meidän tulee
palkita kaikki mahinko, jonka olemme saaneet aikaan
laiminlyömisellä. Ajatelkaamme joitakin laiminlyömisiä!
Lapsi laiminlyö läksynsä; oppipoika on huoleton harjoituksessa;
moni laiminlyö oikean ajan ja tilaisuuden. Semmoisella saa-
tamme usein wahinkoa muille, esim. wanhemmille, jotka siitä
suremat ja saamat nähdä puutettakin.

Missä kolmessa tilaisuudessa tulee siis hywäksi tekemi-
nen kysymykseen? Onko lapsellakin jotakin hywittämistä?
Moni teistä on yhtä lahjakas kuin towerinne ja on kummin-
kin heitä jäljessä; hänen tulee koettaa oppia, minkä hän on
laiminlyönyt. Jokainen katsokoon asemaansa ja kutsu-
mustansa. Mikä kysymys tulee tehdä itselleen? Minkä:
maanwiljelijä? kauppamies? wirkamies? lääkäri? opettaja?
pappi? renki? lapsentyttö? j. n. e. Jokaisen on tarwis tutkia
itseään.

2) Kuinka hywäksi tekeminen tapahtuu? Sakeus antoi
nelinkertaisesti takaisin. Ehkä ne, joille wääryyttä on tapah-
tunut, eiwät enää ole elossa. Tyhjä esteleminen; onhan
heillä perillisiä, lapsia, ja onhan muutoin aina köyhiä.
Muistatteko nyt, miten woi wahingoittaa toisen kunniaa?
Kuinka sen woimme hywäksi tehdä? Peruuttamalla, mitä olem-
me sanoneet, ilmoittamalla, miten asian oikea laita on.
Kuinka woimme hywäksi tehdä ne wahingot, jotka laiminlyö-
misellä olemme saaneet aikaan? Emme woi saada takaisin
aikaa, joka on mennyt; mutta sinä, joka olet kadottanut wuo-
den laiskuudessa, woit lukea moninkertaisella ahkeruudella tule-
mana wuonna. Jos olet laiminlyönyt tilaisuuden, niin käytä
se paremmin wasta, kun semmoinen ilmaantuu. Wapahtaja
tahtoo tulla myöskin sinun tykösi. „Katso, minä seison owessa
ja kolkutan." Mitä se merkitsee? Millä tawoin moni on
laiminlyönyt awata lesukselle? He omat kuulleet monta ma-
kuuttaman saarnaa, mutta He omat usein päättäneet...
Kuinka woi niin paljon kuin mahdollista hywäksi tehdä tämän
laiminlyömisen?

213
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Toinen keskustelu tästii kertomuksesta.

W. 3. Ia hän pyysi nähdä lesusta. Koska lesussanoo opetuslapsilleen: «Autuaat omat ne silmät, jotka näkemät,
minkä te näette," niin on ollut suurta, ihanaa ainoastaan
nähdäkin lesusta. Sokeus pyrki päästäkseen lesuksen lähei-
syyteen ja nousi puuhun. Pyri sinäkin näin hartaasti
lesuksen läheisyyteen. Ruumiillisesti tämä ei nyt woi
tapahtua, maan kummiukin, niinkuin apostoli sano/> (1 Piet.
1:8): Jota te rakastatte, maikka ette häntä näe, jonka päälle
te myös uskotte ....Siis tulemme Wapahtajan läheisyy-
teen, kun uskomme hänen päällensä. Jos sinä häneltä toi-
wot opetusta, lohdutusta, woimaa syntiä moittamaan, niin
sinulla on halu tulla hänen läheisyyteensä; jos uskot häneen,
niin olet autuaampi kuin ne, jotka näkiwät hänet silmillään,
mutta eiwät kääntyneet.

W. 5. Minun pitää täniipänii oleman sinun huo»
neessasi. Näillä sanoilla tulee lesus publikanin hiljaista ita-
wöitsemistä wastaan. Tässä meille on todistus siitä, että
lesus myöskin tuntee ja tyydyttää meidän ikäwöitsemisemme.
Ei hän lähetä meitä tyhjin käsin takaisin. Joka minun tykö-
ni tulee, häntä en minä heitä ulos (loh. 6: 37). Meillä
on tässä toinenkin kohta huomioon olettama. Sakeus ei ha-
lunnut enempää kuin saada nähdä lesusta; mutta hän saa
äärettömän paljon enemmän.

W. 6. Hän otti hänen iloiten wastaan. Edellisen
johdosta woimme päättää, millä ilolla Sakeus otti lesuksen
wastaan. S.mm tunne on elähyttänyt kaikkia hurskaita, jotka
uskossa ja rakkaudessa owat tulleet lesuksen läheisyyteen.
„Kuin on lesus sydämessän'. Niin on mulla ilo suur', Joka
sielun' täyttää juur'. Lohduttaa mua synkeydessän', Suruss',
murheess' ninian, lesus paras tamaran'. U. S. W. Ehd.l34: 3.

W. 9. Tänäpänä on tälle huoneelle autuus tapah-
tunut, että hänlin on Abrahamin poita. Abrahamin
oikeat lapset owat nimittäin ne, joilla on Abrahamin usko.
Uskonsa lesukseen oli Sakeus osoittanut sillä, että hän ikä-
wöitsi häntä (tämä on usko sinapin siemenenä, Math. 17:
20), ja ilolla, jolla hän otti hänet wastaan. Sitä oli seu-
rannut synnintunnustuspa parannuksen ensimmäiset hedelmät
oli hän osoittanut hywätsi tekemällä, minkä oli rikkonut. Sen-
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tähden antaa lesuZ hänelle ja koko hänen huoneelleen autuu-
den tapahtua s. o. antaa heille synnit anteeksi.

W. 10. Sillä Ihmisen Poila on tullut etsimään ja
wapahtamaan sitä luin kadonnut oli. „Sillä" s. o. tämä
on syy, miksi lesus näin kohteli Sakeustn. Koko maailman
pitää tietämän, että hän on tullut tänne etsimään kadonnutta.
Kadonneita omat syntiset, koska he tulemat ijankaikkisesti kado-
tetuiksi. Herra etsii meitä wielä joka päiwä sanallaan ja sak-
ramenteillaan. Rakkaat lapset, antakaa Icsuksen löytää teidät!

Ken sinun kerran löysi maan,
Ei mielly ennä maailmaani
Ken rakkauttas tuta saa,
Se tykös täältä haluaa.

Oi lesuZ, kaiken aikamme
Armollas asu kanssamme,
Meit' täytä suloisuudellas,
Raniitse rakkaudellasi

U. S. W. Ehd. 251 b): 4, 8.

Weroraha.
Mäth. 22: 15—22.

Keskustelu.

1) Farisealaisten kamaluus. 2) lesuksen rehellisyys.

1) Tämä tapahtuma tapahtui pari päiwää ennen le-
suksen kuolemaa.

tze pitiwiit neuwoa, luinla he hänen sanoissa solmei-
siwat. Me näemme 21: 45, että farisealaiset huomasiwat,
että lesuksen wertauksct, marsinkin wiimeinen pahanilkisistä
peltomiehistä, tarkoittiwat heitä. Sentähden he pyysiwät häntä
kiinni ottaa (m. 46), mutta he pelkäsiwät kansaa, jota piti
häntä profetana. He eiwat woineet kärsiä sitä totuutta, jolla
lesus paljasti heidän syntinsä. He eiwät kumminkaan roh-
jenneet julkisesti häntä tappaa. Sentähden he päiittiwät sol-
mita häntä hänen sanoihinsa. Heidän tarkoituksensa oli saada
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häntä lausumaan jotakin, joka saattaisi hänet turmioon. Sitä
warten he pitiwät neuwoa, tuliwat yhteen, miettiwät ja pun-
nitsiwat, kuinka he parhaimmalla tumalla saisiwat lesuksen hii-
wiöön. Kuinka syntistä! Semmoista sanotaan ilkeydeksi, miek»
kaudeksi, kamaluudeksi. Sitte he lähettimät opetuslapsensa,
palwelijansa (eiwät menneet itse, ettei lesus muka mitään
aawistaifi), jotka, niinkuin Luukas sanoo, oliwat manhurs-
kaita oleminaan s. o. tuliwat rehellisistä syistä totuutta
etsimään. On wieläkin semmoisia, jotka koettamat riistää
lähimmäiseltään hänen lunniansa, Välikappaleena käyttämällä
wiatonta sanaa, joka joskus on häneltä pujahtanut. Se, että
tämä usein tapahtuu ehdollisesti ja päätöksestä, todistaa sydä-
men wiheliäisyydestä ja synnin suuruudesta.

»Mestari, me tiedämme sinun todistuksesi" y. m. He
kiittäwät lesusta edessä saaduksensa häntä puhumaan mielensä
mukaan. Niin tekemät imartelijat ja ulkokullatut wieläkin.
Ps. 35: 22: Heidän suunsa on liukkaampi kuin moi, ja sota
on Heidiin sydämessänsä; heidän sanansa omat siliämmät kuin
öljy, ja ne omat paljaat miekat. Hunajaa suussa ja sappea
sydämessä mitä se merkitsee? lesus ei ole niin ankarasti
puhunut kenestäkään ihmisestä kuin ulkokullatuista, jotka koet-
tamat pettää Jumalaa ja ihmisiä määrällä näöllä. Wakainen
ja ankara uhkaus on Ps. 50: 19 ss. kawaloille: Sinun suus
sallit sinä pahaa puhua ja kieles saattaa petosta aikaan.
Mitäs teet, ja minä olen wait; niin sinä luulet, että minä
olen sinun laltaises; mutta minä nuhtelen sinua ja asetan
näitä sinun silmäis eteen. Immärtätää siis näitä te, jotka
Jumalan unhotatte; etten minä tempaisi joskus pois, ja ei
olisi wapahtajata. Sentähden, rakkaat lapset, ottakaa waari
kaikesta, mitä puhutte. Olkaamme rakastako sanalla ja kielellä,
niin tuin farisealaiset, maan työllä ja totuudella. „Hurskaus
ja oikeus warjelkoon minua", rukoilee Dawid. Sama olkoon
sinun jolapäimäinen rukouksesi. Muistakaa myös, että Ju-
mala tutkii sydämet ja munaskuut ja tietää hywin, mitä sy-
dämessä asuu. Kuinka wähä ihmiset tätä muistamat! Sen-
tähden panettelu, kamaluus ja ulkokultaisuus owat niin yleisiä.

Sopiiko keisarille antaa weroa tailla ei? Juutalaiset
maksoiwat Jumalalle temppeliweron omassa juutalaisessa ra-
hassa. Mutta Jumalan wapaana kansana eiwät he luulleet, että
heidän tarwitsisi maksaa weroa pakanalliselle csimallalle, rooma-
laiselle keisarille. Tällä kysymyksellä aikoiwat he nyt pyytää
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lesuksen ansaan. Jos lesus olisi suoraan sanonut: Kyllä
teidän täytyy maksaa wero keisarille; niin he olisiwat moineet
sanoa: Hän ei ole profeta, sillä hän pitää roomalaisten puolta
eikä wälitä Jumalan kunniasta. Jos hän taas olisi wastan-
nut „ei", niin he olisiwat maaherralle syyttäneet häntä kapi-
nan nostajaksi. Jos hän olisi ollut aiwan maiti, niin hän
ei olisi ansainnut sitä kiitosta rohkeamielisyydestä, jonka he
äsken oliwat lausuneet.

2) Silmäänpistäwän mastakohdan tälle kamaluudelle ja
ilkeydelle tekemät Wapahtajan rehellisyys ja totuuden rakkaus.

Mitä te ulkokullatut kiusaatte minua? Wapahtaja ei
antanut itseänsä pettää, maan tutki heti läpitunkemalla katseel-
laan heidän sydämensä. Hän näki, että he puhuiwat ja ajat-
teliwat toista, eikä hän epäillyt sitä suoraan sanoa. Tämä
on rehellisyyttä, ja se ominaisuus on Jumalalle mieleen. Kun
Jumala maatii Abrahamilta: „Waella minun edessäni ja ole
makaa", niin tämä maatimus koskee ensi sijassa rehellisyyttä.
Ia Dawid sanoo (1 W. 29: 17): Minun Jumalani, minä
tiedän, että sinä tutkistelet sydämen ja tahdot makuutta.
Paawali sanoo kauniisti (Rom. 15: 18): Sillä en minä
rohkene mitään puhua niistä, kuin ei Kristus minun
kauttani maikuttanut. Rakkaat lapset, olkaa suorat ja
rehelliset niinkuin Vapahtajanne. Älkää koskaan sanoko: „olen
iloinen nähdessäni teitä," kun se ehkä surettaa teitä.

Osoittakaa minulle werorah». Kun Wapahtaja näin
oli farisealaisille sanonut totuuden, tahtoi hän myöskin suoraan
ja peittelemättä mustata heidän kysymykseensä. Kun rooma-
laiset tuliwat ludan maan herroiksi, toiwat he myöskin maa-
han roomalaisen rahan, jolla werot tuli maksaa. Semmoinen
raha se oli, joka tässä näytettiin lesukselle.

Antakaat keisarille, luin keisarin omat ja Jumalalle,
luin Jumalan Vwat. Tämä oli puhdas ja selwä mustaus,
joka osoitti samalla Wapahtajan rehellisyyttä, suurta wiisautta
ja sydämellistä hymyyttä. Katselkaamme tätä likemmin! 1) Hä-
nen rehellisyytensä eli suoruutensa. Se on lesuksen
tahto ja käsky, että esimallalle tulee maksaa weroa; sen hänsanoo suoraan, kysymättä, mitä wiholliset siitä ajattelemat.
Niin apostolikin (Rom. 13: 1—7): Jokainen olkoon esimal-
lalle ....2) Hänen wiisautensa. Sen näemme siitä, mi-
ten hän puolustaa mielipidettään: Teidän tulee maksaa weroa
sentähden, että keisarin raha on teidän rahanne, ja hän siis
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teidän herranne. Tätä wastaan ei woitu mitään sanoa, niin-
kuin Luukaskin sanoo: Ia ei he taitaneet hänen puhettansa
kansan edessä laittaa. 3) Hänen rakkautensa. Herra oli
puhunut ilman katkeruutta. Wihollisetkin hän tahtoi wapah-
taa ia autuaaksi tehdä. Antakaa Jumalalle, mikä Jumalan
on! Jumala oli Israelin oikea Herra. Mutta koska he oliwat
hylänneet Jumalan, oli hän jättänyt heidät pakanain käsiin;
niin ennen, niin nytkin. Ainoa tapa, miten tästä päästä,
oli kääntymys Jumalan tykö. Kääntykää, tahtoo Wapahtaja nytsanoa. Näyttihän tämäkin tapahtuma, etteiwät he olleet py-
hittäneet Jumalalle sydämensä, sanansa ja työnsä. Antakaa
Jumalalle, mikä Jumalan on!

Kuinka ylewänä seisot edessämme. Herra lesus! Ia
kaikki, mitä olet sanonut ja tehnyt, kuinka se on täynnä suo-
ruutta, totuutta, wiisautta ja rakkautta! Anna meillekin armoa,
ettemme puhuisi muuta kuin mitä sinä »vaikutat!
Amen.

Kärsimisen historia.

lesus woidellaan Betaniassa.
loh. 12. Mark. 14.

Waikka Herran kärsiminen oikeastaan alkoi wasta Get-
femanessa, niin luetaan se tawallisesti alkamaksi woitelemisesta,
sentähden, että kaikki tapahtumat tästä hetkestä liittymät toi-
nen toiseensa. lesuksen kärsiminen kestää wiikkokauden, jota
nimitetään tarsimiswiikoksi eli piinawiikoksi. Woileleminen
tapahtui Lauantaina; seuraamana päiwänä (Palmusunnuntaina)
tapahtui ratsastaminen Jerusalemiin. Nardus on eräs laji
walerianaa. Tämän hywänhajuisen woiteen, joka Marialla
oli alapasteriastiassa, wuodatti hän lesuksen pään yli ja woiteli
sillä hänen jalkansa. 300 penninkiä ei ollut wähäinen summa
ja wastaa meidän rahassamme noin 140 markkaa. Merkil-
listä on, ettei toko ewankelisessa historiassa yksi-
kään wllimo osoita tylyä mieltä lesuöta kohtaan.
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Kaikkialla häntä kohtaa hellyys ja osanottawaisuus naissuwun
puolelta: waimot seuraamat häntä hänen waelluksillaan, Jeru-
salemin tyttäret itkewät häntä, Pilatuksen puoliso säälii häntä,
waimoja on läsnä hänen hautaamisessaan j. n. e.

Tapahtumat. Latsarus oli herätetty kuolleista. Tä-
mä ihmetyo oli woimallisesti waikuttanut kansaan. Raati
päättää, että lesuksen pitää kuoleman. Silloin lesus meni
(loh. 11: 54) Efraimiin, joka oli peninkulmaa Jerusa-
lemista. Sieltä hän waeltaa wiimeiset raskaat askeleensa Je-
rusalemiin ja julistaa juhlallisesti opetuslapsilleen kärsimisensä.
Ensi kerran hän julistaa kärsimisensä, kun Pietari tunnustaa
häntä Jumalan Pojaksi, (Matth, 16); toisen kerran kirkastu-
misensa jälkeen (Matth. 17: 22, 23). Tämä julistaminen
tiellä Jerusalemiin on kolmas. Tällä matkalla hän meni Je-rikon läpi ja wieraili Sakeuksen luona; sieltä hän meni eteen-
päin Betanian kylään, puoli peninkulmaa Jerusalemista, jossa
luotteleminen tapahtui.

Keskustelu.
lesulsen luotteleminen.

1) Maria. 2) ludas. 3) lesus.
1) Maria. Hänen kunnioittamisensa ja rakkau-

tensa. Itämaissa oli tapana woidella wiecaita, kun he tu-
limat taloon. Sillä tahdottiin osoittaa heille kunniaa. Koska
Maria käytti niin paljon rahaa tähän, lienee hän suuresti
kunnioittanut lesusta. Mistä tämä tuli? Hänen sisarensa
Martta oli ihanasti tunnustanut (loh. 11: 27): Herra, minä
uskon, että sinä olet Kristus Jumalan Poika, jonka piti tulla
maailmaan. Tähän on Maria marinaankin yhdistynyt. Tä-
män uskonsa hän nyt osoittaa käytöksellään. lesus oli he-
rättänyt hänen weljensä kuolleista. Voiteleminen tapahtui
siis kiitollisuudesta, rakkaudesta. Hän oli ennen istunut le-
suksen jalkain juuressa ja kuunnellut hänen sanojaan (Luukk.
10: 39). Siis hän oli niinkuin Martta tunnustanut hänetWapahtajllkseen. Tämäkin herätti rakkautta. Hän ei mi«
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tään nyt sanonut; teki maan hiljaisuudessa tehtäwansä.
Mutta mitä hän lienee ajatellut? Korkea raati oli käskenyt,
että sen, joka tiesi, missä lesuZ oleskeli, tuli ilmoittaa se,
että he saisiwllt ottaa hänet kiinni. Tämä oli luultawasti
Marialle tuttua. Mikä aawistus hänellä nyt ehkä oli? Tämä
hiljaisuus tekee hänen käytöksensä, hänen rakkauden-
osoituksensa maan paljoa kauniimmaksi.

2) ludlls. Hänen ulkokultaisuutensa. ludas ar-
wosteli ankarasti Marian käytöstä, kun hän arweli: mitä
warten tämä tuhlaawaisuus? Marian käytös harmitti häntä
siis. Hän puhui köyhäin puolesta. Suu ja sydän eiwät
wetäneet yhtä: ulkokultaisuutta. Mikä oli sitte hänen tarkoi-
tuksensa? Hän oli waras (w. 6) ja hänellä oli kukkaro. Hän
olisi tahtonut saada rahat omaan taskuunsa. Hän oli waras:
hän oli siis ennenkin ottanut yhteisestä kassasta, ja se oli
ehkä nytkin hänen tarkoituksensa.

3) lesus. Hän kiittää Mariaa, sanoen: Hän on
tehnyt hywan työn. Muut opetuslapset oliwat (Match. 26
mukaan) yhtyneet ludaan moitteesen, warmaankaan ei tees-
kennellen roaan sentähden, että he todella pitiwät woitelemisen
tuhlaamisena ja arweliwat, että olisi ollut parempi täyttää
nämä rahat köyhiä warten. He nimittäin näkiwät ainoastaan
ulkonaisen teon, eiwätkä nähneet Marian sydäntä. Opetus-
lasten sanat loukkasiwat Mariaa. lesuZ sanoi ensin: „ Miksi
te häntä waimaatte?" ja sitte: „Hän teki hywän työn minun
kohtaani." Sitte hän sanoi: „Tämä teki mitä hän woi." Tämä
on suurin kiitos, minkä Wapahtaja milloinkaan on
lausunut mistäkään työstä. Jokainen teko eli työ saa
alkuusa sisästä. Ulkonaisesti woimat teot olla toistensa kal-
taisia. Monella teolla on kaunis ulkonainen näkö, maikka si-
sällisesti on huono niinkuin farisealaisten käytös. Onko-
han myöskin tekoja, joissa laita on päinwastainen? Herra
katsoo sydämeen. Miksi oli siis Marian teko hywä? Koska
se osoitti hänen suurta rakkauttaan. Nyt tiedät myöskin, mitä
sinun tulee tehdä, että lesus sanoisi tekojasi hywiksi. Tee
kaikki, minkä teet, rakkaudesta lesukseen, joko alitat köyhää,
rukoilet, kuulet Jumalan sanaa, osoitat kärsiwällisyyttä tahi
kartat syntiä. Tästä lähteestä tulee kristityn kaikkien hy-
wien töiden lähteä.

lesus sowittaa Marian teon kuolemaansa: Hän
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ennätti woltelemlllln minun ruumistani hautaamiseksi; tahi
tarkemmin sanain mukaan: hän palssamoi minua hautaami-
seksi. Maria osoitti hänelle wiimeisen kunnian, ja sitä hän ei
tahtonut estää.

lesus ennustaa, että Marian käytös ilmoite-
taan yli koko maailman. Hän sanoo: totisesti s. o. se
warmaan tapahtuu. Ia se on tapahtunut. Jokainen kristitty
tuntee Marian, hänen tekonsa ja rakkautensa.

Lopuksi. Sinä et saa rakastaa lesusta mähemmän kuin
Maria. Miksi et? Koska hän on kuollut sinunkin tähtesi.
lesus otti wastaan Marian suuren lahjan. Hän tahtoo
saada paljon rakkautta. Miksi? Sillä hän on ensin meitä
rakastanut. Kreiwi Zinzendorf huomasi kerran matkoillaan
kuwan, Kristuksen ristillä, jonka alla seisoi: „Tämän minä
tein sinulle, mitä sinä teet minulle?" Mitä tarkoitti ensim-
mäinen lause? Mihin kehoitti toinen? Tämä tunki sywään
jalon kreiwin sydämeen. lesus haluaa marsinkin sydämiä,
jotka rakkaudesta häneen karttamat syntiä. Lakatkoon jokainen
wiiäryydestii, joka Kristuksen nimeä mainitsee (2 Tim. 2: 19).

Hän on kallein tawarani.
Autuuteni ainoa;
Hiin on yksin turmanani,
Muist' ei mitään apua;
Maailmassa kaikki muu,
Niinkuin sawu hajoontuu.
Siis hänt' etsin myöhään, nmrhain.
Hän on ystäwäni varhain.

U. S. W. Ehd. 152 b) 2.

lesus ratsastaa Jerusalemiin.
Mllth. 21.

Keskustelu.

Tämä tapahtui Palmusunnuntaina, joka siitä on saanut
nimensä. Wanhassa kristillisessä kirkossa säädettiin, että tästä
tapahtumasta piti saarnattaman kaksi kertaa nmodessa, Ad«
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wenttisunnuntaina ja Palmusunnuntaina. Se juuri, tärkeä,
ihana aine, joka aina tulee tuottamaan kristityille lohdutusta
ja iloa on tämä: Sinun kuninkaasi tulee sinulle.
Kuinka suuri ja ihana tämä saarna on Jumalan silmissä, sen
näemme siitä, että Jumala wuosisatoja ennen antoi julistaa
sen profetan kautta. Sak. 9:9, 10: Iloitse, sinä Sionin
tytär suuresti.... (Hän on siis olema kuningas, joka wai-
kuttaa rauhaa, —ja koko maailmaan.) Johannes ewankelista
lisää (12: 16), että opetuslapset wasta hänen kuolemansa
jälkeen muistiwat, että tämä oli hänestä kirjoitettu.

Katselkaamme nyt tätä tapahtumaa tarkemmin ja tutki-
kaamme, mikä merkitys sillä on lesuksen elämälle.
Kansa oli jo ennen tahtonut tehdä lesuksen kuninkaaksi (loh.
6: 15); mutta hän oli wälttäytynyt semmoisesta kunniasta.
Miksiköhän? loh. 6: 26 sisältää syyn: lesus ei tahtonut
olla kuningas heidän mielensä mukaan, maallinen kuningas,
joka aina möisi hankkia heille leipää. Wapahtajamme on kum-
minkin totisesti kuningas; siitä hän enin puhuu ennen kärsi-
mistänsä ja sen kestäessä. „Silloin kuningas sanoo niille,
jotka hänen oikealla puolellaan omat . .

." Pilatuksen edessä:
„Minä olen kuningas." Tässä hän myöskin antaa itseään
Palmella (palmun oksat, waatteet tiellä), hän, joka ei ole tullut
palweltawaksi maan palwelcmaan. Mutta nämä ulkonaiset
kunnianosoitukset, jotka hän ottaa wllstaan, näyttämät meille
kuwaannollisesti, että me saamme elää hänen maltakunnassaan
ja häntä Palmella wanhurskaudessa ja autuudessa. Hän on,
niinkuin profeta sanoo, kuningas, joka tuo rauhaa (Jumalan
kanssa). Hän ottaa myös wastaan terwehdyksiä, ikäänkuin hän
olisi kuningas. Kansa huutaa riemuiten (loh. 12: 13): Siu-
nattu on se, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas.
lesus ottaa muitakin kuninkaallisia kunnianosoituksia wastaan
estämättä niitä, esim. Hosianna (s. o. auta. Herra) Dawidin
Poika! Hosianna korkeudessa (s. o. auta sinä. Herra, joka
korkeudessa asut). Rauha taimahassa ja kunnia korkeuksissa!
Luukk. 19. Kun farisealaiset harmistuiwat näistä huudoista,
mastasi lesus heille: Jos nämä maikenewat, niin kiwet pitää
huutaman. > (Jos ihmiset kylmyydessään eiwät tunnusta sitä
rakkautta, jonka Jumala Poikansa lähettämisellä.on osoittanut.
niin hän antaa elottomalle luonnolle äänen, sillä se on tun-
nustettawa.) Mjm lapsetkin puhkeamat ilossaan sanoihin:
Hosianna Dawidin Poika! Siis näemme, että lesus, joka
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oli nöyrä ja sanoo, että meidän häneltä tulee oppia nöyryyttä,
että hän, joka muutoin aina eli hiljaisuudessa ja koetti malt-
taa huomion herättämistä, tässä ottaa mustaan ihmisten kun-
nianosoituksia. Hän tahtoo, että me pitäisimme häntä sinä,
mikä hän todella on. Meidän tulee kunnioittaa Poikaa, niin-
kuin me kunnioitamme Isää; ja lesuksen nimeen pitää kaik-
kien polwien kumartaman ja kaikkien kielien tunnustaman, että
lesus Kristus on Herra.

Mutta hän on kuningas, joka on maittanut ruunun
ristin kautta sekä woiton taistelun kautta kuoleman ja helwe-
tin kanssa ja nyt Golgatalla ottaa walwkuntansa haltuunsa.
Tässä, niinkuin usein Herran elämässä, näemme korkeuden ja
alentumisen likeisimmässä yhteydessä; niin esim. hänen synty-
misensä kurjuus ja enkelein kiitoswirsi; hänen nälkänsä ja kiu-
sauksensa ja enkelein palwelus sen jälkeen; kärsimisen julista-
minen ja kirkastuminen. Rohkeutensa ja kuninkaallisen mai-
niansa osoittaa hän sillä, että hän heti ratsastettuaan kaupun-
kiin ajaa ulos myyjät ja ostajat temppelistä, kenenkään estä-
mättä. Mutta riemuitseman kansan odotusta hän ei täytä.
He odottiwat, että Kristus Dmvidin poikana nyt uudistaisi
wanhan kuninkaanhuoneen loiston. Mutta hän astuu, maikka
koko kaupunki on liikkeessä, hiljaisesti alas, menee temppeliin,
katselee kaikkea, eikä tee sinä päiwänä muuta (Mark. 11: 11).
Siis ei mitään maallisia aikomuksia. Mutta toiselta puolen
Vapahtaja toiwoi, että koko Jerusalem hänet huomaisi, että
jokainen saisi tilaisuutta kääntyä hänen puoleensa ja kuulla
tarkemmin hänestä, niinkuin tapahtuikin. Sillä Math. 21:
10 mukaan „nousi koko kaupunki ja sanoi: kuka on tämä?"
Silloin kansa sanoi: „tämä on lesus se profeta Galilean
Natsaretistll." Mutta walitettawasti he eiwät sen enempää
tahtoneet kuulla hänestä. Kuinka ihmiset wieläkin omat sa-
manlaisia! Waikka 1800 m. on todistettu, että Kristus on
kuningas, joka hallitsee wihollistensa keskellä, maikka siitä saar-
nataan kouluissa ja kirkoissa, niin on wielä monta, jotka sul-
kemat karmansa, omat wälinpitämättömiä ja puuttumat mie-
lemmin maallisiin asioihin. lesuksen ratsastaminen Jerusale-
miin todisti, että hän rakasti sitä kaupunkia. Kuinka niin?
Mutta sen asukkaat eiwät huolineet siitä rakkaudesta. Miten?
Kuinka lesus osoittaa meille samaa rakkautta? Kuka sen ylen-
katsoo? „Katso sinun kuninkuus tulee sinulle!" Se, minkä
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äsken olemme esitelleet, osoittaa meille Wapahtajamme hiljai-
suutta, lempeyttä ja rakkautta. Itsekkäisyys ja turhamielisyys
oliwat kaukana hänen sydämestään. Kuinka hän muutoin olisi
käyttäytynyt? Jotakin aiwan toista oli hänen mielessään:
Ihmisen Poika on tullut etsimään ja wapahtamaan sitä, kuin
kadonnut oli. Hän itkee Jerusalemia ja sanoo (nämät sanat
sLuukk. 19: teidän tulee oppia ulkoa): Jos sinä tie-
täisit ... Tämä oli lesuksen wiimeinen koetus saada Jeru-
salemin kansa parannukseen ja uskoon. Mutta he eimät tah-
toneet, waan waelsiwat edelleen maallisilla ja syntisillä teillään
kysymättä lesuksesta. Sentähden kohtasi heitä pari päiwääsen jälkeen Herran wihanscma (Matth. 23: 3? ss): Jerusa-
lem, Jerusalem, sinä, joka tapat profetat ja kiwillä surmaat
ne, jotka sinun tytos lähetetyt omat! kuinka usein minä tah-
doin koota sinun lapses, niinkuin kana kokoo poikansa siipeinsä
ala? ja ette tahtoneet. Katso teidän huoneenne pitää
teille jäämän kylmille. Sillä minä sanon teille: ette suin-
kaan minua tästedes näe, siihen asti luin te sanotte (kun ker-
ran olette kääntyneet minun puoleeni ja tunnustatte minut
kuninkaaksenne): kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen!

Jerusalemin lopun te tunnette. Tulkoon tämä meille
waroitukseksi!

Älkää, rakkaat lapset, antako sen sanan tulla teille he-
delmättömäksi, joka tänään on teille puhuttu: Iloitse sinä...
katso sinun kuninkaas tulee sinulle wanhurskas ja
auttaja.. . Antakaa Herran lesuksen hallita teitä! An-
takaa hänen hallita teidän sydämiänne, että olette sen mie-
listä, kuin Kristus lesus oli: totisia, nöyriä, hiljaisia, autta-
waisia, ystiiwällisiä, puhtaita! Hallitkoon hän teidän sananne,
että ne omat lempeitä, kuin hänen, ja tosia, kuin hänen, jonka
suussa ei wääryyttä löydetty! Hallitkoon hän teidän tekonne,
niin että aina katsotte häntä, joka uskon on alkanut ja sen
päättää!

lesus Pesee opetuslastensa jalat.
loh. 13.

Maanantaina, Tiistaina ja Keskiwiikkona opetti lesus
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paljon marsinkin wertauksissa. Sillä aikaa pitiwät wiholliset
yhä neuwoa, kuinka he hänet tappaisimat. Silloin (Math.
26: 14, 15) meni ludaZ pois ylimmäisten pappein lno ja
sanoi: „Mitä te annatte minulle." Tämä tapahtui Keski-
wiikkona. Torstaina lähetti Vapahtaja Pietarin ja Johan-
neksen kaupunkiin walmistamaan Pääsiäislammasta, jonka jäl-
keen he illalla söiwät sen lain tawan mukaan. Mutta sitä
ennen syntyi riira opetuslasten kesken, kuka heistä etewin
olisi, ja sen yhteyteen tulee marinaankin panna jalkainpeseminen.

„Sokrateen hywästijättö maailmalle oli kaunis ja liikutta-
ma; samoin se, että hänen opetuslapsensa itkiwnt ja heittäyfi-
wät maahan, kun suuri opettaja oli laannut puhumasta ja ottanut
myrkkypikarin, tyhjentääksensä sen. Mutta tässä on enemmän kuin
Sokrates. Tässä näemme Jumalankunnian. „Minä olen", sanoi
lesus opetuslapsilleen, „suuresti halunnut syödäMtä pääsiäislam-
masta teidän kanssanne, ennenkuin kärsin." Ia niinkuin hän oli
rakastanut omiansa, niin hän loppuun asti rakasti heitä. Ei moi
koskaan mäsyä lukemasta ja uudestaan lukemasta, kuinka hän,
jolla oli semmoinen työ tehtäwänä, semmoinen kalkki juotawa-
na, wielä tänä wiimeisenä ateriana antoi Johanneksen maata
hänen rinnallaan sekä kasti ja antoi leiman opetuslapsille; millä
huolella hän puhuu siitä opetuslapsesta, joka oli hänet pettä-
wä, sanomatta hänen nimeään ainoastaan multaamalla pettä-
jälle itselleen, että hänen salaisuutensa oli tunnettu; kuinka
hän ilmoittaa liian rohkealle Pietarille, että hän tulee kieltä-
mään mestarinsa; kuinka hän nimittää opetuslapsia ystämik-
seen; sanoo että hän menee puis walmistamaan heille sijaa, että
he taas saamat nähdä häntä, että heidän sydämensä saa rie-
muita, eikä kenkään moi ottaa heidän riemuansa heiltä pois."

Keskustelu.
Icsulsm plllwelewa rullaus,

1) Sen syy. 2) Sen suuruus. 3) Sen torkoitus.
1) Syy. Jo silloin, kun lesus wiimeistä kertaa maelsi

Efraimista Jerusalemiin, syntyi riita opetuslasten kesken siitä,
kuka heistä etewin olisi (Math. 20: 20—28). Se uudistettiin,

15
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kun lesus wiimcistä kertaa aterioitsi opetuslastensa kanssa.
(Luukk. 22: 24—30). Tämän riidan ratkaisee lesus Main
pesemisen kuwaannollisella tounituksella, joka luullawasti ta-
pahtui heti sen jälkeen. '

lesus pesee opetuslasten jalat. Tämä oli muutoin orji-
en ja halwimpien pnlwelijain tehtäwä; sentähden ei Pietari
olisikaan sallinut lesuksen sitä tehdä. Miksi wapahtaja sen
sitten teki? „Niinkuin hän oli rakastanut omiansa . . .

."

Sen piti oleman hänen palwelewan rakkautensa todiste.
Miksi hän tahtoi osoittaa tätä palwelewaa rakkautta? Äsken
oliwat opetuslapset kysyneet, kuka heistä suurin olisi. lalkain
pesemisen piti antaman wastauksen siihen. lesus tiesi, että
hän oli Jumalasta lähtenyt ja että hän oli opetuslastensa
Herra ja Mestari. Hän teki kumminkin halwimman orjan
työn. Tämä on nöyryyttä. Ia Kristuksen palwelewan
rakkauden peruste on nöyryys. Joka teidän siassanne
tahtoo suurin olla se olkoon teidän palwelijanne. Ia joka
tahtoo tulla ensimmäiseksi, se olkoon kaikkein orja. Sillä ei
myöskään Ihmisen Poika ole tullut, että häntä palweltaisiin,
mutta palwclemaan ja antamaan henkensä lunastuksen hin-
naksi monen edestä (Mark. 10: 43 —45). Sentähden puhu-
taankin Kristuksen alentumisen tilasta, johon luetaan
hänen syntymisensä kurjuudessa, hänen alhainen elämänsä, hä-
nen monet kärsimisensä, hänen ristiinnaulitsemisensa ja kuo-
lemansa.

2) Suuruus. Johannes huomauttaakin tämän palwe-
lewan rakkauden suuruudesta. Sitä hän osoitti wiimeisenä iltana
ennen kuolemaansa Juvastakin, suurinta wihamiestänsä koh-
taan (w. 2), maikka hän tiesi korkeutensa ja jumalallisen luon-
tonsa (w. 3): hän tietää, että Kaikkein korkein tässä tekee hal-
wimman toimen. Sen huomaa Pietarikin (w. 6). Sinä,
elämän Jumalan Poika, ja minä syntinen ihminen j. n. e.
Katoolisessa kirkossa on paawilla tapana joka kiirastorstai pestä
12 papin jalat; katooliset ruhtinaat pesewät samoin 12 köyhän
jalat. Se olisi kaunista, jos se tapahtuisi lesuksen mielessä.

3) Tämän toimituksen tarkoituksen lausuu Herra sanois-sa (w. 14, 15): Niin pitää myös teidän toinen toisenne jalat
pesemän. Sillä minä annoin teille esikuwan. . . Roomalais-
ja kreikkalaiskatoliset kirkot ottamat nämä sanat puustawin

mukaan, mutta me emme niin. Vanhimmassa kristillisessä
kirkossa emme löydä mitään jälkiä siitä, että lesus olisi sitä



227

waatinut. Ia Wapahtaja on sanonut: „Ne sanat, jotka minä
teille puhun, omat henki ja elämä." Mikä on siis näiden sanain:
„Niin pitää myös teidän . .

." warsinainen merkitys? Mei-
dän tulee siis oppia lesukselta rakastamaan ja mie-
lellämme plllmelemaan toinen toistamme. Oppikaa
minulta, sillä minä olen nöyrä sydämestä. Samoin w. 34:
Uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte teitänne
keskenänne, niinkuin minä teitä rakastin ....Kristuksenrakkaus on olewa meidän »veljellisen rakkautemme esikuma.
Tätä esikuwaa ei oltu nähty W. T:Zsa; sentähden se oli uusi
käsky., Pitäen tätä silmäinsä edessä waatii apostoli (Fil. 2:
4): Älköön jokainen omaa parastansa katsoko maan myös toisen
parasta. Siis jos joku kysyy: kuinka pitkälle tulee minun
mennä palwelewaisuudcssa? niin wastaus on: niin pitkälle
kuin Kristus. Siitä pitää kaikkien ymmärtämän, että te
olette minun opetuslapseni, jos teillä on rakkaus keskenänne
(m. 35). Kristuksen rakkaus on siis kristityn tuntomerkki.

Jos te nämät tiedätte, te olette autuaat, jos te
niitä teette. Tieto yksin ei siis riitä. Te tiedätte tämän,
tehtaat se myös, rakkaat lapset. Ei ole sanottu, että ahkerin
oppilas koulussa aina on paras. Waan kuka? Koettakaa siis
auttaa neuwolla ja työllä, malmisilla muille iloa.

Mit' yksin tehdä hywllll
Woi «ma woimani,
loZ Herran armo sywci
Ei johtaa tahtoisi?
Jumala laupias
Taluta aina mua,
Gtt'en saa hairahtua
Oikeelta polultas.

(U. S. W. Ehd. 267: .1).

Pyhä Ehtoollinen.
Mllth. 26: 26—29.

Keskustelu.
Asetussmllt.

Kuinka asetussanllt kuulumat? Missä ne löytyivät? 1
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Kor. 11: 23—25. Nämä sanat sisältämät kaiken, mitä pyhä
ehtoollinen on ja mitä sen tulee olla meille.

Herra lesus sinä yönä, jona hän petettiin ....
Nämä sanat sanomat ajan, jolloin ehtoollinen asetettiin; ja
meidän kirkkomme wiettää sen muistoa Palmusunnuntaina.
Tätä sakramenttia sanotaan: ehtoolliseksi sentähden, että
se asetettiin ehtoona, yönä ennen Wapahtajan kuolemaa. Sitä
sanotaan myöskin: Herran pöydäksi (1 Kor. 10: 21) sen-
tähden, että Kristus siinä ramitsee meitä hengellisillä lahjoil-
laan: synteinantecksiantamisella, elämällä ja autuudella; kom-
munioniksi s. o. yhteys, liitto, koska me ehtoollisen nautti-
misessa tulemme sekä lesuksen että toinen toisemme yhteyteen
(1 Kor. IN: 16). Wielä yksi ehtoollisen nimi on alttarin
sakramentti, sentähden että sitä nautitaan alttarin ääressä.
Leiman murtamiseksi sanotaan sitä esim. Äp. T. 2: 42,
46. Se oli pääsiäisaterian lopussa, kuin Wapahtaja asetti eh-
toollisen, jonka nyt piti tulla entisen esikuwansa sijann(lKor.s:?).

Otti leiman. Leipä, jonka syömme, yhdistyy käsittä-
mättömällä tawlllla ruumiisemme, ramitsee ja wahwistaa sitä.
lesus sanoo itseään (loh. 6: 35) elämän leimaksi. Pyhässä
ehtoollisessa tahtoo Herra lesus tehdä samaa meidän sielullem-
me, minkä leipä tekee ruumiillemme. Mitä siis? Mdistyä
siihen, mahmistllll sitä.*) Wiini myöskin wirwoittaa ja wah-
wistaa; se on esikuwa siitä wirmoituksesta, jonka lesus syn-
tein anteeksiantamisella antaa. Joka janoo hän tulkoon minun
tyköni ja juokoon (loli. 7: 37).

Kiitti. Sillä hän pyhitti sen nautittawaksi. Saman
tekee, pappi Herran pöydän ääressä, kun hän lukee asetussanat
ja Isä meidän leiman ja miinan yli. Tätä toimitusta sano-
taan konsekrationiksi s. o. wihkimiseksi.

Mursi leiwiin. Se tarkoittaa, että lesuksen ruumis
piti samalla taivalla murrettcmmn.

Ottakaa, syökää ja juokaa tästä laitli! lesus tahtoo
siis, että kaikkien pitää syömän ja juoman. Mutta tätä le-
suksen käskyä ei katoolinen kirkko iottclc, se näet kieltää maal-
likoilta kalkin.

Tiima on minun ruunmui, ja tämä on minun were-
M. lesus ei anna heille ainoastaan nnkywäistä lahjaa, lei-

Ehtoollisleipää sanotaan meillä oblntiksi s. o. jotakin esiin-
tuotua, mutt» illtoolisessa kirkossa hostiaksi s. o. uhrattu.
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pää ja wiiniä, maan myöskin näkymättömän lahjan näkywai-
sessä ja sen kanssa, nimittäin ruumiinsa ja werensä. Pyhä
ehtoollinen ei siis ole ainoastaan wertauskuwallinen toimitus,
ivaan siinä jaetaan myöskin näkymättömiä kappaleita: Kris-
tuksen ruumis ja weri. Kysymykseen: Mikä on alttarin sak-
ramentti? wastllll sentähden Lutherus: Se on meidän Herran
lesuksen Kristuksen totinen ruumis ja weri ....Wasta
tämän kautta tulee pyhä ehtoollinen sakramentiksi, johon kuu-
luu kolme seikkaa: 1) että Herra itse on sen asettanut; 2) että
siinä on jotakin näkywäistä, joka tarkoittaa jotakin näkymä-
töntä; 3) että siinä annetaan näkymätön armolahja.

Tiima lallli on se uusi testamentti minun weressänis. o. minun wereni kautta tulee uusi testamentti, uusi liitto
perustetuksi. Testamentti tulee woimalliseksi ainoastaan sen
perustajan kuoleman kautta; samoin tuli U. Testamentti woi-
malliseksi lesuksen kuolemassa ja sen kautta.

lola teidän edestänne wuodatetaan; joka „monen edestä
wuodatetaan" s. o. kaikkien, koko ihmiskunnan, sekä niiden
edestä, jotka sen tietämät että niiden, jotka eiwät sitä tiedä;
sekä niiden, jotka uskomat että niiden, jotka eiwät usko; myös-
kin teidän edestänne.

Syntein anteeksiantamiseksi. Tässä lesus siis selwään
lausuu kuolemansa tarkoituksen. Tärkeä ja merkillinen sana.
Lutherus sanoo oikein: „lutka sanat ynnä sen ruumiillisen
syömisen ja juomisen kanssa owat pääasiat tässä sakramen-
tissa." Minkätcihden menet ehtoolliselle? Lyhyt, mutta pal-
jon sisältämä mustaus tähän on: saadakseni siellä syntini
anteeksi. „Mutta missä syntein anteeksiantamus on, siellä
on ...." Olemme kumminkin jo ennen kuulleet, että meissä
pitää oleman katumusta ja uskoa saadaksemme syntimme an-
teeksi. Sentähden waatii apostoli, että ihminen koettelee it-
seänsä (1 Kor. 11: 28). Jotta sellainen itsensä koetteleminen
ennen ehtoollista tapahtuisi, on meidän kirkkomme säätänyt
ripin. Likeisessä yhteydessä tämän kanssa on synnintunnustus.
Kun tämä on luettu, lausuu pappi kolmiyhteisen Jumalan ni-
meen syntein päästön kaikille katumaisille ehtoollismiernille.
Raamattu puhuu (1 Kor. 11: 26—29) kelwollisesta ja
kelwottomasta pyhän ehtoollisen nauttimisesta. Kelwoton
on se ehtoolliswieras, joka käy ilman katumusta ja ilman us-
koa, että hän siinä saa syntinsä anteeksi. Hänen rangaistuk-sensa on, että hän tulee „wikapääksi Herran ruumiiseu ja we-



reen", koska hän ei ole eroittanut Herran ruumista ja werta.
„Hän syö ja juo itsellensä tuomion."

Se tehliiiit. Se on siis lesuksen käsky, että meidän
tulee käydä ehtoollisella. Jos lesuksen sanoilla on joku mer-
kitys teidän mielestänne, niin kuulkaa, mitä hän sanoo: Se
tehkäät. Tässä herää kysymys: omatko semmoiset kristityltä,
jotka eiwät käy ehtoollisella. Me emme woi pitää niitä sem-
moisina, sillä pyhässä ehtoollisessa tunnustamme yhteytemme
Kristuksen kanssa; mutta he eiwät sitä tunnusta. Mutta
jos joku wäittää: „minun wanhempani eiwät käy Herran pöy-
dällä, sentähden en minäkään woi mennä", niin woimme mus-
tata tällä lesuksen selwään sanotulla käskyllä sekä näillä sa-
noilla: „loka rakastaa isää taikka äitiä enemmän kuin mi-
nua, hän ei ole minulle otollinen." Kuinka usein tulee käydä
Herran ehtoollisella? „Niin usein kuin te sen teette. . .";
tästä woimme päättää, että sen tulee tapahtua usein, lisko-
maisen kristityn kiitollinen rakkaus ei sallikaan hänen kauan
olla käymättä. Moni käy kaksi kertaa wuodessa; se on hywä
kristillinen tapa, jota ansaitsisi seurata. Mitä tarkoittaa mor-
siuspari sillä, että he käymät ehtoollisella? Että lesus on
kolmas heidän liitossaan. Minkatähden käymät lapset, joiden tulee
jättää isänkoti? Saaduksensa woimaa wastustaa maailman
wiettelyksiä. Miksi sairaat nauttimat ehtoollista? Mipään,
lapset, kun tulette uusiin elämän waiheihin, tulee teidän käydä
ehtoollisella; sillä uudet waiheet tuomat uusia kiusauksia. Jospa
saisit kokea, niinkuin minä olen kokenut, mikä siunaus ehtool-
lisesta on.

Minun muistokseni. Sillä niin usein, kuin te syötte
tästä leimasta, pitää teidän Herran kuolemaa julistaman siihen
asti tuiu hän tulee (1 Kor. 11: 26). Siis lesuksen kuole-
man ja rakkauden muistoksi. Muista lesusta Kristusta!
(2 Tim. 2:8).

Täällä koulussa woitte, rakkaat lapset, saada ainoastaan
muutamia wiittnuksia pyhästä ehtoollisesta. Mutta säilyttä-
kää ne uskollisesti muistissa, että Jumalan Henki kerran woisi
puhaltaa niihin ja oikeassa ajassa tehdä ne elämiksi, kun te
astutte Herran pöydän ääreen.

Tässä tulee lasten kanssa lukea ja tutkia muutamia
ehtoolliswirsiä.
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lesuksen kärsiminen Getsenmnessa.
Matth. 26: 36—56.

Tätä osaa Herran elämässä on wanhastaan nimitetty
hänen sieluntaisteluksekseen eli sielunkärsimisekseen.
Waikea on mitään lausua tästä kärsimisestä Getsemanessa; sillä
ewcmkelistain yksinkertaista kertomusta lukiessa tuntee ikään-
kuin itsensä siirretyksi pyhään, tuntemattomaan maahan. Mikä
oli tämän tuskan, tämän hirmuisen kuolemcmtuskan sy-
wempi syy? Historia on siitä waiti. Msi ainoa paikka U.
T:ssa, Ebr. 5: 7 walaisee hiukan tätä sieluntaistelua. Jos
wertcmmme tätä paikkaa Herran persoonaan ja töihin, niin
woinee seuraaman käsityksen pitää oikeana. Kaikki kärsiminen
on rangaistusta, sillä kuolema on tullut synnin tähden. Mutta
koska Kristus oli miaton, puhdas ja pyhä, niin ei moi tulla
kysymykseen, että hän kärsisi rangaistukseksi; ei mainita hänen
milloinkaan olleen sairaana. Koska nyt tässä näemme hänen hir-
muisimmassa tuskassa, täytyy meidän siis etsiä toinen syy
siihen. Ensimmäisessä silmäyksessä woi näyttää siltä, että kuo-
leman pelko synnytti tämän tuskan. Tähän wastaamme aluksi:
marmaankm myös se. Hän oli itse kerran lausunut (Luuk.
12: 50): Mutta minun pitää kasteella kastettaman, ja kuinka
minä ahdistetaan siihen asti, että se tapahtuu! Tämä tuska
pakoitti häntä tässäkin rukoukseen. Kristus sanoo olemansa
totuus; ja kärsimisen kammoaminen, toimo päästä siitä on to-
tinen, ihmiselimen tunne. Kun kreikkalaiset filosofit. Stoalaiset,
opettiwat toisin, niin heidän siweysoppinsa oli walheellinen,
koska he wäkiwaltaisesti tyhjäksi tekiwät sydämen Hellimmät
tunteet, niinkuin surun, osanoton, rakkauden. Kun kuulemme
puhuttaman pahantekijöistä, jotka nauraen ja leikkiä puhuen
omat menneet kuolemaan, niin me selmään ymmärrämme,
mistä he omat saaneet tämän lewon. Tämä on ulko-
nainen lohdullinen puoli Vapahtajamme sieluntciistelusta Get-
semanessa, että meidän surumme rakkaitten ystäwiemme kuo-
lemasta, häwinneestä maallisesta onnestamme ja kaikki muu
katkeruus on pyhitetty lesuksen tuskan kautta. Mutta se,
minkä olemme sanoneet, ei riitä selittämään tätä Vapahta-
jamme suurta ja hirmuista tuskaa. Sillä ei sopisi Ju-
malan Pojan niin kauhistua ruumiillista kuolemaa; ja moni



232

martyri, jolle ensin uhkauksilla sitte todellisuudessa on tuotettu
yhtä suuria tuskia, kuin Herra karsi Golgatalla, olisi suurempi
meidän silmissämme. Sentähden täytyy tähän tuskaan ja
kuoleman olla wielä toinen syy, jonka raamattu myöskin sel-
mään esittää. „Totisesti hän kantoi meidän sairautemme ja
meidän kipumme hän sälytti päällensä. Rangaistus
on hänen päällänsä." „loka ei synnistä tiennyt, hänen
on Jumala meidän tähtemme synniksi tehnyt." Kristus sei-soo jo täällä Getsemanessa koko ihmiskunnan sijassa, ja tuntee
täällä ijankaikkisen kuoleman, josta hän tahtoi meitä wapahtaa;
ja hänen täytyi tuntea se sen wnati Jumalan Vanhurs-
kaus wapllhtaaksensa ihmiskunnan synnin seurauksista.
Mutta nämä seuraukset oliwat äärettömiä alan sekä suuruuden
suhteen. Mikä on hengellinen ja ijankaikiinen kuolema? Eräs
kirjailija lausuu siitä: „Hän näkee sen tuskan ja kadotuksen
tuliwirran, joka wuotaa ensimmäisestä synnistä, lemiäwän
maan yli, raiwuaman ihmisten sydämissä, wetäwän lukemat-
tomia mukanansa näkymättömän maailman sywyyteen ja siellä
piirittämän niitä sammumattomilla liekeillä. Hän näkee sen
rangaistuksen, minkä uskomattomat saamat kärsiä; hän näkee
sentin rangaistuksen, mikä uskowaisia kohtaisi, jos ei hän nm-
pahtaisi heitä siitä. Hän kuulee helwetin mustasta pimey-
destä ijankaikkisen hammasten kiristyksen. Waiheaita pyhän
Jumalan ja syntisen, kadotetun ihmissuwun wäliltä särkyy:
tuskan aallot wirtaamat hänen sydämeensä. Tätä hän ei kestä.
lumalihminen waipuu alas maahan; sanomaton surkeus syn-
nyttää hänessä sanomattoman tuskan." Siis jo Getsema-nessa meidän tähtemme, meidän sijassamme. lesuksen wa-
wistus on syntisen tuska, joka seisoo tuomarin edessä.

Keskustelu.
Herran lesulsen liirsiminm Getsemanessa.

1) Sen suuruus. 2) Sen syy. 3) Se woitetaan ru-
kouksella.
1) Kärsimisen suuruus. Weisataan joku uursi lesuksen

kärsimisestä. lesus sanoo: Minun sieluni on murheissansa
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kuolemaan saakka s. o. kuolemautuskassa, „sangen suuressa ah-
distuksessa," niin kuin Luukas sanoo (22: 44). Hän tunsi siissaman tuskan kuin ihminen, joka taistelee kuoleman kanssa.
Hän wapisi ja kauhistui, ja hänen tukensa oli kuin merenpi-
sarat, jotka maan päälle Hän rukoili, ,että tämä
talkki otettaisiin häneltä pois. Niin hän ei koskaan tähän
saakka ollut rukoillut. Enkelin täytyi wahwistaa häntä (ehkäpä
ruumiillisesti, koska hänen ruumiinsa myöskin kärsi tästä sie-
luntuskasta, joka yli kaiken mielikuwituksen käy,) ja kuitenkin
lesus woi wielä 15 tuntia, ilman ruumiillista lepoa ja wir-
woitusta kestää).

Kolmelle opetuslapselle, jotka olimat nähneet hänen kir-
kastumisensa Taborilla ja tulimat olemaan hänen sielun kär-
simisensä todistajia, lausuu hän tämän toiwon: Olkaa täällä
ja walwokaa minun kanssani! Se on ikäänkuin hän tahtoisi
wahmistaa ja mirwoittaa itseänsä katsomalla niitä, jotka hänen
piti lunastaa; mutta heidän uneliaisuutensa teki maan kärsi-
misen kalkin katkerammaksi. Hän ei ainoastaan langennut
polwilleen, niin kuin me teemme suuressa hädässä, maan hän
lankesi kasmoilleen alas maahan. Mainitsemme tässä toisen
raamatunpllikan (Hebr. 5:7), joka luultawasti puhuu
tästä sieluntaistelusta: Jok» on hänen lihansa päiwinä uh-
rannut rukoukset ja nöyrät anomiset wäkewällä huudolla ja
kyyneleillä sen tykö, joka hänen woi kuolemasta pelastaa, ja
on myös kuultu, että hän lumalata kunnioitti stahi tuskas-
tansa, niinkuin wiimeiset sanat oikeastaan owat taännettäwät).
Siis niinä päiwinä, jolloin hänellä oli inhimillinen luonto,
on hän kerran rukoillut wäkewällä huudolla ja kyyneleillä.
Woimme kyllä ajatella, että hänen silmänsä eiwät olleet tuimat,
tun hänen hikensä tuolemantuskasta muosi werenpisaroina
alas maahan. Tämä oli otollinen uhri hänen taiwaalliselle
Isälleen, jonka kanssa hänen yksin oli tekemistä. Mutta hän
tuli kuulluksi tuskastansa; ei niin että hän säästettiin kuole-
masta, mutta hän wapahdettiin pelosta ja kuolemcmtuskasta,
tun hänen taiwllllllinen Isänsä lähetti hänelle wahwistawan
enkelin niin, että hän lewollisesti ja rohkeasti woi mennä

Ei woi tekstisi» warmaan päättää, onko tuskan hiki juossut
maahan rastaina pisaroina niinkuin wedenpisarat, tahi onko hien ohessa
»virrannut merta. Toiset raamatun tulkitsijat owat edellistä, toiset jäl-
kimmäistä mielipidettä. Opettaja woi jättää asian selittämättä etenkin
iun tässä on paljon tärkeämpiä asioita, mistä puhua.
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joukkoa mustaan ja kysyä: Ketä te etsitte?
2) Syy. Mistä tämä hirmuinen tuska, jota emme

woi käsittää? Lause Ebrealaisepistolassa sanoo, että se tuli
kuoleman pelosta. Ei se kumminkaan woinut olla ainoastaan
pelko, joka koski ruumiillista kuolemaa. Synnin palkka on
kuolema. Mutta lesus ei ollut yhtään syntiä tehnyt, hänen
ei siis tarwinnut kuolla. Mutta hän kärsi ja kuoli meidän
tähtemme; sillä (2 Kor. 5: 21): Hän on sen, joka ei mitään
synnistä tiennyt, meidän edestämme synniksi tehnyt, s. o. ran-
gaissut, kohdellut niinkuin syntistä. Rangaistus on hänen
päällänsä, että meillä rauha olisi (Es. 53). Siis näki lesus
kuolemassa synnin kirouksen, ja koska hän oli synnittä, näti
hän kuoleman suurimmalla kauhistuksella kuin me. Häntä,
Pyhää, hirwittää kuolema, synnin palkka, jota hän ei ole an-
sainnut. Hän kauhistuu sitä hirmuista rangaistusta, jonka
pyhä ja manhurskas Jumala oli päättänyt syntiselle maail-
malle ja jonka hän oli pois ottama. Koko maailman synti-
surkeus oli hänen päällänsä; hän ei ainoastaan näe sitä
niinkuin Jumala sen näkee; hän tuntee sen koko sen hirmui-
suudessa. Ia Jumala jättää hänet siihen tuskaan ja tuomi-
oon, kunnes hän tempaa hänet siitä (Es. 53). Nyt emme
enää ihmettele tätä hirmuista tuskaa. Mutta me tahdomme
tästä oppia, mikä synti ja synninrangaistus on. Hänen,
joka ei sitä tiedä, tulee mennä Getsemaneen. Mitä minä
tarkoitan? Jumala uhkaa (Rom. 2:9) lähettää murhetta ja
tuskaa jokaiselle ihmissielulle, joka pahaa tekee. Kuinka surut-
tomia ja huolettomia omat kumminkin monet ihmiset! Herra
pelkäsi meidän syntejämme; mutta on monta,, jotka eiwät ol-
lenkaan pelkää malhetta, petosta, kostonhimoa. Älkää, te lapset,
olko heidän kaltaisiaan. Waan kun kuulette ja luette
Herran kärsimisistä Getsemanessa, niin pitäkää lesus si lmäinne
edessä ja kuulkaa hänen sanansa (Es. 43: 24): Sinä sait
minun työtä tekemään sinun synnissäs ja olet tehnyt
minulle waiwaa sinun pahoissa teoissas. Älkää an-
tako Wapahtajan työn ja mannan teidän edestänne hukkaan
mennä.

3) lesulsen rukous. Mitä nyt Wapahtnjamme teki
tässä suuressa siclunhädässä? Hän rukoili. Ia sillä hän
on opettanut sinulle, mitä sinun pitää tekemän, kun kärsiminen
sinua kohtaa. Hätä ja tuska älkööt wiekö sinua toiwottomuutccn,
niinkuin ne ludaan weiwät, eikä edemmäksi syntiin, waan niin-
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kuin lesuksen rukoukseen. „Hän rukoili, kauan", sanoo
Luukas. Siis mitä suuremmaksi tuska tuli, sitä hartaam-
masti hän rukoili häntä, joka moi hänet kuolemasta wapah-
taa. Hän teki kuin Jakob, ei päästänyt Herraa, ennenkuin
hän oli hänet siunannut. Muistakaa tätä, lapset, kun aallot
kerran uhkaamat hukuttaa teitä! Mitä tarkoitan? Hän ru-
koili samoilla sanoilla. Rukouksessa ei tarwita kauniita
sanoja, maan ennen kaikkea totuutta. Hän wahwisti omalla
esimerkillään opetuksensa (Luukk. 18), että meidän tulee aina
rukoilla eikä wäsyä. Hänen rukouksensa kuuluu: „Isäni,
jos mahdollinen on, niin menköön pois minulta tämä
talkki: ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, waan
niinkuin sinä." Ensimmäiset sanat sisältämät rukouksen Ju-
malalle (mistä?) ja osoittamat, että lesuksella oli inhimillisiä
tunteita. Tuntien ääretöntä kärsimistä, toiwoi hän, että Ju-
mala, jos mahdollista, wapauttaisi häntä kalkkia tyhjentämästä.
Samoin saamme mekin «alittaa Jumalalle hätämme ja rukoilla
wllpautusta siitä, ,M kuitenkaan niinkuin minä tahdon,
waan niinkuin sinä." Tässä osoittaa lesus suurimmassa ih-
misellisessä tuskassa jumalallisen tahdon. Isänsä Poikana
hän tahtoi kunnioittaa Jumalaa tottelemaisuudella ja uskoi
mastoin inhimillistä tuntoaan, että Isän tahto oli paras.
Luonnostaan on meidän tahtomme wastahakoinen Jumalan
tahdolle marsinkin kun kaikkinainen onnettomuus ja hätä meitä
kohtaa. Hänen isiinsydämensä ei milloinkaan unhota niitä,
jotka omat hänen lapsensa. Taistele tuskassa ja taudissa,
että woisit antaa Jumalalle tahtosi uhrina, lahjana (alttiiksi-
antllwaisuus) ja ainoastaan tahtoa sitä, mitä hän tahtoo
(kuuliaisuus). Tämä on kyllä niin waikea asia, että se aino-
astaan Kristuksen hengen kautta on mahdollinen („Minä olen
wiinapuu, te olette oksat"). Mutta se on sen kautta mah-
dollinen, niinkuin näemme pyhien esimerkistä. Herra on opet-
tanut meitä joka päiwä rukoilemaan: Tapahtukoon sinun tahtosi!

Pietarin kieltäminen.
Matth. 26: 57—75.

„Tässä näyttäytyy suuri wastakohta: toiselta puolen Ie-
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sus, joka walppaudella ja rukouksella meni kiusausta mustaan
ja joka oli jo sisällisesti sen woittanut, ja toiselta puolen Pie-
tari, joka röyhkeiinä ja malmistumattomana etsi waaraa. Pie-
tarin lankeemus on marinaankin sywin, minkä raamattu mai-
nitsee Jumalan palwelijoista. Häntä oli ensiksikin woimalli-
sesti waroitettu, mutta kumminkin rohkeni hän
mennä maaraan; mielä hän oli juuri tätä ennen nähnyt le-
suksen katkerimman kärsimisen ja hylännyt hänet hänen tus-
kassaan. Lopuksi hänellä oli oiwallisin tilaisuus asian pun-
nitsemiseen sen kautta, että kiusaukset seurasiwat pitkien wäli-
aikain perästä, ja kumminkin hän lankesi yhä sywemmä syn-
tiin." Gerlach. Muutamissa raamatunhistorian oppikirjoissa
ei mainita sanaakaan niistä tärkeistä sanoista, jotka Wapah-
taja edellisenä iltana lausui Pietarille (Luukk. 22: 31): Si-
mon, Simon, katso saatana on pyytänyt. . .

Keskustelu.
Pietarin liettäminen.

1) Itse teko. 2) Syy. 3) Katumus.
1) Pietarin telo. Kun Herra ensi kerran näki Pieta-

rin, antoi hän hänelle nimen Kefas, Pietari s. o. kallio, luja
kuin kallio (loh. 1). Ennen oli hänen nimensä Simon. Lu-
jana kuin kallio oli Pietari monta kertaa näyttäytynyt. Ker-
ran luopuiwat useat lesuksen opetuslapset hänestä (loh. 6: 66).
Silloin sanoi lesus kahdelletoista: „Ettekö te myös tahdo mennä
pois?" Simon Pietari wastasi häntä: „Herra, kenenkäs tykö
me menemme? sinulla on ijcmkaikkisen elämän sanat." Toisen
kerran: „Herra, mene pois minun tyköäni, sillä ..." Milloin se
oli? Kolmannen kerran: „Sinä olet Kristus..." Missä
tilaisuudessa lausui Pietari tämän? Kiirastorstain iltana
nimitti Wapahtaja häntä ainoastaan Simoniksi; sillä silloin
hän ei suinkaan ollut kallion kaltainen. Hän teki teon, jota
sanotaan kieltämiseksi. Se tapahtui kolme kertaa. Ensi ker-
ran hän makuutti: En tunne häntä. Tämä oli jo walhe.
Toisen kerran hän kielsi malalla siis määrä wala. Kol-
mannen kerran hän sadatteli itseänsä. Tämä on peittää sun-
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tiä synnillä. Sen, jolla peitetään, tulee olla, suuremman kuin
se, joka on peitettäwä. Samoin Pietarin kolminainen synti.
Niin on ylipään joka synnin laita. „Anna synnille sormi,
niin se pian ottaa koko käden."

Me woimme helposti langeta samaan syntiin kuin Pie-
tari kieltää Wapahtajamme. Miten? Muutamia esimerk-
kiä! Jossakin seurassa lasketaan leikkiä tahi puhutaan pilkal-
lisesti jumalallisista asioista; me hymyilemme sille tahi olemme
maiti. Joku pilkkaa meitä siitä, että rukoilemme, emme tahdo
elää niin kuin muut, luemme ja mietimme ahkerasti Jumalan
sanaa, puhumme siitä mielellämme j. n. e. Jos tämä maikut-
taa meissä sen, että me lakkaamme näitä harjoittamasta, niin
me olemme kieltäneet Kristuksen. Mipään me kiellämme häntä
synnillä. Mutta Matth. 10: 32, 33 luemme: Sentähden
jokainen kuin minun tunnustaa ihmisten edessä, sen
tunnustan myös minä minun Isäni edessä, joka on
taiwaissll. Mutta joka minun kieltää ihmisten e-
dessä, hänen minä myös kiellän minun Isäni edessä.
joka on taiwllissa. Kuinka hirweää, jos kerran saamme
kuulla nämä sanat: „En tunne minä teitä." Rukoilkaamme
siis, että Wapahtaja warjclisi meitä, ettemme niinkuin Pie-
tari luottaisi itseemme ja heittäytyisi waaraan ja että hän ru-
koilisi meidän puolestamme ja nmhmistaisi uskoamme.

2) Kieltämisen syyt. Hän laiminlöi sen, minkä lesus oli
käskenyt: walwomisen ja rukouksen, ettei hän kiusaukseen
lankcisi. Joka walwoo, hän huomaa waaran, niin sota-
mies, niin yöwartijakin. Se waara, mikä tässä on, on synti,
joka warkaan tawalla koettaa hiipiä sydämeen ja alkaa wähä-

pätöisyydestä, niinkuin tulipalo pienestä kipinästä. Pietarin
puuttuman walwowaisuuden seuraukset oliwat röykkeys, epä-
usko ja ihmispelko.

Pietari oli sanonut: „32aikka kaikki suuttuisiwat sinuun...;
maikka wielä kuolisin sinun kanssasi . . .

." Tässä näemme.
kuinka hän piti lupauksensa. Hän luuli olemansa woimallisem-
pi kuin hän oli. Kun luulee liian suuria itsestään, joutuu
kiusauksiin ja ansoihin. Esim. joku ihminen, joka menee peli-
huoncesen, ajatellen: kyllä minä olen Maroillani...; tytöt,
jotka menewnt maailmalliseen huwitukseen, sanoen: pitäähän
minun kerran katsoa, mimmoista se on; lapset, oppipojat, jotka
tekemät tuttawuutta huonojen tomerien kanssa y. m.
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Eväuslo. lesus oli sanonut Pietarille: Tänä yönä,
ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minut kiellät.
Pietari ei uskonut, että se tapahtuisi. Epäusko oli siis toi-
nen syy hänen lcmkeemiseensa. Raamattu puhuu monessa pai-
kassa siitä, kuinka helposti ihminen lankee syntiin ja kuinka
heikko hän on. Pietarin esimerkki todistaa sen selmään. Kum-
minkin arwelemme, että synti kyllä jättää meidät rauhaan.
Kuinka nuorukainen tiensä puhdistaisi (Ps. 119: 9). Wastaus
kuuluu: Kun hän pitää itsensä sinun sanas jälkeen.

Ihmispelko. „TämiMn oli lesus Natsarenuksen kanssa."
Pietari käsitti, että jos hän olisi sen myöntänyt, niin hän olisi
tuomittu kuolemaan; ja tämä pelko ihmispelko oli kolmas
syy hänen kieltämiseensä. Mutta olihan tässä näntämä waa-
ra. Oli kyllä, mutta wielä waarallisempaa on tehdä syntiä.
Hengellinen kuolema on wielä waarallisempi kuin ruumiillinen.
Pietarin olisi pitänyt johdattaa mieleen monta lesuksen sanaa
ja työtä: esim. „Ältaät peljätkö niitä, jotka tappamat ruu-
miin .

. ."; ja merellä: „Te heikkouskoiset, miksi te olette
pelkurit?" Usein oli lesus pelastanut kuolemasta. Sa-
moin on ihmispelko wielä usein syynä siihen, että me kielläm-
me lesuksen, menettelemme niin kuin emme tuntisi häntä em-
mekä hänen käskyjään. „Sinä et s-, a olla palmeluksessani, jos
et tahdo auttaa minua lausumalla tämän walheen tahi teke-
mällä wihamiehelleni tämän wahingon. Minä olen niin usein
sinua auttanut, ja sinä et tahdo kirjoittaa nimesi tämän wäärän
todistuksen alle." Tämmöisissä tilaisuuksissa, rakkaat lapset, äl-
kää antako ihmispelon woittaa Jumalan pelkoa, waan päin
mastoin. Esimerkkejä: Josef. „Kuinka minä niin paljon pahaa."
Kolme miestä (Dan. 3: 17, 18): Katso meidän Jumalamme,
jota me palwelemme, woi auttaa meitä... ja apostolit: „E-
--nemmän tulee kuulla Jumalaa kuin ihmisiä."

Hän ei rukoillut. Rukous saattaa meidät yhteyteen
Jumalan kanssa ja tekee meidät wäkewiksi hänen woimassaan,
niin että woitamme kiusauksissa: „Awukscs huuda minun hä-
dässä, niin" ... Jumala tahtoo siis auttaa meitä maittamaan
kiusauksia, mutta sitä apua ei Pietari pyytänyt. Hän ei wal-
wonut eikä rukoillut. Kun siis synti tuli taistelemaan hänen
kanssaan, niin hän kukistui taistelussa ja lankesi.

3) Katumus. Sywä oli Pietarin lankeemus, sillä hän
oli kieltänyt kaiken yhteyden Kristuksen kanssa. Millä sanoil-



239

la? Mutta lesus katsoo häntä ja solmii taas yhteyden. Tä-
mä katse sanoi Pietarille: 1) että Herra oli puhunut totta;
(Missä suhteessa?,) 2) että hän wielä oli lesuksen rakkauden
esineenä. Minä olen rukoillut sinun edestäsi, että si-
nun uskosi ei puuttuman pitä; ja kun kääntynyt olet,
niin wahwista weljiäs. Mille ihanille sanoille ei Pietari
silloin pannut armoa. Mutta mitä ne nyt scmoiwat hänelle?
Että lesus jo silloin tiesi, mitä hän nyt teki; hän, jota hän
niin hämyttömästi oli kieltänyt, oli rukoillut hänen puolestaan.
Kuinka hän oli häntä saattanut sywästi murheelliseksi. Tätä
ajatellessa pakahtuu sydän Pietarin rinnassa. Hän meni ulos
ja itki katkerasti. Tämän hetken perästä Hän ei koskaan teh-
nyt sitä syntiä, maan sanoo päin mastoin: Kuinka me woi-
simme olla julistamatta, minkä olemme nähneet jakuulleet.
Uhtä ystäwällisesti ja lempeästi katsoo lesus meitä jokaista,
jotka olemme kieltäneet häntä synneillämme. Se katse sanoo:
Minä kuolin sinun edestäsi, ja sinä ylenkatsot minun, ylen-
katsot minun syntielämälläsi! Tahdotko sinäkin mennä pois?
Waikuttakoon tämä katse meissä niinkuin Pietarissa katkeran
katumuksen ja totisen kääntymisen.

lesus Kaisaan luona.
Math. 26: 37—73.

Keskustelu.

lesus ja hallen wihollisensll. Koko tutkistelun aikana
Kaisaan luona osoittamat lesuksen wiholliset pahuuttansa. loh.
18: 19—21 mukaan kysyi ylimmäinen pappi lesukselta hänen
opetuslapsistaan ja hänen opistaan. Tätä kamalaa kysymystä
ei tehty sentähden, että ylimmäinen pappi olisi halunnut niitä
tietoja. Hän, samoin tuin muut lesuksen mastustajat, tunsi
kyllä lesuksen opetuksen. KaifaZ ymmärsikin heti tähdätä pää-
kohtaan lesuksen opetuksessa, että hän oli Jumalan Poika.
Mutta hän tahtoi marinaankin lesusta lausumaan jotakin,
josta möisi häntä tuomita. lesus wnstaa, että muut tuomit-
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maa lesuksen hiljaisuutta!) Mutta ylimmäiset papit ja
wanhimmat ja koko raati etsiwät määrää todistusta hauta mus-
taan, että he hänet tappaisiwat. Sana etsiwät osoittaa hei-
dän ilkeyttään. Tuomarin tulee etsiä oikeutta, ja hänelle pi-
täisi siis olla tärkeää kuulla oikeaa todistusta. Heidän sil-
mämääränsä on saada lesukselta elämä pois ja sen kautta
tulee koko keskustelu paljaaksi ulkokultaisuudeksi.
lesus ei mustannut sanaakaan kaikkiin heidän syytöksiinsa
ja pysyi yhä hiljaisena, maikka ylimmäinen pappi tehoitti häntä
puolustamaan itseään; eihän se olisi mitään hyödyttänyt, kun
wiholliset jo oliwat päättäneet hänen kuolemansa. Tämä hil-
jaisuus wllituttikin hänen tuomareihinsa enemmän kuin mitkään
sanat olisimat tehneet. Salomo sanoo: Puhumisella on ai-
kansa ja waitiololla on aikansa. Mutta ei ole helppoa, mar-
sinkaan waitiolon suhteen tietää oikeaa aikaa. lesus on maiti
sentähden, että wihollisten oma omatunto moi antaa heille pa-
rahimman mustauksen, nimittäin, että heidän tekonsa on määrä.
lesus moi syystä sanoa: „Oppikaat minusta, sillä minä olen
siwiä." Hän kärsii suurimman wääryyden wihastumatta, silla
hän tietää Jumalan tahtoman, että hän kärsisi, ja sentähden
hän tahtoo samaa. Mitä lähemmäs kuolemaa lesus tuli,
sitä wähemmin hän puhui: wähä raadin edessä, wähemmän
Pilatuksen luona, ei ollenkaan Herodeksen luona ja ruoskittuna.
Ristillä hän ei puhunut yhtään sanaa wihollisilleen, mutta muu-
tamia Harmoja Mamilleen ja taimaalliselle Isälleen. Alim-
mainen pappi sanoi: „Minä mannotan sinua elämän Juma-
lan kautta, että sanot meille, oletko Kristus, Jumalan Poika."
Tähän kysymykseen oliwat kaikki profetiat ja marsinkin lesuk-sen ihmetyöt antaneet selmän mastauksen; mutta „näkewillä
silmillä he eiwät nähneet ja kuulemilla karmilla eiwät kuulleet"
ja „walkeus paistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä ole käsit-
tänyt" (loh. 1:5) lesus wastasi (Mark. 14: 62): Minä
olen. Hän tiesi, mikä seuraus tällä tunnustuksella olisi, mutta
nyt oli puhumisella aikansa. Niiden sanain, jotka seurasiwat
tätä tunnustusta: „Ia teidän pitää näkemän Ihmisen
Pojan istuman Woiman oikealla kädellä ja tuleman' tuimaan
pilwissä" piti näyttämän tämän tunnustuksen totuuden. Sillä
Wapahtaja tahtoo sanoa, että hän kerran on esiintymä heidän
tuomarinaan. Alimmainen pappi repi rikki waattcensa. Sillä
hän tahtoi osoittaa sywän surunsa lesuksen sanoista. Mutta
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kaikki oli walhetta ja ulkokultaisuutta. Olihan jo päätetty,
että lesus piti tapettaman, ja kun eimät määrät todistuk-
set riittäneet, piti tämän Icsuksen tunnustuksen olla näennäi-
sen syyn kuoleman tuomion julistamiseen. „Hän on Juma-
laa pilkannut. Mitä teistä näkyy?" Jumalan pilkkaami-
sesta oli laissa (3 Mos. 24: 15) julistettu kuoleman tuomio.
Ia nyt kaikki tuomarit äänestiwät kuolemanrangaistusta.
Kuinka sywään ulkokultaisuus ja walhe woiwat ihmisen upot-
taa! Ia nämähän omat hirmuisinta pilkkaa häntä kohtaan, joka
ymmärtää „taampaa meidän ajatuksemme." Nyt Herra
jätetään kärsimään kowimmat kidutukset. He pilkkasi-
wat häntä, sylkiwät häntä kasmoihin ja löiwät häntä nyrkeillä.
Hänen kätensä oliwat sidotut; hänen kaswunsa peitettiin, niin-
kuin kuolemaan tuomituille oli tapana. Nyt täytettiin pro-
fetiat (esim. Es. 50: 6) ja lesuksen oma ennustus: Hän an-
netaan ylön pakanoille ja pilkataan ja häwäistään ja sylje-
tään (LuuN. 18: 32).

Juudaan pettäminen ja loppu.
Math. 2?.

Kaikista todistuksista lesuksen wiattomuudesta, joita
marsinkin kärsimishistoriassa on runsaasti, on Juudaan todis-
tus mitä tärkein. Ei ole mahdollista todistaa woimal-
lisemmin kuin hän todisti epätoiwonsa ja kuolemansa kautta.
Paitsi sitä lausui hän todistuksensa: „Minä pahoin tein, että
petin wiattoman meren", julkisesti ja ääneen lesuksen wi-
hollisten edessä.

Keskustelu.
Juudas.

1) Hänen käytöksensä. 2) Sen syy. 3) Sen seurankset.
1) luudllNN lllytös. Oikein nähdäksemme tämän apos-

tolin hirmuisen pahuuden ja rikoksen, tahdomme ensin katsella.
K!
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kuinka paljon rakkautta Herra oli hänelle osoittanut.
Heti opettajatoimensa alussa sanoi lesns jo: „Enkö minä ole
teidät 12 wnlinnut? Ia yksi teistä on perkele." Tähän Jo-
hannes lisää (6: 71): Mutta sen hän sanoi Juudas Iskari-
otista. Siis tunsi lesus Juudaan, mutta piti hänen kum-
minkin luonaan kolme muotin. Miksi tätä tahtoisitte nimit-
tää? Ia mitä enemmän pettäminen lähestyi, sitä suurempa-
na osoittautui Herran rakkaus luudcmsen. Wiimeisenä ilta-
na hän palwclewassn rakkaudessa pesi hänenkin jalkansa, Wii-
mciscssä ateriassa hän wielä waroittaa häntä, ettn hänellä
olisi tilaisuus kääntymiseen. Mimmäispnpillisessa rukoukses-saan nimittää hän häntä „kadotuksen lapseksi." Hän etsi kadon-
nutta; hän kaiwoi hedelmättömän puun ympäri kolme muotia.
Semmoista jumalallista rakkautta ei ole kukaan ih-
minen osoittanut koko maailmanhistoriassa.

Kuinka Juudas nyt maksaa tämän Herran rakkau-
den? Petoksella (Mitä te minulle annatte. . .), uskotto-
muudella, kiittömättömyydellä, röyhkeydellä (Mestari,
en minä ole?); ulkokultaisuudella, (edellinen kysymys ja
suunanto); paatumuksella.

2) Syy: Ahneus, rahan himo. Miksi häntä jo en-
nen sanotaan martaaksi? (loh. 12: 6). Mikähän rikos on
suurin, mikä milloinkaan rahanhimosta on tehty? Almeus
on kaiken pahuuden juuri. Paljoko rahaa sai Juudas sitte
pettämisestään? Noin 56 markkaa! Wanha Scrimer sanoo:
Ihmiset ciwät myy mitään niin haimasta kuin sielunsa. Mai-
nitkaa muutamia esimerkkiä! Murlia, määrä wala,haureus...

3) Seuraukset. Kuinkahan Juudas ajatteli asian päät-
tymän? „lesus on niin usein suoriunut «vaarassa, kyllä hänsen nytkin tekee; olen maan saanut hyman woiton." Mutta
toisin täwi, kuin Juudas oli armellut; ja hän katui. Hän
tunnustaa rikoksensa. Hän todistaa lesuksen wiattomuutta.
Mihin hän nyt kääntyy? Hän etsii lohdutusta rikosmeljiensci
luona. Minkä wastauksen ne hänelle antamat? „Mitä mei-
dän siihen tulee? Katso itseäs." Juudas heittää pois ho-
pearahan, mutta sillä ei hänen sielunsa ole pelastettu, hänen
omatuntonsa puhdas. Mihiu hänen olisi tullut paeta? Mutta
Juudas ci pakene Wapahtajan luo. Hän katuu; mutta ei
usko. Nyt Juudas hirtti itseusä, ja raamattu sanoo, että hän
meni pois omaan sijaansa (Ap. T. 1: 25 alkuteksti). Tästä
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näyttää, että Juudas teki tämän Weripellolln, joka ostettiin
hänen 30 hopearahallaan.^)

lesus Pilatuksen edessä.
Math. 27. Luukk. 23. loh. 18.19.

Tahdomme tässä esittää muutamia piirteitä Pon-
tius Pilatuksen elämästä, jotka todistamat sitä, mitä cwanke-
linen historia hänestä kertoo. Hän tuli maaherraksi w. 29
j. Kr. Kohta hän asetti roomalaista sotajoukkoa Jerusale-
miin ja koetti, mitä ci kukaan euuen ollut tohtinut koettaa,
salaa wiedii kaupunkiin keisarin kuwan, joka oli sotajoukon
lipussa. Kun Juutalaiset tämän huomasiwat, kiiruhtiwat he
Cesareaan, jossa maaherra asui. Mutta Pilatus ei tahtonut
antaa perään. Hän antoi sotamiesten piirittää heitä ja uhata
heitä kuolemalla. Kaikki heittäytyivät alas ja paljastamat
itsensä wastaanottaaksecn kuoleman iskun; silloin Pilatus
antaa perään. Toisen kerran hän tahtoi jonakin uhrina ri-
pustaa kultaisia kilpiä, joissa oli kirjoitus: »Jerusalemiin, He-
rodeeu linnaan"; mutta tästä nousi myös suuri huuto, uhattiin
walittaa keisarille. „Silloin pelkäsi Pilatus" sanoo Filo
„ettci lähetys Tiberiolle myös paljastaisi hänen muut rikok-sensa: että hän otti lahjoja tuomarina, hänen mäki-
waltaiset työnsä ja ryöwäyksensä, hänen loukkauk-
sensa ja pilkkansa, hänen tiheät, mieliwaltaiset mes-
tauksensa ja hänen loppumattoman julmuutensa."
Hän horjui, ja kansan wanhimmat toimittiwat Tiberiolta käs-
kyn kilpien poisottamisesta. Me näemme, että Pilatus koh-
teli Juutalaisia kowuudella, julmuudella, ylenkatseella, mutta
että hän samalla oli heikko ja pelkäsi heidän uhkauksiaan. Kun
hän oli ollutkymmenen wuotta maaherrana, pantiin hän wihdoin
pois wiralta uuden julmuuden tähden.

*) „Sijallensa" (Up. T. 1: 28) on myös selitetty merkitsemään
sitä sijan, johon hänen sielunsa joutui.

KNänt, muiöt.
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Keskustelu.

1) Päällekantajat. 2) Tuomari Pilatus. 3) lesus.
1) Päällelantajat, jotka weiwät lesuksen Pilatuksen

luo, oliwat ylimmäiset papit, papit, wanhimmat ja koko kansan-
joukko.

He eiwät menneet sisälle raatihuoneesen; sillä
he pelkäsiwät tulemansa ulkonaisesti saastaisiksi. Mutta kun
he tnomitsiwat wiattoman lesuksen, tutuvat he sisällisesti
saastaisiksi. On wieläkin samanlaista kansaa, esim. ne, jotka
ahkeraan käymät kirkossa ja puhumat mielellään saarnasta ja
Jumalan sanasta, mutta jäiden sydän ei muutu lyhyesti
semmoisia, joilla on jumalinen meno oleminansa,
mutta sen woiman he kieltäwät pois (1 Tim. 3:5).

Hän willitsee kansan ja kieltää antamasta keisa-
rille weroa ja sanoo olemansa Kristus, kuningas.
Miksi nyt tämä syytös, maikka heillä oli toinen Kaisaan luo-
na? He arweliwat, että Pilatus paremmin ottaisi tämän
huomioon. Oliko tämä syytös yhtä pitämä totuuden kanssa?
Pari päiwää ennen oli lesus sanonut: Antakaa keisarille,
mikä keisarin on.

He pyysiwät Icsusta ristiinnaulittamaksi ja
Barrabaan irti! Muutamia päiwiä sitten oliwat he huu-
taneet „Hosianna." Miksi? He toiwoiwat, että lesus täyt-
täisi heidän toiwomuksensa ja wapahtaisi heidät roomalaisista.
Kun ei tämä tapahtunut, huusiwat he:,,Ristiinnaulitse häntä!"
Niin muuttuwaincn on joukon ajatus; älä koskaan siihen
luota! Pysy lujana kuin lesus, äläkä milloinkaan tee mitään
määrää saamuttaaksesi ihmisten suosiota.

2) Pilatus. Hän näkee, että lesus on wiaton
ja lausuu useita kertoja makuutuksensa siitä kansalle. Ensi
kerran keskusteltuaan lesuksen kanssa: En löydä mitään syytä
hänessä. Kun lesus oli palannut Herodeksen luota: En löy-
dä yhtään niistä pahoista töistä tässä miehessä, josta te
häntä syytätte. Kun he huusiwat: «ristiinnaulitse": Mitasta
hän pahaa teki? Ia taas ruoskimisen jälkeen: En löydä yh-
tään syytä tässä ihmisessä.

Ichis teki symän waikutuksen Pilatukseen. Hän ih-
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mckteli sitä, että lesus ei mitään wastannut. Hän tiesi,
että Juutalaiset oliwat kateudesta hänen ylönantancet, ja kum-
minkin hän on maiti. „Kuinka korkea ja suuri" niin hän mar-
inaan ajatteli „on tämä lesus." Hänen waimonsa wa-
roitti häntä: ,Mä mitään tee sille hurskaalle!" Kun hän
pesi kätensä kansan edessä, sanoi hän: „Wiaton olen minä
tämän wanhurskaan miehen mereen." Myöskin hämmästyttää
häntä sana: «Jumalan Poika." („Hän on tehnyt itsensä Ju-
malan Pojaksi"). lesuksen sanat: Sinulla ci olisi mitään mal-
taa minun ylitseni, jos ei se olisi .

. .
." waikuttaa myöskin

häneen, sillä „siitä ajasta etsi Pilatus auttaaksensa häntä irti."
Kaikki tämä oli Jumalan käden. Jumalan Hengen
waroituksia, että hän ei langettaisi määrää tuomioa.
Mikä rakkaus!*) Sentähden hän ei tahdo tuomita
lesusta kuolemaan, maan koettaa kaikin tawoin päästä
asiasta. «Ottakaa te ja ristiinnaulitkaa häntä." Hän
lähettää hänet Herodeksen luo. Hän mainitsee pääsiäisjuhlana
wallitsewan tawcm. Minkä? Ia missä tarkoituksessa? Hän
antaa ruoskia häntä, koettaaksensa tyydyttää kansaa. Hän
koettaa herättää sen sääliä, sanomalla: Katso ihmistä.

Ia kuitenkin hän langettaa kuoleman tuo-
mion. Hänen omatuntonsa sanoi: päästä hänet irti! Mutta
hän ei kuullut omantunnon ääntä. Hän ei tahtonut julkisesti
pitää lesuksen puolta, senwuoksi hän asettui häntä mustaan.
Mutta hän sanoo tahtomansa olla wiaton lesuksen mereen.
Mikä siis oli syy hänen määrään tuomioonsa? Hän tahtoi
tehdä Juutalaisten mieliksi. Hän pelkäsi, että he syyttäisiwät
häntä keisarin edessä ja hän siten menettäisi Mirkansa. Siis
oli syy: halu leimata ihmisille ja ihmispelko. Hnn
tahtoi ennen olla maailman ystäwä. (lak. 4:4). „Mutta
mitä jumalaton pelkää, se hänelle tapahtuu", sanoo raamattu.
Tämä käwi toteen myöskin Pilatuksen suhteen. Kolme, neljä
muotta sen jälkeen hän pantiin pois Miraltaan ja kartoitettiin
Ranskaan. Semmoinen on maailman palkka, rakkaat lapset,
siitä, että sen mieliksi ollaan; se on niin rehellisesti palkinnut
Juudaan, samoin Pilatuksen. Ei kukaan moi kahta Herraa

Se oli samalla myös Jumalan kutsumusta pelastukseesi Pi-
latukselle itsellceu; mutta hän paadutti sydämensä, maikka hän kuuli
Herran äänen. Suomeni, muist.
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palwella. Älä siis poikkea rahtuakaan totu»dcsta ja oikeu-
desta, maikka henkesikin olisi waarassa.

3) lesus. Hän on tässä wiclä hiljaisempana kuin Juu-
talaisten suuren raadin edessä. Hän lausuu ainoastaan kaksi
matamaa lausetta Pilatukselle. Ensin: „Minun waltakuntani
ci ole tästä maailmasta:" niin että hän ainakin woi nawistaa,
mitä sanat: „Minä olen kuningas" eiwät merkinneet ja mitä
ne merkitsiwät. Ia s!tte: „ Sinulla ei olisi mitään maltaa
minun ylitseni . .

.
." Ruoskimisen ja sotamiesten pilkat

hän kestää aiwan hiljaa ja ääneti*) niinkuin karitsa, joka
teuraaksi wicdään ja niinkuin lammas, joka keritsijänsä edessä
waikencc (Es. 53: 7).

lesukien ristiinnaulitseminen ja kuolema.
Math. 27: 32—56. Luu». 23: 26—50. loh. 19: 17—80.

Wapahtajamme ristiinnaulitsennnen tapahtui roomalaisen
tawan mukaan seuraamalla tnwalla. Risti pystytet-
tiin, ja kuolemaan tuomittu riisuttiin ja nostettiin
ristinpuulle; kädet ojennettiin, sidottiin köysillä ja kiinnitettiin
nauloilla; jalkoihin lyötiin samoin kumpaiseenkin naula. Juu-
talaisen lain mukaan piti ristiinnaulittu otettaman alas il-
lalla. Tämä kuolemantapa oli hirwittäwä, ja Juutalaiset pi-
tiwät sitä häpeällisenä: Sillä se on kirottu Jumalalta, joka
hirtetty on (5 Mos. 21: 23). Sentähden sanoo Paawali
ettäKristus tuli kiroukseksi meidän tähtemme. Wapahtaja riip-
pni ristillä kello 9:stä e. p. p. kello 3:n j. p. p. Markus
sanoo, että hän ristiinnaulittiin kolmannella tunnilla, ja Jo-
hannes, että Pilatus istui tuomioistuimelle kuudennella tun-
nilla. Johannes seuraa roomalaista »vuorokauden jakoa, joka,
niinkuin meidän, alkaa keskiyöstä. Markus seuraa juutalaista,
joka alkaa päiwiinnoususta. Siis alkoi tutkistelu Pilatuksen
luona kello 6 aamulla ja ristiinnaulitseminen tapahtui kellu 9.

Tietämeittänsä ja tahtomattansa muodostuvat raa'at sotamiehet
orjaniAppuruunussa kauniin, sywämielisen symbolin: kärsimisen kautta
kuningas. Tähän on suljettuna profetia kärsimästä MesfiaaZta, jota
Juutalaiset niin mähän läsittimät.
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Keskustelu.
lesulsen seitsemiin sanan ristillä.

Niiden tärkeys. Ne omat kuolewaiscn sanoja, joilla
aina on suuri merkitys niille, jotka omat häntä lähinnä. Ne
omat Jumalan Pojan, meidän Wapahtajmnme, sanoja hänen,
joka puhui niin wähä kärsimisensä aikana.

Ensimmäinen sana(Luuk. 23: 34): Isä anna heille
anteeksi . . . Oli ennustettu, että Messiaan piti rukoileman
pahantekijäin puolesta, ja tämän täytti nyt lesus. Ennen
Kristusta ei ole kukaan rukoillut murhaajciinsa puo-
lesta. Ainoastaan Jumalan Pojan sydän moi sisältää niin
äärettömän rikkauden rakkautta; ja ainoastaan kristitty moi
rukoilla saman rukouksen. Esim. StefauuZ, ja 1 Piet. 2: 21.

Toinen sana. (Joy. 19:2 5—37): Waimo, katso sinun
poikaas. Koska lesus tässä antaa äitinsä Johanneksen hal-
tuun, huomaamme, että hnn itse tähän saakka oli pitänyt hä-
nestä huolta. Niinkuin hän oli rakastanut omiansa, niin
hän rakasti heitä loppuun asti. Niin täytti lesus keskellä
suurimpia kärsimisiä, knoleman läheisyydessä, neljännen käskyn
kaikille lapsille esikumaksi.

Kolmas sana. (Luuk. 23: 43): Totisesti sanon minä
sinulle: tänä päiwänä.... Miksi lesus sanoi nämä sanat?
Koska ryöwäri puhuu Kristuksen waltakuunasta, niin hän
mannaankin ennen oli kuullut Wapahtajan saarnaaman
ja kutsuman syntisiä luoksensa. Tämän miehen usko oli suuri.
Hän uskoi mitä ei kukaan apostoleista silloin usko-
nut, että lesus moi herättää häntä kuolleista, kuu hän ker-
ran oli ottanut waltakuntansa haltuunsa, ja hän rukoili sem-
moista, joka hänen kanssaan riippui ristillä ja joka oli pap-
pein ja kansan pilkan esineenä. Hän katui (me kärsimme töit-
temme ansion jälkeen). Hänessä oli katumus ja usko, ja sem-
moiselle lesus antaa enemmän kuin hän on toiwonut; hän
lupaa täyttää hänen rukouksensa jo tänään. Ensimmäinen
siis, jonka Kristus mci waltakuntaansa, ei ollut apostoli, ei
Maria, ci Latsarus, waan ryöwäri, suuri syntiuen. Ihmisen
Poika on tullut etsimään ja wapahtamaan sitä kuin kadonnut
oli. Saako siis tehdä syntiä ja toiwoa taiwaan autuutta.
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kun aitoo kuolemanhetkellä kääntyä? Se, joka näin ajattelee,
ei tiedä, mitä katumus ja usko on. Ensimmäinen, minkä ne
matlaansaattawat, ei ole halu syntiin maan wiha siihen.

Neljäs sana (Math. 2?: 46): Minun Jumalani. . .

Samoilla sanoilla alkaa 22 psalmi, joka ennustaa sitä, mitä
lesus tässä kokee. Pimeyskin, jota kesti puolipäiwästä kello
3:n j. p. p. kuwasi tätä. W. T:ssä sanotaan: Herra, kun
sinä ainoastaan minulla olisit, niin en minä sitte ensinkään
taiwaasta enkä maasta tottelisi. Omistaa Jumala (ystä-
wänään) on siis enemmän kuin taiwaan ja maan omistami-
nen; se on ihaninta, autuaallisinta, mitä woi olla. Sen »vas-
takkaisuus on olla hylWynä Jumalalta. Ia tämä on synti-
sen hirmuinen tunne helmetissä. Sitä tunsi Wapahtaja tässä
(samoin kuin Getsemanessa). Kahdenkertainen huudahdus:
Minun Jumalani, minun Jumalani! osoittaa kuinka suuri
lesuksen tuska oli, ja kuinka hirmuinen Jumalan tuomio on.
Nämä Herran sanat sisältämät syytöksen meitä wastaan. It-
sensä puolesta ci lesutsen milloinkaan olisi tarwinnut tuntea
olemansa hyljättynä Jumalalta. Mainitkaa kaksi syytä tähän,
jotka perustumat hänen kaksinkertaiseen luontoonsa. Hän oli
Jumalan Poika ja hän oli pyhä ihminen. Näistä syistä hän
oli mitä likeisimmässä yhteydessä Jumalan kanssa. Mutta
Jumala hylkäsi hänet meidän tähtemme sentähden, että me
olimme hyljänneet Jumalan. Mutta nämä sanat sisältämät
myöskin lolidututsen meille: Kuka on, jota tahtoo tuomita?
Kristus on se, joka on kärsinyt kuoleman.

Wiides sana (loh. 19: 28): Minä janoon. Oli
ennustettu, että Messiaan piti kärsimän polttamaa janoa
Tämän kautta tunsi Wapahtaja ruumiillisessa suhteessa ole-
mansa Jumalalta hyljätty samoin kuin äsken hengellisessä.
Häneltä puuttui kaikki wirwoitus.

Kuudes sana (loh. 19: 30): Se on täytetty! Tus-
kallinen jano oli wiimeinen kärsimys, minkä lesuksen profe-
tian mukaan piti kärsimän. Kun tämäkin oli ohi, sanoo hän:
Se on täytetty. 1) Täytetty on karsiminen, joka on
Messiansta ennustettu. Lukekaamme tärkeimmät ennustukset
ja kalsokaamme, miten ne omat tulleet täytetyiksi lesuksen elä-
män historiassa. Ps. 41:10. Sak. 11:12,13. Luku 13: 7. Ps.
35: 11. Es. 50, 6. Psalmit: 22, 19, 8,9, 2. Ei ollut muuta
jäljellä kuin kuolema, joka hetken kuluttua seurasikin 2) Täy-tetty
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on laki. Snastaton, pyhä ihmiselämä on kulunut; Kristus
on sillä täydellisesti täyttänyt Jumalan lain. 8) Täytetty on
lunastus. lesuksen täydellinen lunastus sekä waikuttawa
että kärsimä tulee meidän hywäksemme.

Seitsemäs sllN». (LuuN. 23:46). Isä sinun käsiis. ..
Sanat luetaan Ps. 31: 6: Sinun käsiis minä annan minun
henkeni, sinä olet minun lunastanut. Herra, sinä totinen Ju-
mala. Tässä näemme, että lesuksen kuolema on tapahtunut
samalla tawoin kuin kaikkien ihmisten. Hän kadotti tietonsa
ja antoi henkensä Jumalalle, jota hän tässä Isiikseen nimittää.
Sitte hän kumarsi päätänsä ja heitti henkensä. Wapahtajan
wiimeinen sana olkoon meidänkin wiimeisemme! Lutherus lau-
sui kuolemanhetkellään useita kertoja nämä sanat Ps. 31: 6.

Keskustelu.
lejulsen kärsiminen.

1) Se oli »vapaatahtoinen. 2) Se oli syytön. 3) Se
tapahtui meidän sijassamme.

1) Vapaatahtoinen. loh. 10: 18: Ei ota kenkään
sitä minulta, maan minä panen sen itsestäni. Minulla on
malta sitä panna ja minulla on malta sitä taas ottaa. Kaikki
wihollisen woima ja kiukku ei olisi woinut häntä wahingoittaa,
jos hän ei olisi tahtonut kuolla. lesus tiesi mennessään Je-
rusalemiin, Getsemanessa, mikä häntä oli kohtaama; mutta
hän ei paennut.

2) Syytön. Tärkeätä on tietää, että lesus oli syytön.
Muutoin olisi kärsiminen ja kuolema ollut rangaistusta hä-
nelle. Wäärät todistajat eiwiit woineet mitään todistaa.
Juudas, joka tunsi hänet niin hywin, sanoi häntä syyttö-
mäksi. Pilatuksen emäntä sanoo häntä wcmhurskaaksi mie-
heksi. Pilatus itse lausuu samaa ja pesee kätensä. Ryöwäri
sanoo: „Tamä ei ole mitään pahaa tehnyt." Päämies sanoo:
»Totisesti tämä oli wanhurskas mies ja Jumalan poika." Ju-
mala itse todistaa hänen wiattomuudestaan luonnonilmiöillä:
kolmen tunnin pimeys, maanjäristys, kallion halkeaminen.
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Scntähdcn saattoi lesus syyllä kysyä «lihallisiltaan (loh. 8:
46): Kuka teistä nuhtelee minua synnistä? Katso wielä 1
Piet. 1: 19. 1 Piet. 2: 22.

3) Meidän sijassamme. Jumala sanoo: Kirottu ol-
koon jokainen, joka ei pidä kaikkia lain sanoja. Mutta: Kris-
tus on meitä lunastanut lain kirouksesta, koska hän tuli ki-
roukseksi meidän edestämme Gal. 3: 13. Hän on pyyhkinyt
pois sen käsikirjoituksen, joka säätyin kautta meitä wastaan
oli (Kol. 2: 14). Hän kärsei, hurskas määräin edestä. Piet.
3: 18. Tätä lesuksen työtä sanotaan lunastukseksi. 1 Piet.
1: 18: 19: Tieten, ettette ole katoowaisella kullalla cli hope-
alla lunastetut.... Usko on wälikappale, jonka kautta tulemme
osallisiksi Kristuksen lunastuksesta. Sen kautta tulemme Hä-
nen omaisuudeksensa, ja yhteys Hänen kanssaan wnikuttaa eroa
synnistä. 1 loh. 5: 18: Me tiedämme, että jokainen, joka
Jumalasta syntynyt on, ei hän syntiä tee, maan joka Juma-
lasta syntynyt on, se warjelee hänensä. Lunastajan rakkaus
synnyttää lunastetussa nastarakkautta.

lesuksen hautaaminen.

Tapahtuma ja muutamia muistutuksia. Kun Vapah-
tajamme perjantlli-iltaplliwänä kello 3 heitti henkensä, tapah-
tuiwat ihmeet, että maa tärisi ja kalliot halkesiwat y. m. Kello
6 alkoi sabbatti. Tällä kolmen tunnin wäliajalla rikottiin
ryöwäreitten luut, lesuksen kylki lämistettiin miekalla;
lesuksen ruumis oli jätetty Josefille ja Nikodcmukselle, ja he
olimat sen laskeneet hautaan. Waan sabbattina (lauantaina)
he olimat alallaan, niinkuin laissa oli käsketty. Samana päi-
wänä pyysiwät ylimmäiset papit, että Pilatus antaisi panna
martijat haudalle. Tämä kertomus todistaa ensiksikin, että
lesus todella on kuollut. Kun Johannes (Luku 19) oli ker-
tonut, että sotamies oli läwistänyt lesuksen kyljen miekalla,
lisää hän (m. 35): Ia joka tämän näki, hän on sen todistanut,
ja hänen todistuksensa on tosi ja hän tietää hnnensä totta sa-
noman, että te myös uskoisitte. Hän sanoo tässä selwään,
miksi hän kertoo tämän. Toinen merkittmoä on se, että Iu-
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malan johdatuksen kautta Icsuksen ruumista ci murrettu. Josse olisi tapahtunut, niin lesukscn ruumis olisi tullut tunte-
mattomaksi, eiwätkä hänen ystäwänsä emmekä me olisi woinut
olla wnrmul siitä, että se todella oli lesus, joka nousi ylös
kuolleista. Mutta nyt sanoo Johannes 21: 12: Mutta ci
yksikään opetuslapsista uskaltanut häneltä kysyä: kukas olet?
sillä hc tiesiwät scu oleman Herran. lesuksen hautaaminen
tapahtui niinkuin siitä oli ennustettu. Josef Arimathiasta
oli hymä ja wanhurskas mies sekä muuten rikas ja korkean
raadin jäsen. Kun otamme huomioon, mitcn lesukscn asian
laita oli perjantaina, niin täytyy myöntää, että waadittiin
paljon uskoa ja itsensä maittamista tekemään sitä, minkä Jo-
sef ja Nikodemus tckimät. He oliwat lesuksen opetuslapsia,
maikka salaa. Nyt oli lesus kuollut häpeällisimmän kuole-
man. Eikö siis näyttänyt siltä, että hän oli petturi? Ia
kuitenkin uskoiwat nämä raatiherrat. Tästä näemme,
että usko on wälitön warmuus ja luottamus, jota ei
saawuteta todistuksilla, maikka ne olisimat kuinka jär-
jellisiä. Heidän rakkauden työnsä oli hywin suuri. Mikä
yhteys sillä on Marian woitelemisen kanssa? Jo ulkonaises-
sakin suhteessa 100 leiwiskää maksamat hymcinhajuiset ryydit.
Hiljaisuus toimituksessa. Tämä todistaa heidän suurta kun-
nioitustaan ja rakkauttaan. Noudattakaamme elämässämme
heidän uskon ja rakkauden töitään pitämällä silmäimme edessä
lesuksen sanat (Mark. 8: 38): Mutta joka häpee minua,
ja minnn sanojani sitä pitää Ihmisen Pojan häpcemän.

Mimmäiset papit ja fariseukset pyysiwät wartioita hau-
dalle. He tunnustimat sillä lesuksen ylösnousemisen suurta
merkitystä.

lesuksen ylösnouseminen.

Tapahtumat. Me esittelemme ensin nämä yhdistämällä
neljän ewankelistan keskenään wnhä eroawniset kertomukset.
Warhain sunnuntai-anmuna tuliwat Maria Magdalena, Ma-
ria (lesuksen äiti) ja Salome haudalle woitelemann lesuksen
ruumista. Matkalla hc sanoiwat: Kuka meille myöryttäa kiwcn
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haudan owelta? Kun he tuliwat perille, oli kiwi poissa. Wä-
hää ennen oli nimittäin tapahtunut maanjäristys. Enkeli
oli astunut alas taiwaasta, wyöryttänyt kiwen pois owelta
ja istunut sille. Hän oli nähdä niinkuin pitkäisen tuli, ja
hänen «aatteensa oliwat walkeat kuin lumi. Wartijat, jotka
oliwat pelosta hämmästyneet ja ensin makasiwat kuin kuollei-
na, oliwat sitte paenneet. Kuinka lesuksen ylösnouseminen
tapahtui, ei mainita. Waimot, jotka eiwät mitään tästä tie-
dä, tulemat nyt, ja kun Maria Magdalena näkee kiwen pois
wyörytetyksi, juoksee hän takaisin ilmoittaakseen siitä Pietarille
ja Johannekselle. Muut waimot seisoiwat alussa hämmästy-
neinä, mutta meniwät sitte sisälle hautaan, josta he kummin-
kaan eiwät löytäneet lesuksen ruumista. Sen sijaan he näti-
wät siellä enkelin, joka sanoi heille: Älkää peljätkö; te etsitte
lesusta, joka oli ristiinnaulittu. Hän ei ole täällä; hän on
noussut ylös, niinkuin hän sanoi j. n. e. Wielä näkiwät wai-
mot pari muuta enkeliä kiiltäwissä waatteissa, jotka sanonnat:
Miksi te etsitte elämää kuolleitten joukosta? Hän ei ole täällä,
hän on noussut ylös. Muistakaa, miten hän sanoi teille,
kun hän wielä oli Galileassa, sanoen: Ihmisen Poika pitää
heitettämän syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman ja
kolmantena päiwänä nouseman ylös. Silloin alkoiwat he
muistaa hänen sanojansa. Ia he meniwät pelolla ja suu-
rella ilolla haudalta, kiiruhtaen julistamaan tätä opetuslapsille.
Tämä oli ensimmäinen ylösnousemisen julistaminen. Silläai-
kaa oli Maria Magdalena etsinyt Pietarin ja Johanneksen ja
sanonut: „He uwat ottaneet pois minun Herrani, ja minä en
tiedä, mihin he omat hänet panneet." Silloin he menewät
yhdessä kolmen haudalle. Johannes, joka oli kiiruhtanut edelle,
katsoo hautaan ja näkee sen tyhjänä. Pietari tulee perässä
ja menee sisälle hautaan; mutta kun hän näkee lakanat ja
hikiliinan käärittyinä, tulee hän makuutetuksi siitä, että le-
suksen ruumista ei ollut »varastettu. Pietari ja Johannes
ihmetteliwät sitä, mikä oli tapahtunut, ja palasiwat takaisin.
Sitte tuli Maria Magdalena haudalle, seisoi siellä ja itki.
Kun hän kumartui hautaan, näki hän kaksi enkeliä, jotka sa-
nonnat hänelle: „Waimo, mitäs itket?" Hän sanoi: „He
omat ottaneet pois minun Herrani ja minä en tiedä, mihin
he omat tmnet panneet." Kun hän tämän sanoi, kääntyi hän
ja näki lesuksen seisoman; mutta hän ci tiennyt, että se oli



lesus. lesutz sanoi hänelle: „Waimo, mitäs itlet? Ketä etsit?"
Hän arwcli, että se oli yrttitarhan mestari ja sanoi: «Herra,
jos sinä olet ottanut hänet pois, niin sano, mihin olet hänet
pannut, minä tahdon hänet ottaa." lesus sanoi hänelle: „Ma-
ria." Silloin hän kääntyi ja sanoi: Rabboni. lesus sanoi
hänelle: Älä minuun rupee j. n. e. Maria meni ja ilmoitti
opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran, ja kaikki, mitä hän
oli hänelle sanonut. Tämä oli Icsuksen ensimmäinen ilmes-
tys ylösnousemisen jälkeen. Myöskin toisille maimoille näytti
lesus itsensä (toinen ilmestyminen), kun he palasiwat haudalta
kaupunkiin ilmoittamaan opetuslapsille, että hauta oli tyhjä.
lesus sanoi: „Tcrwe, teille!" He lcmkesiwat maahan ja rukoi-
liwnt häntä. lesus sanoi: „Älkää peljätkö! Menkää ilmoit-
tamaan minun weljilleni, että he menewät Galileaan; siellä
he saamat minut nähdä." Nyt Maria Magdalena ja muut
waimot ilmoittiwat tästä yhdelletoista apostolille, jotka suri-
wat ja itkiwät. Kun he kuuliwat, että Mestari eli ja oli
ilmestynyt, niin he ensin eiwät uskoneet. Wartijat, jotka
oliwat paenneet, tuliwnt nyt kaupunkiin (Math. 28: 11 ss).

lesuksen ylösnouseminen on tapahtuma, josta on ewan-
kelisessa historiassa niin kerrottu, että sitä on mahdoton
epäillä. Viholliset martioiwat hautaa, siis ei woinut petosta
tapahtua; lesus ilmestyi usein; kaikki hänen opetuslapsensa
näkiwät hänet; samalla kertaa näki häntä enemmän kuin 500
henkeä, joiden todistukseen Paawali woi wedota, loska monet
niistä silloin wielä eliwät (1 Kor. 15); he kosketteliwat häntä;
hän söi heidän kanssaan; apostoleita ei milloinkaan woitu wastus-
taa, kun he saarnafiwat lesuksen ylösnousemisesta. Wa-
pahtnjan ylösnouseminen oli hywin tärkeä. Juuta-
laiset ristiinnaulitsiwat lesuksen; Jumala herätti hänen ylös:
tälle totuudelle on Kristuksen kirkko perustettu. Mutta le-
suksen ylösnouseminen oli myöskin malttamaton. Asian
täytyi näin päättyä, jos lesus oli se puhdas, pyhä, joka wa-
paaehtoisesti meni kuolemaan. Sentähden ei kuolema woinut
häntä pidättää, maan hän meni kärsimisen kautta kunniaan.
Keskustelun johdoksi ei siis woi olla parempaa kuin lesuksen
ylösnousemisen tärkeys.

253
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Keskustelu.
Icsulstn ylösnousnnijm tärleW.

1) Se wahwistaa sen totuuden, että lesus on lunm-
lan Poika. 2) Se todistaa, että mc olemme lunaste-
tut Icsuksen kuolemalla. 3) Se on makuutus meidän
ruumiillisesta ylösnousemisestamme.

1) Se wahwistall sen totuuden, että lesus on Ju-
malan Poika. Suurella ilolla ilmoittamat opetuslapset:
Herra on totisesti noussut ylös. Ensimmäiset kristityt
terwehtiwät toisiaan näillä sanoilla, kun he pääsiäisenä mcni-
wät kirkkoon; ja tätä tapaa noudatetaan wielä kreikkalais-
wenäläisessä kirkossa. Apostolein puheet (esim. helluntaina)
sisältämät ainoastaan nämä kaksi ainetta: lesukseu kuolema ja
ylösnouseminen. Se todistaa, minkä armon kristillinen kirkko
antaa tälle tapahtumalle. Tutkikaamme, miksi.

Tämä tapahtuma oli ennustettu jo W:ssa T:ssa. Ps.
16: 10 sanoo: Sinä et anna sieluani ylön hclwettiin (kuolleit-
ten maltakuntaan) etkä salli, että sinun pyhäs näkee turme-
lusta. lesus oli myöskin puhuessaan kärsimisestään aina
lisännyt: Ia kolmantena päiwänä on hän nousema ylös. Ker-
ran (Math. 12: 38) pyysimät farisealaiset merkkiä. Silloin
mustasi lesus, ettei heille muuta merkkiä annettaisi kuin Jo-
nnan profetan merkki. Tässä Wapahtaja siis sanoo ylösnou-
semisensa jumalallisen luontonsa merkiksi (todistukseksi). Tosin
oli paljon lesuksen elämässä mikä todistaa, että hän oli Ju-
malan Poika: todistukset taiwaasta, hänen pyhä waelluksensa,
hänen ihmetyönsä; mutta kaikki tämä tuli moimattomaksi, kun
lesus kuoli. Sillä jos hän olisi kuollut ja mädännyt niinkuin
jokainen muu ihminen, niin olisi ensin woinut sanoa: hänen
omat sanansa eiwät ole toteutuneet ja sitten lisätä: kuka tie-
tää, miten taiwaasta tulleiden todistusten ja ihmetöidenkään
laita on. Jos hän olisi kuollut, niin hän myös olisi ollut
syntinen, sillä kuolema on synnin palkka. Waan ylösnonse-
minen mahmistaa kaikki muut todistukset. Sentähden apos-
toli sanoo (Nom. 1:4): Ia on mäkewästi ilmoitettu
Jumalan Pojaksi pyhityksen hengen jälkeen, että
hän on noussut ylös kuolleista.



2) Se todistaa, että me olemme lunastetut lesuksen
kuolemalla. Jos lesus olisi jäänyt hautaan, niin me cmme
olisi tienneet, ottiku Jumala ivastaan hänen sowitusuhrinsa.
Scntähden sanoo apostoli (1 Kor. 15: 17): Jos eiKristus
ole nousnut ylös, niin on teidän uskonne turha ja
te olette wielä teidän synneissänne. Mösnouseminen
osoittaa, että Wapahtaja ei kärsinyt omiensa maan meidän
synteimme edestä. Hän moitti wiimeisenkin wihollisen: kuole-
man. Jumala otti ivastaan hänen uhrinsa; me olemme lu-
nastetut.

3) Se on waluutus meidän ylösnousemisestamme.
Up. T. 26: 23 sanoo, että Kristuksen piti olla ensimmäinen
kuolleitten ylösnousemisessa. Ennen häntä oli muutamia he-
rätetty kuolleista n. k. lesken poika Sarpat'issa, Latsarus y.
m. Mutta kaikki nämä oliwnt jälleen kuolleet. Kristus oli
ensimmäinen, joka nousi ylös eitn sitte enää kuollut, ivaan
elää ijankaikkisesti moskin ruumiinsa puolesta. Kristus on
noussut ylös kuolleista ja tullut uutiseksi nukkuneittcn seassa
(1 Kor. 15: 20). Uutisella tarkoittiwat Juutalaiset wuoden
ensimmäistä satoa, joka uhrattiin Jumalalle. Jotakin saman
kaltaista on Kristuksen ylösnouseminen. Lukekaamme tämä
paikka! Kaikki omat siis seurauueet Adamia kuolemaan ja
kaikki tulemat seuraamaan Kristusta elämään myöskin ruu-
miillisesti. Seu oli lesus edellä sauonut: „Minä elän tei-
dän pitää myös elämän;" ja apostolit todistamat monta ker-
taa, että ruumiimme tulemat nousemaan ylös, sillä perustuksella,
että lesus nousi ylös kuolleista. Katselkaamme paria sem-
moista kohtaa. Rom. 8: 11 ja 1 Tess. 4: 14; Piet. 1:
3. Tässä sanotaan ylösnousemisemme toiwoa elämäksi toi-
woksi sentähden, että se jotakin maikuttaa; ja tämä maikutus
on se, että uskowaiset eiwät tahdo synneillä saastuttaa sitä
ruunasta, jonka kerran tulee uousta ja ijankaikkisesti elää.
Ia minkä kautta saadaan wiimeisen lauseen mukaan tämä elä-
mä toiwo? „loka meitä on synnyttänyt jälleen elämään toi-
woon lesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolleista."
Edellisessä lauseessa puhutaan „niistä, joilla ei toiwoa ole."
Mitkä ne omat? Ia mikä toimo heiltä puuttuu? Miksi heillä
ei ole elämää toimoa? „lumalalle olkoon kiitos, joka meille
woiton antanut on meidän Herran lesuksen Kristuksen kautta."
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Waellus Gnmutseen.
Luukk. 24.

Tästä kertomuksesta pitämät lapset paljon, jonkatähden
se, jos malldollista, on eroitettawa Herran muista ilmestymi-
sistä. Kleofas oli Marian, lesuksen tädin mies (loh. 19:
25) siis likeinen sukulainen lesukselle. Tapahtuman aika ylös-
nousemispäiwän iltapäiwä. Emaus oli wähä yli penikulnmn
päässä Jerusalemista. Opetuslasten kysymyksestä: Oletko
sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä
siellä näinä päiwinä tapahtunut on? näemme minkä huo-
mion nämä tapahtumat oliwat herättäneet. Sekin oli Juma-
lan wiisas johdatus, että lesuksen sowinto-uhri tapahtui Juu»
talaisten suurena juhlapäiwänä. Sentähden oliwat nämä ta-
pahtumat monelle tutut kaikkialla, mihin apostolit tuliwat.

Keskustelu.

Molemmat opetuslapset ja Herra.

1) Opetuslapset; heidän surunsa, heidän todistuksensa
lesuksesta, heidän toiwonsa. 2) Herra; hänen ilmes-
tymisensä, hänen nuhteensa.
1) Opetuslapset. He keskusteliwat (oikeastaan wäitte-

limät) keskenään. lesus, woimallinen töissä sekä sanoissa, ja
nyt ristiinnaulittuna tätä arwoitusta koettiwat he selittää
toisilleen; mutta tämä ei ollenkaan onnistunut, koska he eiwät
uskoneet ylösnousemista. He oliwat surullisia siitä, että le-
suksen ihana työ oli saanut niin surullisen lopun. Mainitkaa
joitakin woimallisia töitä, jotka lesus on tehnyt! Hänensanansa owat woimallisia kahdessa suhteessa: ulkonaisten »vai-
kutusten (sairasten parantaminen j. n. e.) ja sisällisten wai-
kutusten aikaansaamisessa. Wiimeksi he lausumat, mitä oli-
wat toimoneet hänestä, mutta että nämä oliwat tulleet tyh-
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Mi tehdyiksi hänen tuoleiltansa kautta. Kaikki on selittämä-
töntä, kun he eiwät nsko hänen ylösnousemistaan.

2) leslls ilmoittaa itsensä heille. Heidän surunsa osuit-
taa, että he oliwat häntä rakastaneet; sen lesus tietää jn
tahtoo uyt lohduttaa heitä. Tässä on historiallinen todistus
näiden lesuksen sanain totuudesta: Missä kaksi tahi kolme omat
koossa minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellänsä.
Ia minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti, Math.
28: 20. Sowittataammc nämä sanat meihin. Kaksi ystä-
wää keskustelee Jumalan suurista töistä: I"sus näkee heidän
rakkautensa. Sairas murheellinen ihminen rukoilee toisen kanssa.
lesus kuulee heidän huokauksensa, huomaa heidän rukouksensa.

Sanoilla: „O, te tomppelit" j. n. e. nuhtelee Herra
heitä heidän tuhmuudestaan ja hitaudestaan. Te tomppelit
s. o. te ymmärtämättömät. Profetat oliwat selwään puhu-
neet Messiaan kuolemasta sekä sen tarkoituksesta kuin myös
hänen ylösnousemisestaan. Paitsi sitä oli lesus useita ker-
toja tatitilaau sanonut samaa. Semmoisessa tilaisuudessa
Pietari lausuu: Armahda itseäs. Herra, älköön sinulle se ta-
pahtuko. lesus nuhteli hciutci siitä aukamsti, ja kumminkin
oli asia niin käsittämätön heille. Sitte sanoo lesus
beitä hitaiksi sydämestä uskomaan. He eiwät ym-
märtäneet asiaa; mutta he olisiwat wuineet sen ymmärtää,
jos olisiwat ahkeroineet siis hitautta. Nyt lesus
selittää heille ne W:u T:n eunustukset, jotka oliwat
hänestä. Jo ennen oli lesus, herättmikseen Juutalai-
sia heidän hitaudestaan, kchoittnuut heitä (loh, 5: 39):
Tutkikaat raamatulta; sillä ne owat, jotka todistamat
minusta. Siis on meillä tässä todistus lesuksen oinasta
suusta, että W. Testamentti sisältää ennustuksia lesutfesta
ja hänen töistään. Älkäämme olko hitaita raamattujen tutki-
misessa! Sitte esittää Herra wielä, kuinka hänen kärsimi-
sensä ja ylösnousemisensa owat wälttämättömässä yhteydessä
keskenään: Eikö Kristuksen pitänyt semmoista kärsimän ja
sitte menemän kunniaansa sisälle? Kärsiminen oli siis maltta-
matonta ei ainoastaan meidän sowintommc waan lesukscn itsen-
säkin tähden. Jos hän ei olisi kärsinyt, niin hän ei olisi woi-
nut mennä kunniaansa. (Fil. 2:9): Sentiihden on Jumala
hänen korottanut. Ia niinkuin Kristus on, niin olemme me-
kin tässä maailmassa. Siinä moni wielä pettyy, että tahtoo'
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autuutta ilman edellä käypää kärsimistä. Se on mahdotonta.
Raamattu puhuu usein siitä, että meidän tulee kärsiä Kris-
tuksen kanssa s. o. yhtä wiattomnsti ja kärsiwällisesti kuin hän.
Se, joka niin kärsii hänen kanssaan, tulee myöskin kruuna-
tuksi hänen kanssaan, (Rom. 8: 17, 18). Paawali sanoo
(Rom. 5:3): Me kerskaamme murheessa. Miten sen ym-
märrämme? Jos me ynnä kuolemme, niin me myös ynnä
elämme. Tämäkin kertomus osoittaa, että se, joka kärsii Kris-
tuksen kanssa (ja sitä tckiwät nämä opetuslapset), hän saa iha-
nan lohdutuksen häneltä. Eikö meidän sydämemme palanut
meissä .

. . . ? lesuksen sanoilla oli niin woimakas »vaikutus
heidän sydämiinsä jakoski heihin sywästi. Samanlainen woima
on lesuksen sanoilla wieläkin.

Muita lesuksen ilmestymisiä hänen ylös-
nousemisensa jälkeen.

Kun lähemmin tarkastamme ewankelistain kertomuksia,
niin huomaamme, että merkillinen muutos on tapahtunut le-
suksen ruumiissa hänen ylösnousemisensa jälkeen. Monessa
suhteessa se on sama, yhtäläinen ruumis: siinä on lihaa ja
luuta (Luukk. 24: 39); haawoja (loh. 20: 27); hän moi syödä
(Luukk. 24: 42); opetuslapset sen tuntemat. Mutta monessa
suhteessa se ou erilainen kuin entinen. Opetuslapset eiwät
heti tunne lesusta; hän esiintyy ja katoaa äkkiä; hän käy
lukittujen omien läpi. Apostoli puhuu Fil. 3: 21 lesuksen
kirkastetusta ruumiista, jonka kaltaiseksi meidän ruu-
miimme kerran on tulema. Hänellä ei ole enää maallinen,
luonnollinen, katoowcunen, puuttuwaincn ruumis (1 Kor. 15)
maan kuolematon, katoomaton, woimallincn, ihana, taiwaalli-
nen, hengellinen ruumis. Siis käwi Herra taiwaalliseen elä-
mään jo ylösnousemisessaan, eikä masta taiwaascnastumi-sessaan. Usein on sanottu taiwaascnastumista ylösnousemi-
sen täyttämyksetsi. Tämän Kristuksen kirkastetun ruumiin
kaltaiseksi on meidän ruumiimme tulema. (Fil. 3: 21).

lesuksen tarkoitus sillä, että hän ilmestyi ylösnouscmi-
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sensa jälkeen oli osaksi makuuttaa opetuÄapsia uuden elämänsä
todellisuudesta osaksi liiemmin opettaa heille kärsimisensä, kuo-
lemansa jaylösnousemisensa tarkoitusta. Heidän piti todistaa siitä
niinkuin he itse sanoimat: „lohon me kaikki todistajat olemme."

Erityiset ilmestymiset sekä muutamia muistu-
tuksia. Kun ne kaksi opetuslasta pnlasiwat Emauksesta ja
tuliwat yhdentoista luo, kuuluvat he: Herra on totisesti nous-
sut ylös ja on nähty Simonilta. Tästä Herran ilmestymi-
sestä emme tiedä sen enempää. Kaksi opetuslasta kertomat
nyt, mitä heille «li tapahtunut. Ia kun he wielä oliwat yh-
dessä lukittujen omien takana, astuu lesus heidän eteensä
(Luukk. 24: 36—43. loh. 20: 19—23). Ensin he usko-
mat, että hän on henki. Saadaksensa heidät siitä uskosta
sanoo lesus: Katsokaa minun käsiäni ja minun jalkojani, että
se olen minä; kosketelkaa minua. Mutta tun he wielä
ciwät uskoneet, niin hän söi heidän nähtensä. Sille aposto-
lit panemat suuren armon: Me, jotka söimme ja joimme hä-
nen kanssaan sitte kuin hän nousi ylös kuolleista (Ap. T. 10: 41).

loh. 20: 24—29. Tuomas ei ollut läsnä tässä tilai-
suudessa. Kun asia kerrottiin hänelle, niin hän ei tahtonut
uskoa, maan tahtoi itse nähdä ja tuntea. Kahdeksan päiwaä
sen jälkeen astuu lesus taas sisään, kun oivet oliwat suljet-
tuina, ja sanoo Tuomaalle ikäänkuin hän olisi kuullut hänensanansa: «Ojenna sormes ja katso minun käsiäni." Tuomas
mustasi ja sanoi: „Minun Herrani ja minun Jumalani!"
Tämä huudahdus osoittaa: 1) kuinka maha uskoa Tuomaalla
ennen oli ollut, 2) hänen nykyisen täydellisen »varmuutensa,
3) hallen makuutuksensa lesuksen jumaluudesta. lesus antaa
hänelle lempeän nuhteen.

loh. 21. lesus ilmestyy Genetsaretin järwen (Tibe-
riaan meren) luona ja keskustelee kauniisti, hellästi Pietarin
kanssa. „Simon Jonnan poika, sei siis Pietari, woimallinen
kuin kallio tässä jo lempeä nuhde) rakastatko minua enem-
män kuin nämä? Huomatkaamme sana: enemmän. Pietari
oli ennen sanonut: „Waikka kaikki suuttusiwat, niin en minä
kumminkaan suutu." Siis hän oli werrannut itseään toisiin,
ajatellen, että hänellä olisi lujempi usko ja hartaampi rakkaus
tuin heillä. Mutta todellisuudessa oli ollut päin mastoin.
Tämä lesuksen kysymys sisältää hienoa imaa, mutta sillä on
korkeampi tarkoitus: johdattaa Pietarin ajatukset häneen itseensä



260

ja näyttöä hänen sisällisen ihanuutensa setä toisille opetus-
lapsille että kaikille, jotka kuulemat tämän kertomuksen. Mi-
tenkä lienee hänestä tuntunut, kun hän itki katkerasti eikä
edes woinut rukoilla Herralta anteeksi! Miten lienee kaikunut
hänen korwisscmn, kun hän sai terwchdytscn: sanokaa opetus-
lapsille ja Pietarille! Mitä tunteita hänellä lienee ollut,
kun lesus ilmestyi hänelle! Pietari mnstnsi: Jaa, Herra,
sinä tiedät, että minä rakastan sinua. Nyt hän ei rupea
wcrtailemnan; kokemus on hänelle opettanut, kuiuka heikko ih-
missydän on. Tämän känniin wastautscn jälkeen, jonka Her-
ra marinaankin hymäksyi, hän sanoo.' „Nnoki minun karitsoita-
ni", s. o. pidä erittäin huolta semmoisista, jotka omat heittoja,
niinkuin minä olen holhonnut sinua heikkoudessasi. Toisessa
ja kolmannessa kysymyksessään jättää Herra pois sanan „cnem-
män", koska Pietari jo oli ymmärtänyt, mitä hän sillä tar-
koitti. Mutta Herran uudistettu kysymys suretti Pietaria,
koska. tuntuu, niinkuin ei lesus häutä uskoisi. Sywästi mur-
heellisena hän lausuu: Herra, sinä tiedät kaikki (edeltäpäin
minunkin kieltämiseni); sinä tiedät, että minä rakastan sinua.
Pietarin syitti oli ollut suuri: kolmenkertainen kieltäminen
maati kolmenkertaisen tunnustuksen. Kun tämä nöyrästi oli
tehty, ottaa lesus langenneen opetuslapsensa taas armoihinsa
ja ilmoittaa hänelle hänen tulevaisuutensa silloin wielä hämä-

rässä ennustuksessa: Siuun pitää ojentaman kätesi (ristiin-
naulitsemiseen) ja toisen pitää wyöttömän sinua. Wanhan
tarinan mukaan tuli Pietari ristiinnaulituksi Roomassa (pää
alaspäin, niinkuin hän nöyryydessä oli pyytänyt, ettei hän
kuolisi samalla tawoiu kuiu Herra).

Math. 28: 16—20. Luukk. 24: 44—49. 1 Kor.
15: 6. lesus ilmestyy opetuslapsille sillä wuorelln Galile-assa, jossa hän oli sanonut heitä kohtaamansa. Se ilmestys
oli turkein kaikista. Siellä näki häntä enemmän kuin 500
opetuslasta, joista moni wielä eli Paawnlin aikana. lesus
kutsui siellä apostolia olemaan hänen ylösnousemisensa
todistajia koko maailmassa. Hän näytti heille myöskin
kärsimisensä ja ylösnousemisensa wälttämättömyyden. Eiten
he nyt woimat tulla uuden seurakunnan perustajiksi, tun
he sclmänn omat uähnect Jumalan ncumon ihmisten pelas-
tuksesta ja autuudesta.

1 Kor. 15: 7 mukaa» o» lesus wielä ilmestynyt apos-
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toli Jakobille. Wihdoin hän näyttäytyi kaikille apostoleille
Vetämässä Öljymäellä, jolta hän astui ylös taiwaasen Mark.
16: 19. Luukk. 24: 50—53). Erityiset ilmestykset omat
siis seuraamat: 1) Maria Magdalenalle, 2) toisille wllimoille,
3) Pietarille, 4) kahdelle opetus lapselle Emauksen tiellä, 5)
kaikille apostoleille paitsi Tuomaalle, (kaikki nämä ylösnouse-
misen päiwänä), 6) 8 päiwää sen jälkeen kaikille apostoleille,
Tuomas heidän joukossaan, 7) Genetsaretin,,järwcllä, 8) Ga-
lilean nmorclla 500:Ilc, 9) Jakobille, 10) Öljymäellä taimaa-sen astumisessa.

lesuksen taiwaasen astuminen.
Luutt. 24. Ap. T. 1.

Keskustelu.

Tapahtuma. Np. T. 1: 13: Joille hän myös kärsi-
misensä jälkeen oli itsensä elämäksi osoittanut moninaisilla
merkeillä ja näkyi heille neljäkymmentä päiwää ja puhui heille
Jumalan maltakunnasta. Mösnousemisensa kautta oli Va-
pahtaja woittanut kuoleman ja astunut uuteen elämään. Mi-
hin kuului hänen kirkastettu ruumiinsa jos ei taiwaasen? Scn-
tähden täytyi taiwaasen astumisen seurata ylösnousemista.
Wapcihtajll oli jo ennen wiitannut tähän (loh. 6: 62): Mitä
sitte, jos te näette Ihmisen Pojan sinne menemän ylös, kussa
hän ennen oli (loh. 16: 28): Minä läksin Isästä ja tulin
maailmaan: taas minä jätän maailman ja menen Isän tykö.
Molemmissa näissä lauseissa wiittaa Icsus taiwaascnastumi-scensa, joka hänelle on palaamista Isän tykö. Taimaasenastu-
misen kautta meni Jumalan Poika, joka oli ottanut meidän liham-
me ja meremmc, takaisin taimaasen, wiedcn meidän inhimillisen
luontomme mukanaan. Tämätapahini Öljymäellä, jossa Icsus
myös oli kärsinyt. Kuu hän wiclä oli puhnnut opetuslas-
tensa kanssa (että he wiipyisimät Jerusalemissa ja kastettai-
siin Pyhällä Hengellä) korotti hän kätensä ja siunasi heitä;
ja tapahtui, kun hän heitä siunasi, erosi hän heistä ja meni
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ylös taiwaasen. Wiimcinen, minkä hän teki täällä al-
haalla oli, että hän siunasi. Niinkuin koko hänen elä-
mänsä oli ollut rakkautta, siunausta, lohdutusta, niin se
oli loppuun asti. Tässä on suuri lohdutus ja ilo: Herra
lesus, joka elämässään maailmassa osoitti tämmöistä mieli-
alaa omilleen, osoittaa samanlaista kunnianistuimellatin. Ia
lesuksen siunaus on todellinen osalliseksi tekeminen hänen olen-
nostaan. Markus sanoo: „Hän tuli otetuksi ylös taiwaa-san ja istuu Isän oikealla kädellä." Näillä sanoilla lau-suu ewantclista korkeimman, minkä ihmiskielellä woi lausua.
Ei ole mitään korkeampaa; ei woi ajatella mitään korkeam-
paa. Tällä osoittaa raamattu sitä tilaa, missä Kristus on
erottuaan maailmasta. Ef. 1:20,21. 1 Piet. 3:22. Hän ot-
taa nyt inhimillisenkin luontonsa puolesta osaa jumalalliseen
woimaan, hallintoon ja kunniaan. Mitä se siis merkitsee, et-
tä Kristus istuu Jumalan oikealla kädellä? Syy hänen in-
himillisen luontonsa ylentämiseen on (Fil. 2:9.) hänen wapaa-
tahtoinen, sywä alentamisensa kuuliaisuudesta Isälle.—Hänen
pitää min tuleman, luin te näitte hänen astuwan ylös
taiwaasen, sanoiwat enkelit.— Opetuslapset kumarsiwat ja
rukoiliwat häntä (Luukk. 24:52) korotettuna Jumalan poika-
na, kuninkaanansa, jolle on annettu kaikki woima taiwaassa
ja maan päällä, ja meniwät sitte Jerusalemiin suurella ilolla.

Sen merkitys meille. lesuksen taiwaasen astuminen
waikuttan wielä iloa kaikissa, jotka owat hänen opetuslapsian-sa. Me tiedämme nyt, mistä meidän tulee etsiä Wapahta-
jaamme. Sentähden on taiwaasen astuminen ilojuhla. Tä-
män ilon ohessa on meillä siinä suuri lohdutus, että Wa-
pahtajamme taiwaasen astumisen kautta on koroitettu kaikkien
luotujen herraksi. Kaiten hengellisen ja ruumiillisen hädän
hän woi ottaa pois, poistaa kaikki autuutemme esteet ja edis-
tää waltatuntllllnsa maan päällä.— Tähän yhdistyy halaja-
mille»: sinne ylös, jossa Kristus on. Etsitiiiit niitä, jotka yl-
häällä owat, jossa Kristus istuu Jumalan oikealla kädellä
(Kol. 3:1). Hän on mennyt ylös taiwaasen ja tahtoo rak-
kaudessaan wetäii meitä perässään. „Minii menen pois wal-
mistamaan teille sijaa." „Isä, minä tahdon, että kussa mi-
nä olen, siellä pitää niidenkin oleman minun kanssani, jotka
minulle annoit, että he näkisiwät minun kirkkauteni." „Mi-
nä annan omilleni ijanknikkiscn elämän, eikä yhdenkään pidä re-
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maiseman heitä minun kädestäni." Oi, mitkä kalliit lupaukset!
Lausu ne mielii kerta! Sentähden nimitetään lesusta autuu-
temme pääruhtinaaffi. Paawali (Fil. 1:23): Minä halajan
täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Mi syy, miksi Me-
lanchton halusi kuolla, oli, että hän saisi nähdä Kristuksen.
Tähän halajamiseen yhdistyy myöskin pyrkiminen. Tai-waasen ei moi mikään saastainen, eikä syntinen tulla. Mei-
dän täytyy saada taiwaallinen mieli.— Miksi woimme siissanoa, että lesuksen taiwaasen astuminen antaa syytä iloon?
ja miksi lohdutukseen? Minkä halajamisen se herättää? Ia
minkä pyrkimyksen? Olkaamme joka hetki walmiit kuninkaam-
me ja tuomarimme tulolle!

Pyhän Hengen wuodattmninen.
Ap. T. 2.

Apostolit saiwat Pyhän Hengen wuodllttamisen kautta
sen lahjan, että woiwat puhua wieraita kieliä. Kreikan kielen
taito olisi tosin riittänyt kaikissa tässä luetelluissa maissa;
mutta tämä kieli oli ulkoa tuotu eikä kansan oma, alkuperäi-
nen kieli. Jos tähän mertaa 1 Kor. 14, niin oli kielillä pu-
humisen lahja kenties jotakin enemmän kuin taito puhua wie-
raita kieliä.

Keskustelu.

Hengeu wuoonttaminen. Pyhän Hengen wuodattami-
nen tapahtui hclluntaijuhlana, joka oli yksi Juutalaisten suu-
rimmista juhlista, 50 päiwää Wapahtajan ylösnousemisen ja
10 päiwciä hänen taiwaasen astumisensa jälkeen. Hengen »vuo-
datuksessa huomattiin sekä kuultanne että nähtäwiii merkkiä,
nimittäin jyminä taiwansta ja tuliset kielet, jotka merkit ku-
wasiwat sitä, mikä tapahtui apostolein sisässä. Ilma eli tuuli
kuivaamat nimittäin elämää, tässä sitä jumalallista elämää,
(hebrean kielessä merkitään ilma, tuuli ja henki samalla sa-
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nnlla), joka Pyhän Hengen wuodattamisen kautta annettiin
apostoleille. Tuli kuwaa woimaa ja woimallisia waikutuksia;se roalaisee (niin pitää opetuslasten tässä tuleman hengellisesti
walaistuiksi), woittaa esteet (ei mitään moi wastustaa kristil-
lisyyttä), puhdistaa (ottaa pois sen, mikä on saastaista ja
kelwotonta). Tässä tapahtui se, josta Johannes Kastaja jo
oli puhunut (Math. 3: 11): Hän kastaa teitä Pyhällä Hen-
gellä ja tulella. Tässä täytettiin, mitä Herra «li luwaunut
opetuslapsilleen taiwaasen astumisessa (Ap. T. 1:8): Te
saatte Pyhän Hengen moiman.

W. 4: Ia he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä.
Sama asia lausutaan kahdella taivalla: 1) Pyhän Hengen wuo-
hllttamincn ja 2) kastaminen Pyhällä Hengellä. Jumalallinen
elämä, jumalalliset woimat Vuodatettiin täydellisyydessään,
ilman mittaa ihmiskuntaan. Heille lahjoitettiin kaikkinainen
jumalallinen woima j. n. e. 2 Piet. 1: 1 ss. Meille kaikille,
jotka kaukana olimme (s. o. pakanoina, kaukana Jumalasta)
lahjoittaa Jumala myöskin Pyhän Henkensä kasteessa. Millä
tnwoin? Pyhä Henki on persoona kolmiyhteisessä Jumalassa,
joka ou ulkopuolella ihmistä; mutta hän antaa itsensä hänelle
siten, että jotakin Pyhästä Hengestä tulee ihmiseu henkeen ja
waikuttaa suun, Ihmiseu luonnollinen henki on synnin tur-
melema, hän puuttuu woimaa hywään, puuttuu jumalallista
elämää; waan kasteessa antaa Jumalan Henki meidän hen-
gellemme taas woimaa, maloa, lohdutusta, toiwoa ja kaikkea,
mitkä „clämään ja jumaliseen menoon sopimat." Jumalan
lohdutus suruu päiwinä, kärsiwällisyys kurjuudessa, rauha ja
ilo taudissa, köyhyydessä, kuoleman hetkellä jakaikki, mitä aposto-
li Pietari äsken luetteli, on lahja Pyhän Hengen kautta. Apos-
tolit eiwcit sentnhden tiedä kirjeissään parempaa, korkeampaa,
jalompaa loimottaa seurakunnille ju yksityisille kuin Pyhän
Hengen osallisuutta. Mitä sillä tarkoitetaan? Vttn heillä olisiosaa Jumalan elämästä. Pyhän Hengen lahjoista jn woimista.
„Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne!"

He rupesilyat puhumaan muilla kielillä sen jälkeen
kuin Henki antoi heihän puhua. He lausuiwat, mitä Pyhä
Henki oli waikuttanut heissä: tietoa, woimaa, lohdutusta, rau-
haa, riemua; he ylistiwät Jumalan suuria tekoja: lesukseu
lähettämistä, ylösnousemista, taiwaasen astumista sekä Pyhän
Hengen wuodattamitzta. Ulkonaiset merkit (mitkä?) saattoi-
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ivat paljon kansaa yhteen. Ensin mainitaan Jerusalemissa
asumia jumalisia Juutalaisin, sitte Juutalaisia kaukaisista maista,
jotka luutimat yhden tahi toisen opetuslapsista julistaman
Jumalan suuria tekoja heidän omalla kielellään. Se, mikä
tässä tapahtui pienissä, on nyt tapahtunut suurissa, ja jokai-
nen moi sen nähdä- Jumalan suuria tekoja julistetaan nyt
kaikilla maailman kielillä. Kuudes osa ihmisistä maan päällä
on kristityltä; raamattu on käännetty 160 kielelle;*) kaikkia
kristityttä elähyttää yksi henki. Pyhä Henki.

Pietarin snarna. Kun kansanjoukko kuuli apostolein
julistaman Jumalan suuria tekoja, ihmetteliwät he kahta asiaa:
wicrailla kielillä puhumista ja sitä, että oppimattomilla Ga-
lilealaisilla oli semmoinen taito. Apostolit oliwat tarkkaan
kätkeneet lesuksen sanat; maan paljon hänen kärsimisessään,
ylösnousemisessaan, ylipään hänen lunastustyössään oli heille
wielä käsittämätöntä. Sentähoen olikin lesus sanonut (loh.
14: 29): Lohduttaja se Pyhä Henki, jonka Isä on lähettämä
minun uimeeni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille kaikki,
kuin minä olen teille sanonut. Ia toisen kerran (loh. 16: 13):
Kun hän tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen
totuuteen; hnn ei puhu itseSlääu, maan mitä hän kuulee, scu
hän puhuu, ja mitä tulema on, sen hän julistaa teille. Tämä
täytettiin nyt. Hurskaat ihmetteliwät, jumalattomat pilk-
kasiwat kyllin syytä apostoleille puhumaan. Pietari sanoo
kuulijoilleen ja samalla muille, että meidän Pyhän Hengen
muodattamisessa tulee nähdä lupauksen täyttamytsen, jonka
Jumala jo wuosisatoja takaperin on lausuuut profeta locl'in
kautta, ja mainitsee sitte Joel in sanat. „Wiimcisina päiwinä"
s. o. aika Kristuksen ihmiseksi tulemisesta tuomiopäiwään.
Tämä on Jumalan miimcinen ilmestys, sillä <Mr. 1:1):
näinä wiimeisinö päiminä on hän meille puhnnut Poikansa
kautta. Profeta ennustaa sm. 20j näiden wiimeisten päimäin
loppua sKristuksm lakaistu tuloaj. Tässä merkillisessä ja hir-
muisessa ajassa, jossa me kaikki elämme, on ainoastaan yksi
autuuden mallikappale sm. 2lj: Jokainen, joka awuksi huutaa
Herran nimeä, tulee autuaaksi. Sitte näyttää Pietari swärs-
systä 22j, että juuri lesus Natsaretista on se Herra, josta

Meidän aikanamme on tnamattu käännetty ainakin 250 kielelle,
ja kristittyjen määrä pakanain keskellä lisääntyy päiwä päiwältn.

Käänt. muist.



profeta Joel puhuu. Tätä todistaaksensa esittää Pietari kolme
todistusta, joista ensimmäinen on lesuksen ihmetyöt, jotka he
itse tunsiwat. Ett'ei lesuksen häpeällinen kuolema kumoisi
tätä todistusta, esittää Pietari, että se tapahtui „lumalan
aiwotun neuwon ja säännön jälkeen." Toinen todistus on
lesuksen ylösnouseminen, „johon me kaikki todistajat olemme,"
sillä apostoleille oli lesus näyttäytynyt. Ia että heidän to-
distuksensa oli tosi, oli silminnähtäwää kolmannesta todistuk-
sesta 33— Pyhän Hengen wuodatus apostolein päälle
„niin kuin te kuulette ja näette." Nämä todistuksetLuetelkaa ne woiwat makuuttaa jokaista, joka tahtoo
antaa pelastaa itsensä, että lesus on Herra ja Wapahiaja.

Pietarin saarnan wailutus. Se käwi läpi heidän sy-
dämensä. Mistä syystä? Kahdesta syystä. Ensiksi oli Pie-
tari sanonut heille, että he elimät wiimeisinä päiwinä, jolloin
kaikkien loppu on käsissä; tämä herätti heidät heidän surut-
tomuudestaan. Jospa sillä olisi sama waikutus meihin! Toi-
seksi hän oli näyttänyt heille, että he oliwat ristiinnaulinneet
ainoan, jossa apua ja wapahdusta oli. Herransa ja Kristuk-sensa ja hyljänneet Jumalan wapahtawan käden. Asian laita
on wielä tänä päiwänä samanlainen kuin silloin. Ei yhdes-
säkään toisessa ole autuutta. Joka ajattelee kuolemaa ja tuo-
mion, mutta hylkää Wapahtajan, hänellä on syytä hämmäs-
tyä. Autuas se, joka huomaa tilansa ja sanoo Pietarin kuun-
telijain kanssa: Te miehet, rakkaat weljet, mitä minun pitää
tekemän? Pietari sanoo sen (w. 68). Tämän suuren lu-
pauksen perästä lausuu hän seuraama» rukouksen ja kehoituksen:
Antakaa teitänne autettua! Tämäkin koskee meitä. Tä-
män yhteydessä kuwataan ensimmäisen kristillisen seura-
kunnan ihana tila ja elämä. 1) Jäsenten järkähtämä-
tön pysyminen apostolein opissa. 2) Heidän osallisuutensa",
yhteishenkensä, joka osoittautui siinä, että he tcuvaroillann edis-
tiwät yhteistä hywää, marsinkin köyhiä kristiweljiä. 3) Lei-
wänmurtaminen s. o. yhteiset ateriat, jolloin Herran ehtoolli-
nenkin nautittiin. 4) Rukouksensa. 5) He riemuitsiwat ja
kiittiwiit Jumalaansa. Tässä meillä on oikean kristillisen
seurakunnan kuiva kaikille ajoille!
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Nmnman parantaminen.
Ap. T. 8, 4.

Keskustelu.

1) Itse ihmetyö. 2) Pietarin saarna. 3) Pietarin ja
Johanneksen »vangitseminen ja heidän tutkintonsa oikeu-
den edessä. 4) Seurakunnan rukous. 5) Seurakunnan
tila.
1) Ihmetyö. Minkälainen oli tila ensimmäisessä, nuo-

ressa kristillisessä seurakunnassa, kun tämä ihmetyö tapahtui?
3000 sielua oli kääntynyt, heillä oli kaikki yhteistä; he nauttimat
ehtoollista, oliwat hartaat rukouksissa, ja seurakunta lisääntyi
joka päiwii. Jo ennen tätä ihmetyötä oliwat apostolit teh-
neet monta ihmettä, mutta ei mitään niin julkista, jolla olisi
ollut niin suuret seuraukset kuin tällä (5000 tuli sen johdosta
kääntyneeksi). Pietari ja Johannes meniwät yhdessä temp-
peliin rukoilemaan. He ottiwat siis, niinkuin Herra itse, osaa
yhteiseen jumalanpalwelukseen. Pietari sanoo: Hopeata ja
kultaa minulla ei ole; mutta sitä mitä minulla on annan
minä sinulle. Siis moi sekin, joka ei ole rikas, kumminkin
antaa jotakin. Mitä sinulla on? Terweyttä, jolla woit olla
awuksi ja hyödyksi; ymmärrystä, jolla woit antaa hywiä neu-
woja. Palwelkaat toinen toistanne kukin sillä lahjalla, jonka
hän saanut on. Ajattele, minkä lahjan sinä olet saanut; se
ei aina ole rahaa. Niin sanoo apostoli (2 Kor. 6: 11):
Niinkuin köyhät ja kuitenkin monta rikkaaksi tekewmset, niin-
kuin ne, joilla ei mitään ole, (rahaa, maallista woimaa tahi
kunniaa) ja joiden kumminkin kaikki omat owat. „lesuk-sen Kristuksen Natsarenuksen nimessä nouse ja käy"; ei niin-
kuin lesus: „Minä sanon sinulle, nuori mies.".. lesus omalla
woimallacm; apostolit Mestarinsa woimalla.

2) Pietarin saarna. Miksi tämä ihmetyö oikeastaan
tapahtui? „Kansa juoksi heidän peräänsä." Tämän ihme-
työn piti siis kiinnittää kansan huomio Pietarin saarnaan, aiwan
niinkuin pamauksen ensimmäisenä helluntaina. Mutta eikö
Pietarille ollut »vaikeaa nain yhtäkkiä saarnata. Math. 10:
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20 wastaa tähän: Ette ole te, jotka puhutte, maan teidän
isänne henki puhuu teissä. Katselkaamme nyt tärkeintä Pie-
tarin saarnassa. Hän sanoo: „Miksi katsotte meitä ikäänkuin
me omasta woimastamme eli ansiostamme olisimme tämän
käymään saattaneet." lesnkselle kaikki kunnia. Hän sanoo
Icsusta elämän päärubtinaatsi. Miksi? Hän on elämän
lähde (loh. 1: 4. loh. 5: 26). Apostoli puhuu Icsukscu
kärsimisestä. Kun Icsus siitä kerran puhui, sanoi hän:
„Herra, ei tämän pidä sinulle tapahtuman." Selittäkää nyt
tämän johdosta lesukscn sanat: „Pyhä Henki johdattaa teitä
kaikkeen totuuteen." lesuksen maailmaan tulon tarkoitus on,
että ihmiset kääntyisiwät pahuudestaan. Saarnan waikutus
oli »voimallinen: noin 500 miestä uskoi.

Tutkisteleminen. Kohta tämän saarnan perästä pan-
tiin Pietari ja Johannes wankeuteen toiseksi päimäksi, jolloin
heitä piti tutkittaman. Warsinkin oliwat sadduseuksct toimcl-
lisia, sillä ne eiwcit uskoneet kuolleitten ylösnousemista, ja
apostolein pääoppi oli juuci se, että Kristus un nousuut ylös.
Nyt saiwat apostolit kokea sitä, mitä Pietari itse ylistää
(1 Piet. 2: 20): Koska te hywin teette ja kuitenkin waiwa-
taan, ja te sen kärsitte, niin se on armo lumalnu edessä.
Seuraamana päiwänä mieliin he raadin eteen. Silloin ta-
pahtui mitä lesus oli sanonut (Math. 10: 13): He ylön-
antamat teitä heidän raastupiinsa. Eiwätkö he hämmästy-
neet niiden korkeain miesten seurassa? Sillä (Mnth. 10: 19):
Koska he teitä ylönantawat, älkäät murehtiko, kuiuta eli mitä
teidän pitää sanoman, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä
teidän pitää puhuman. Tässä näemme tämän lupauksen täy-
tettynä. Wapahtaja oli sanonut: Teidän pitää oleman mi-
nun todistajani, ja nyt antoi hän heille tilaisuutta todista-
man» hänestä niille, jotka oliwat hänet tappaneet. Pietarin
wastaus (m. 8—12) on hywin ihana. Minä luen scu teille
pari kertaa. Me seisomme nyt oikeuden edessä hywän työn
eikä rikoksen tähden w. 9. lesuksen Kristuksen Natsarenuk-sen kautta on tämä rampa nyt terwe teidän silmäinnc edessä
w. 10; te olette ristiinnaulinneet lesuksen; Jumala on hä-
net herättänyt ylös. Hän on (w. 11) se kulmakiwi, jolla
koko Jumalan waltakunuan rakennus seisoo. Eikä (w, 12)
yhdessäkään toisessa ole autuutta. Pietarin rohkea, woimnlli-
nen wastaus ihmetytti hänen tuomarcjaan. He olisimat tah-



toncet tämän ihmeen kieltää, mutta cimiit moincet. He wa-
litsemat seiltähden toisen keinon: tahtomat wäkiwnllalla tukeh-
duttaa nsinu jn luulemat monoansa säikähdyttää apostoleja uh-
kauksilla. Mutta („ältää peljätkö niitä, jotka ruumiin tappa-
mat") Pietari ja Johannes wastasiwat (m. 19): Tuomitkaa
itse, jos se on oikea Jumalan edessä, että me kuulemme teitä
enemmän kuin Jumalaa. Mitä huomaamme tässä aposto-
leissa? Rohkeutta, suoruutta, totuutta, uskoa. Mitä wiholli-
sissa? Naimattomuutta, wäkiwaltaa, halpmniclisyyttä. Kuinka
apostolein käytöksessä seuraamat raamatunlauseet toteutumat?
Miuä uskon, sentähde» minä puhun. Minä en häpee
Kristuksen emaukeliumia. Olkaa aina walmiit mus-
taamaan jokaista, joka teidän toiwonne perustusta
tutkistelee, mikä teissä on.

4) Seurakunnan rulous. Raadin edestä meniwät
apostolit omiensa luo ja kertoimat toko asiau. Silloin seu-
rakunta rukoili ihanan rukouksen (m. 24—30), jonka luemme
pari kertaa. He rukoilimat „taimaan ja maan Herraa," jonka
mallassa wihollisetkin omat. He pyytämät lumcilau warjc-
lusta, rohkeutta saucin julistmnisccn ja woimaa ihmetöitä te-
kemään. Sitte seuraa rukouksen kuuleminen: huone liik-
kuu niinkuin ensimmäisenä helluntaina. Tämä merkitsi: Her-
ra on teidän keskellänne. He tulimat kaikki täytetyiksi Py-
hällä Hengellä ja sniwat juuri sen, jota oliwat rukoilleet:

rohkeutta sanan julistamiseen.
5) Seurakunnan tila. 1) He oliwat yksi sydän ja

yksi sielu, s. o. heidän millillään malliisi hartain, luottawai-
sin yhteys. Pakanat sanoimat ensimmäisistä kristityistä: Katso,
kuinka he rakastamat toisiaan! Seurakunnalla oli se tuntomerkki,
jonka Kristus oli asettanut omilleen: Siitä pitää kaikkein ym-
märtämän, että te olette minuu opetuslapseni, jos teillä on
rakkaus keskellänne. 2) Ei kenkään sanonut mitään omaksen-sa, kuin hänellä oli, maan heillä oliwat kaikki yhteiset s. o.
he eiwöt täyttäneet tawaroitaan ainoastaan omaksi hyödykseen,
maan myöskin muiden. 3) He todistiwat suurella woimalla
lesuksen ylösnousemisesta. Usko ja rakkaus teki todistuksen
woimalliseksi ja Pyhä Hellii wahwisti sen. 4) Ia suuri ar-
mo (Jumalan ja kansan) oli heidän kanssaan. — Ahkeroittoon
jokainen, että tila meidän keskellämme tulisi samanlaiseksi!
Eiihcil antakoou Herra lesus Pyhän Henkensä! Amcn.
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Ananias ja Safira.
Up. T. 5.

Me olemme nähneet, kuinka Herran seurakuntaa on
uhannut ulkonainen mäkimaita ja waino. Tässä kertomuksessa
näemme ensimmäisen esimerkin, kuinka sitä sisällisesti saastutti
ulkokultaisuus ja tekopyhyys. Ananius oli myynyt pellon ja
määrännyt koko myymähinnan kristittyin yhteiseen köyhäin
kassaan; mutta antoi waimonsa Safiran tieten aino-
astaan osan rahoista, maikka hän tahtoi, että ihmiset lunlisi-
wat hänen antaneen kaikki. Apostoli harjoittaa tässä itse
kirkon kuria Herran nimessä. Tämän tapahtuman jälkeen
wangittiin kaikki apostolit. Mutta Jumala wie heidät en-
kelinsä kautta yöllä saarnaamaan. Sanat (m. 33) „se käwi
läpi heidän sydämensä" eiwät merkitse että se liikutti heitä,
maan että he tuliwat raiwoon, joka herätti heissä ajatuksen
tappaa apostolit. Tämän Jumala esti Gamaliel'in, kirjan-
oppineen farisealaisen kautta. Hänen neuwonsa oli: jos tämä
neuwo eli teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukee. Apos-
toleja ruoskittiin; lesuksen ennustus (Math. 10: 17): Ia
heidän synagogissansa he hosumat teitä, täytettiin ensi kerta.
Mutta he meniwät iloiten raadin edestä, että he oliwat mah-
dolliset kärsimään pilkkaa lesuksen nimen tähden. Math. 5:11,12.

Keskustelu.

1) Heidän syntinsä. 2) Heidän rangaistuksensa.

1) Heidän syntinsä. Näiden puolisojen synti oli siinä,
että he fllnoiwat apostoleille annettuin rnhain oleman toto
myydyn pellon hinnan. Ia tämä ei ollut mitään hetkellistä,
maan Ananias oli sen päättänyt mainionsa kanssa. Heidän
syntinsä oli walhetta ja ulkokultaisuutta. Ulkonaisessa
suhteessa he pitiwät itsensä seurakuntaan; mutta sisällisesti he
eiwät siihen kuuluneet, koska Kristuksen seurakunta on puhdas.
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Pietari pitää (w. 3) Ananiaan tekoa saatanan tekona, sillä
hän on walheen isä sloh. 8: ja oli wietellyt Ananiaan
herättämällä ahneuden pahan himon, jota Ananias ei Vas-
tustanut maan seurasi. Kuinka monta Ananiasta ja Sasiraa
onkaan meidänkin seurakunnassamme! Mitä tarkoitan? Kuinka
moni sanookaan synnintunnustuksessa olemansa köyhä syntinen,
mutta sydämessään: „Minä kiitän,sinua. Jumala, etten 01e..."
Raamattu waroittaa sMyr, 1: 31,: Älä etsi kiitosta ihmisten ty-
könä ulkokullaisesti ja katso, mitä sinä puhut, uskot ja ai'ot.
s 2 Tim. 3: Joilla on jumalisuuden meno oleminansa, mutta
sen woiman he heittämät pois. Mikä on jumalisuuden woi-
ma? lesuskin waroittaa: Kawahtataat teitänne farisealaisten
hapatuksesta, joka on ulkokullaisuus. Mutta miksi Ananias
ja Safira noudattiwat pahaa himoa. Luwussa 4: 34
mainitaan, että moni wapaatcchtoisesti möi peltoja ja huoneita
ja antoi rahat apostoleille. Ananias ei tahtonut olla
näitä hunompi. Hän tahtoi ihmisten kiitosta. Mutta toi-
selta puolen rakasti hän myöskin rahna paljon: hän oli ahne.
Kunnianhimo ja ahneus meiwiit hänet ulkokullaisuuteen.*)

2) Heidän rangaistuksensa. Pietari näyttää Anani-
aalle hänen sydämensä pahuuden: Miksi saatana täyttää sy-
dämes Pyhän Hengen edessä wnlhettelemaan. Et sinä ole
ihmisten, maan Jumalan edessä walehdellut. Heitä kohtasi
Jumalan tuomio. Tässä toteutuiwat Dawid'in sanat (Ps.
5:6): Sinä häwitiit »valheelliset. Ihmisiä moi pettää; mutta
ei Jumalaa (2 Tess. 1: ?, 8). Niinkuin Ananias tässä
seisoi Pietarin edessä, niin sinun kerran pitää seisoman Kris-
tuksen tuomioistuimen edessä.

Stefanus.
Ap. T. 6: 7.

Tämä tapahtui luultawasti wuonna 36, siis kolme
wuotta Kristuksen ylösnousemisen jälkeen. Luwussa 6: 1

Heuman. Ananias tahtoi jakaa sydämensä ja Kristuksen saata-
nan wälillä, olla kristitty ja samalla saituri. Se ei käy päinsä (Maty.
6: 24). Kristus tahtoi koko sydämen, perkele myös. Kun nyt ei Kris-
tus tyytynyt Ananiaan puoleen sydämeen, niin sai perkele sen kokonaan.
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tehdään eroitns grekiläisten ja hcbrenlnistcn wälillä. Edelli-
sillä ymmärretään semmoisia Juutalaisia, jotka asuiwat ulko-
mailla ja tayttimät siihen aikaan tawallistn kreikan kieltä.
Hebrealaisilln tarkoitetaan niitä Juutalaisia, joilla oli koti
Palestinassa ja jotka käyttiwät syrialais-kaldealaista eli ara-
menlaista kieltä, jota U. T:ssa sanotaan hebrcan kieleksi ja
jota Kristuskin käytti. „lokaplliwllisellä palweluksclla" tar-
koitetaan jokapäiwnistä almujen jakamista köyhille. W. 4
esittää apostoli lyhyesti kristityn opettajan, myöskin koulun-
opettnjnn kutsumuksen: rukous ja Jumalan sanan julistaminen.
W. 7 mainitaan se merkillisyys, että monet papit nyt jo «li-
mat menneet Herran seurakuntaan. Libertineilla eli wapau-
tctuilla tarkoitetaan semmoisia Juutalaisia, jotka ennen oliwat
olleet roomalaisin wcmkeja, mutta sitte saaneet mapauden: hei-
dän Mkeentulewaisensakin säilyttiwät tämän nimen. Näillä
libertineillä samoin kuiu kyrenialaisilla ja alcksnndrineilla oli
omat synagogansa Jerusalemissa, ja he tutkimat kreikkalaista
miisautta. Nämä ne oliwat, jotka nyt riitelimät Stcfanuksen
kanssa.

Keskustelu.

1) Hänen persoonansa ja syytökset häntä mustaan. 2)
Hänen saarnansa. 3) Hänen kuolemansa.
1) Hänen persoonansa. Stefcmus oli almujen jakaja

kristillisessä seurakunnassa, jotensakin samaa kuin köyhäin hoi-
don päällysmies. Tämmöiseen kutsumukseen maadittiin ja
wllllditaan wieläkin kolme ehtoa: että sillä, joka siihen kutsu-
taan on hymä todistus, että hän on täynnä Pyhää Henkeä
ja wiisautta. Pantaa muistuu tämä, jos kerran saisitte sem-
moisen kutsumuksen. FLielä seisoo Stefanuksesw, että hän oli
täynnä uskoa ja woimcm sekä teki ihmeitä ja suuria tunnus-
tähtiä kansan seassa. Muukalaiset Juutalaiset eiwät moineet
wnstaanseisoa sitä wiisautta ja heukeä, joka hänessä puhui.
Silloin he meimat hänet raadin eteen ja syyttimcit häntä
kahdesta rikoksesta: että hän puhuu pilkkasanoja Mosesta ja
lakia ivastaan ja että hän sanoo lesukse» maahan jaottaman
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temppelin. Luultawasti oli Stefanus puhunut Kristuksen ta-
kaisintulosta ja Jerusalemin häwityksestä, lesuksen sanain mu-
kaan Mach. 24.

2) Hänen saarnansa. (7: 2—53). Siinä on kaksiosaa. Ensiksi hän näyttää, millä rakkaudella Jumala alusta
pitäen on holhonnut kansaansa Israelia. Sitte hän osoittaa,
kuinka Israel aina on ollut kiittämätön. Lopussa hän ottaa
kuulijansa ahtaalle ja lausuu: Te niskurit ja ympärileikkaa-
mattomat sydämestä ja karmista: Te olette aina Pyhää Hen-
keä wastlllln niinkuin teidän isänne. Te olette tappaneet Kris-
tuksen, sen »vanhurskaan.

3) Hänen luulemansa. Kun he tämän kuuliwat: „Te
olette aina Pyhää Henkeä «vastaan" (joka on samaa luin le-sus sanoo Math. 24: Te ette tahtoneet) ja „Ette pitäneet
lakia"; niin he eiwät antaneet hänen enää puhua, maan ki-
ristiwiit hampaitansa. Mutta Stefanus katsoi ylös taiwcmsen
ja sai nähdä Jumalan kirkkauden. Nyt toteutui ensi kerran
Wapahtajan rukous (loh. 17: 24): Että he näkisiwiit minun
kirkkauteni, jonka- sinä minulle annoit. Stefanus näki korote-
tun Wapahtajan ihanuuden ruumiillisilla silmillä ja näki hä-
nen seisoman Jumalan oikealla kädellä: ikäänkuin walmiinn
auttamaan todistajaansa. Stefanus kertoo näkynsä raadille.
Mitkä mastakkaisuudet! Ikään kuin taiwas ja helwetti tämän
tuomioistuimen edessä: »voimalliset, raiwoisat »viholliset ja tuo
näennäisesti woimaton Stefanus, joka kuitenkin wiattomuu-
dessaan oli niin lewollinen, koska hänen apunaan oli Kristus,
joka hänelle näytti, mikä häntä odotti hetken perästä. Wi-
holliset huusiwat, etteiwät he kuulisi häntä, ajoiwat hänet wäki-
wallalla ulos kaupungista ja kiwittiwät hänet. Ei siis mi-
tään tutkintoa, oikeutta, tuomina: se oli murha. Meille on
säilynyt kaksi lyhyttä Stefanuksen rukousta: „Herra lesus,
ota minun henkeni" ja „Herra, älä lue heille tätä syntiä."
Edellisellä lmn osoittaa uskonsa, jälkimmäisellä rakkautensa.
Wihdoin hän nukkui s. o. hän ei tuntenut kuoleman tuskia;
niinkuin ihmiuen waipuu uneen, niin Stefanus meni tästä
maailmasta Kristuksen ihanuuteen, jonka hän äsken oli näh-
nyt. Stefanus merkitsee kruunu. Kristus sanoo
(Ilm. 2: 10): Ole uskollinen kuolemaan saakka, niin minä
sinulle elämän kruunun annan.

18
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Noita Simon. Etiopialainen kamari
palwelija.

Ap. T. 8.

Käykäämme läpi luwun sisältö! 1 w. mainitaan suun
wnino, joka tapahtui noin wuonna 36. Tämä waino wai-
kutti, että kristinusko lewisi Jerusalemin ulkopuolelle. Pa-
kencwaiset kristityt weiwät ewankeliumin ensi sijassa muihin
Juudaan ja Samarian kaupunkeihin, ja siis täytyi wainoojain
wastcn tahtoansa olla apuna kristillisyyden lewittämisessä,
iraikka he tahtoiwat sitä tukehduttaa. 5 w. mainittu Philip-
pus on diakoni eikä apostoli, jolla on sama nimi Todista-
kaa se w. 1. Apostolit jäiwät Jerusalemin: ja tuliwat wasta
jäljestäpäin tuoden Pyhäu Hengen lahjan. W. 12 näemme,
että Samariassa kylmetty siemen heti kantoi hedelmän niin
kuin ennen oli tapahtunut, kun Wapcchtaja siellä itse saaruasi.
Kylwö ja niitto omat tässä samanaikaisia. Samariassakin oli
tarpeen ulkonainen herätys aiwan niin kuin helluntaina ja
ramman parantamisessa. lesuksen ja hänen todistnjainsa ihana
moiina näyttäytyy tässä ihmeissä ja merkeissä sekä Pyhän
Hengen lahjan antamisessa, aiwan eri tawalla kuin Simonin
noitatemput, ja muistuttaa Moseksestn ja Egyptin tietäjistä.
Simon luuli, että Apostolit ajattelimat samoin kuin hän ja
tekee sentähdcn pyyntönsä. Hän arweli, niinkuin apostoli sa-
noo (1 Tim. 6:5), että jumalisuus on woitto. Pietarin
wastnuZ on ankara. Ainoastaan se woi saada ofna Kristuk-
sen sowinnossn, jonka sydän on oikea Jumalan edessä.

Etiopialainen lamaripalwelija. W. 27 näyttää meille
oikein kaikki, mitä hänellä oli woitettawana päästäkseen
Jumalan maltakn'ltnan. Hän oli 1) mies Etiopiasta
(Meroc) nykyinen Nubia, jonka kuningattaria nimitettiin
Kandacc. Hänen isänmaansa oli wähintciän 109 penikulman
päässä Israelista. Hän oli mies „maailman ääristä" (Ap.
T. 1:8). 2) Etiopialainen, neekeri, Ham'in jälkeisiä.
Hän oli kaukana Jumalan kansasta. 3) Mies, jolla oli suuri
malta maansa haltijattaren luona. 4) Hänen kamari-palweli-
jansa, jolla oli hänen aarteensa hallussaan. Ia Herra sanoo

(Math. 19: 23, 24): Rikkaan on waikea käydä taiwaan wal-
takuntaan sisälle.
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KaMi nämä esteet Nn wuittaa. Hän oli tullut Je-
rusalemiin rukoilemaan. luinnlallinen rakkaus oli niin joh-
tanut, että hän kaukaisessa kotimaassaan oli kuullut puhutta-
man lehowan nimestä. Mutta hän ei pysähdy, ci tyydy
siihen. Pitkä matka ei estä häntä etsimästä likempää tutta-
muutta Jumalan kanssa. Ei hänen suuri waltcmsa eikä hä-
nen rikkautensa estä häntä kumartamasta tniwnan ja maan
elämää Inmalaa. Hän ei lemahda, ennenkuin hän tulee Ju-
malan kansan. Jumalan kaupungin. Jumalan pyhyyden luo.
Tästä näemme, että hänen rukouksessaan, hänen uskossaan
on todellisuutta. Tämä näkyy mielä selwemmin m. 28: Hän
luki profcta Esaiasta. Hän on nyt paluumatkalla Jerusale-
mista, hänellä ei ole enää temppeliä eikä sen ylentäwää ju-
malanpalwelusta; mutta hänellä oli toinen Herran huone mu-
kanaan: Moses ja profetat. Filippus kuuli hänen lukeman:
hän luki ääneen, hän tutki; se oli rakasta hänelle se, mitä
hän luki. Häu aawisti warmacmkin, että jotakin pyhää ja
autuasta oli kätkettynä näihin raamattuihin, maikka hän ei
ymmärtänyt kaikkea. Näin ihana on tämä mies sisällisesti.
Eikö hänessä toteutuisi se, mistä Salomo rukoili temppelin
wihtimiscssä 1 Knn. 8: 41 ss.? Lukekaammc nämä sanat.
Tahi me kysymme kristittyinä: Woiko kieltää kastetta tältä
etiopialaiselta, joka marinaankin jo kuuluu Israelin seura-
kuntaan? Wapahtaja sanoo: „lolla on, hänelle pitää annet-
taman, että hänellä kyllä olisi." Kamaripalmelija oli uskolli-
sesti käyttänyt kaikki Jumalan antamat tilaisuudet pelastuk-
seen ja woittanut kaikki waikeudet. Nyt hän san tuiwonsa
täytetyksi. Minkä kautta? Hän lukee Es. 53 lukua, jota
on sanottu W. T:n ewankeliumiksi. Tämän johdostaFilippus
saarnasi hänelle ewankeliumia lesukseZta. Kun kaste oli ta-
pahtunut, otetaan Filippus pois ihmeellisellä tawalla; mutta
kamaripalmelija jatkoi iloisena matkaansa. Hän oli tullut
wälittömään yhteyteen Herransa ja Wapahtajnnsa kanssa.

Käyttäkäämme yhtä uskollisesti, kui:< tämä pakana, ar-
mon wäliknppalcitn niin, ctt'ei meitä kohtaa sanat: „Walta-
tunnan lapset heitetään ulkonaiseen pimeyteen."
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Paawalin kääntyminen.
Ap. T. 9.

Paawali ei tullut niinkuin muut apostolit »vähitellen
wiedyffi kristinuskoon, maan äkkinäinen muutos teki hänen
Kristuksen opin uutterimmaksi tunnustajaksi. Keskustelun tulee
rajoittua seuraamaan kertomuksen menoa, koska suuret tapah-
tumat siinä tekemät n. k. käytännön eli sowittamisen elämään
tarpeettomaksi. Paawali puhun tässä ikäänkuin itse wälittö-
mästi meille, ja lapset tuntemat, että he omat pyhällä alueella.
Että Pllllwali on nähnyt Herran omin silmin ja on häneltä
persoonallisesti tullut kutsutuksi apostoliksi, on huomautettawa.
W. 23 ss. kanssa täytyy werrata kaksi muuta raamatun paik-
kaa, mm. Gal. 1: 17—19 ja 2 Kor. 11: 32, 33. Asian
juoksu on nimittäin seuraama. Kääntymisensä jälkeen wiipyi
apostoli luultawasti pitemmän ajan Damaskussa, jossa monta
Juutalaista asui. Sitte hän warmaankin joksikin aikaa läksi
Arabian korpeen (autioon Arabiaan, nykyiseen Syrian korpeen
ja palasi sieltä sitte takaisin Damaskuun, jota Arabian kunin-
kaan maaherra Arete silloin hallitsi. Siellä aikoiwat Juuta-
laiset hänet tappaa, mutta hän päästettiin muurilta korissa
ja läksi Jerusalemiin. Kääntymyksen ja 26 wärsyssä mainitun
Jerusalemiin tulon wälillä on 3 muotia. Niin kauan oli siis
Paawali julistanut ewankeliumia, ennen kuin hän oli nähnyt
apostolit Jerusalemissa. Nyt hän marsinkin halusi tawata
Pietaria. Jerusalemissa hän wiipyi ainoastaan 15 p., ja
sillä aikaa tapahtui se, joka kerrotaan m. 26 —30. Siellä
hän myöskin sai Herran kutsumuksen apostoliwirkaan, josta
lnemme luwussa 22: 17—21, joka paikka siis on tähän wer-
rattawa. Panmalin kääntyminen tapahtui wuonna 36 ja hänen
tulonsa Jerusalemiin wuonna 39.

Keskustelu.
Paawali.

1) Ennen kääntymistä. 2) Sen kestäestä. 3) Sm
jälkeen.
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1) Paawllli ennen läiintymlstii. Saulus oli wainon-
nut kristityltä jo Jerusalemissa. Hän sanoo itse käytöksestään
(24: 4): Siioin ja antain ylön wankeuksiin sekä miehet että
naiset, »v. 19: Pieksin synagogissa niitä, jotka sinun päälles
uskoiwat. Ia koska se tapettiin, mielistyin minä heidän tuo-
mioonsa (26: 10). Hän oli tuin petoeläin. Jerusalem ei
ollut hänelle kylliksi. Hän hankki kirjeen Dcnnaskun synago-
gaan, wiedäkseen sieltä kristityt sidottuina Jerusalemiin. Hän
oli jo lähellä maaliansa. Mutta mistä tämä julma iuiha?
Minä tein sitä tietämättä epäuskossa. (1 Tim. 1: 13). Tä-
mä tietämättömyys on siis rikosta, jonka myös näemme lisäyk-
sestä: epäuskossa. Pelastus oli mahdollinen; mutta se ei
tullut Paawalista; se tuli Herralta (1 Tim. 1: 16), että le-sus Kristus ensin minussa osoittais kaiken pitkämielisyyden
niille esikuwaksi, jotka hänen päälle pitää uskoman ijankaikkisecn
elämään. Tämä on sana meille. Wielä yksi Paawalin lause
(Rom. 2:4): Katsotkos ylön hänen hywyytcnsä, pitkämieli-
syytensä ja kärsiwällisyytensii rikkauden, ettes tiedä että Ju-
malan hywyys wetää sinua parannukseen? Kuinka nyt nä-
emme Paawalin historiasta tämän Jumalan kärsiwällisyyden
rikkauden? Milloin me saamme kokea tätä rikkautta. Silloin
kun me usein walehtelemme, kostamme, puhumme sopimatto-
mia sanoja, ja rangaistus ei heti seuraa. Jumalan hywyys
tahtoo wetää meitä parannukseen. Jumala armahti suurta
syntistä Saulusta. Dcnnaskun luona hän kuuli äänen, joka
sanoi: Saul, Saul ..

.
? Sen ohessa hän näki Herran, joka

heti ilmoittihe olemansa lesus. Barnalms kertoo apostoleille
»kuinka hän (Paawali) oli nähnyt Herran tiellä." Myöskin
myöhemmin on Paawali nähnyt Herran (22: 17): Niin
tapahtui, koska minä Jerusalemiinpalasin ja rukoilin temppe-
lissä, että minä tulin horroksiin ja näin hänen.. . (23:11):
Ia yöllä sen jälkeen seisoi Herra hänen tykönänsä ja sanoi...
Sentähden woi apostoli todella sanoa (1 Kor. 9:1): Enkö mi-
nä ole apostoli? Enkö ininä meidän Herraa lesustn Kris-
tusta nähnyt; (1 Kor. 15; 8): Waan taittein wiimein on
hiin minulta nähty niinkuin kesken syntyneeltä. Wielä yh-
destä Herran ilmestymisestä (aikaa ei tunneta) kertoo hän 2
Kor. 12: I—4. Kaikki nämä ilmestymiset todistiwnt Paa-
walille ja todistamat meille, että Kristus itse oli hänet apos-
toliksi kutsunut. W. T:ssa un tämmöisestä äkillisestä pelas-
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tuksesta kaunis tuwa, että tulee temmatuksi kuiu kekäle tulesta
(Am. 4: 11. Sat. 3:2). Sowittakaa tämä kuwa Pawa-
liin! „Miksi wainoot minua!" Tämä minua osoittaa,
kuinka likeisesti Herra on yhdistynyt seurakuntaansa, aiwan kuin
pää ja jäsenet toisiinsa. Hän tuntee tuskan, minkä hän pienem-
mille weljilleeu saattaa. sw. on kuwa otettu siitä lamasta,
että wetohärkiä kiihoitettiin teräwällä saumalla, ja kun he pon-
nistiwat tätä ivastaan, koski se heihin yhä enemmän. Tar-
koitus on, että Paawalin wastustus ei ainoastaan ollut hyö-
dytöntä wann myöskin määrällistä hänelle itselleen.

2) Kääntymyksessä. Kristus käsitti (eli otti kiinni)
Paawalin ensin. Millä sanoilla? Sitte hän wastasi pelwolln
ja wapistuksella: Herra, mitä sinä tahdot, että minun pitää
tekemän? Hän tahtoo totella. Semmoinen oli hänen ja
semmoinen on jokaisen kääntymisen alku. Nämä sanat hän
lausui pelolla ja wapistutsella, siis tuskan tunteella. Hän
tuntee' syntinsä. Nyt hän kadottaa näkönsä kolmeksi päiwiiksi,
että hän yksinomaisesti kääntäisi ajatuksensa kaikesta ulkonai-
sesta sisäänsä. Mitähän ajatuksia hänellä tällä ajalla lienee
ollut? Näin olen riehunut taiwaan kuningasta mustaan, joka
on etsinyt minua ja tahtoo wapahtaa minut. Minä olen
suurin syntinen, mutta minulle on laupeus tapahtunut (1 Tim.
1: 15. 1 Kor. 15: 9,1U). Sitte hän rukoili (w. 11). Hän
oli siis antautunut Herralle, seurusteli hänen kanssaan. W.
12 neuwotcian hän juuri niiden luo, joita hän oli wainonnut.
Heidän kauttaan hänen piti saada waloa pimeydessään. Mikä
nöyryytys! Mutta hän alentuu, tottelee. Kaste ja Pyhän
Hengen labja täydensiwät sitte hänen kääntymisensä. Nyt
Pllllwali todella moi sanoa omast.l kokemuksestaan (Rom. 5:
20): Kussa synti on suureksi tuttu, siinä on armo ylönpaltti-
seksi tuttu. Paawalin kääntymisessä näemme siis hänen puo-
leltaan: kuuliaisuutta, (missä?) katumusta, (missä?) nöy-
ryyttä, rukousta ja altiiksiantawaisuutta.

3) Kääntymisen perästä. Kääutymiseu kestäessä ja
sen perästä oli marsinkin kaksi esinettä, jotka oliwat eläminä
hänen edessään. Toiselta puoleu hän itse: Minä olen suurin
syntisten seassa, en ole kelwollinen apostoliksi kutsuttaa; toi-
selta puoleu Herra lesus, joka on etsinyt niin sywään lan-
gennutta ihmistä, ilmoittanut itsensä hänelle ja näyttänyt hä-
net oikeaan. Tämä antoi hänelle eläwän tunnon Jumalan



279

annosta ja laupeudesta. Hywin kauniisti hän sanoo itses-
tään ja muista (Rom. 9: 23), että Inmala on tahtonut tiet-
täwäksi tehdä kunniansa rikkauden laupeutensa astioille, jotka
hän kunniahan on walmistanut. Hän panee astiaan jotakin,
täyttää sen jollakin kalliilla. Herra nimittää itse häntä tässä
walituksi aseeksensa s. o. aseeksi eli astiaksi, jossa ewankeliumi,
pelastuksen iloinen sanoma kannetaan. W. 15. Kantamaan
minun nimeni (minun personani, minun olentoni ilmestyksen)
pakanoille, kuninkaille ja Israelin lapsille. Tämä tapahtui jo
Damaskussa, jossa hän ci saarnannut siitä tahi tuosta asi-
asta waan että Kristus on Jumalan Poika; samoin Jerusa-
lemissa. Ia minä näytän hänelle (w. 16), kuinka paljon hän saa
kärsiä minun nimeni tähden. Katso ww. 23 ja 29. He tah-
tomat häntä tappaa Damaskussa ja Jerusalemissa. Mikä
muutos. Wainooja on nyt tullut wainoomisen esineeksi ja
iloitsee, kun hän saa kärsiä Kristuksen tähden. Lukekamnmc
lopuksi 1 Tim. 1: 12—17, joka lyhyesti esittää tämän ta-
pahtuman sisällisen historian: Ia minä kiitän Herraa .

.
.

.

Mistys ja kunnia ijantaikkisesti!

Kornelius.
Up. T. 10.

Keskustelu.
Kornelius ja Pietari.

1) Kornelius. 2) Pietarin näky. 3) Pietarin was-
taanotto ja saarna. 4) saarnan waikutus.

1) Kornelius. Hän asui Cesareassa, jossa diakoni Fi-
lippus jo oli saarnannut ewankeliumia (8: 40). Pietari sa-
nookin (w. 37): Te tiedätte sen sanan. Siis oli Kornelius jo
jotakiu kuullut ewankeliumista. Hän oli sikäläisten rooma-
laisten sotamiesten päällikkö, siis pakana. Mutta hän oli ju-
malaapclkääwäinen s. o. proselyti, joka tunnusti Juutalaisten



280

uskontoa muutamissa suhteissa n. k. epäjumalan palweluksen
kieltämisessä. Hänestä sanotaan myöskin, että hän oli juma-
linen, ja tämän hän osoitti kahdella tawalla: rukouksella ja
almujen jakamisella; edellinen oli mielen osoitus Jumalaa,
jälkimmäinen ihmisiä kohtaan. Mitä hän mahtoi rukoilla?
Woimme kenties arwata sen. Ewankeliumi oli lewinnyt Ce-
sareaan, ja Kornelius oli warmaankin tuullut siitä jotakin,
mutta myöskin Juutalaisten wihasta siihen. Juutalaisuudes-sa hän näki totuutta ja oli sentähden liittynyt siihen; mutta
se ei kenties häntä enää tyydyttänyt. Koska enkeli sanoo
hänelle (w. 6): Hän sanoo sinulle, mitä sinun pitää tekemän,
niin oli Kornelius kenties kysynyt Herralta rukouksessa: Her-
ra, mitä minun pitää tekemän? Missä, miten löydän lepoa?"
Mitä nyt Jumala tekee, kun hän näkee tämmöisen totisen et-
simisen rukouksessa ja tämmöisen harrastamisen rakkauden
töissä? Hän tekee niin tuin sanotaan loh. 3:21: Joka tekee
totuuden (siihen määrään kuin hän sen tuntee), hän tulee
walkeuteen. Sowittalaa edellinen osa Korneliukseen! Kerto-
mus on osoittama jälkimmäisen totuuden. 9:s hetki s. o. kello
3 oli yksi Juutalaisten rukoushetkiä, jona Korneliuskin ru-
koili. Silloin hän näki Herran enkelin. Mitä tämä sanoi
hänelle? Sinun rukoukses on kuultu, ja Jumala on ajatellut
sinun almujas. Kuinka kauniisti sanottu! Siis ei Jumala
ainoastaan näe ja tuule, waan hän, tuimaan ja maan Herra,
ajatteleekin sitä, jota hurskas ihminen yksinäisyydessään ru-
koilee. Herra on lähellä kaikkia niitä, jotka häntä rukoilemat
Ps. 145: 18. Herra tyydyttää hurskaan sydämen halun, esim.
Simeon'in.

2) Pietarin niily, w. 9—16. Tämä näky oli tar-
peellinen. Juutalaisten ja pakanain wälillä oli nimittäin
lemeii rajamuuri, niinkuin Pietari sanoo (w. 28). Paawalisanoo pakanoista (Es. 2: 12) että ne owat muukalaiset Is-
raelin kyläkunnasta ja wieraat lupauksen testamentista. Mitä
hän sillä tarkoittaa? Sentähden luultiin, ettei yksikään pakana
saanut tulla kristitityksi, ennenkuin hän ensin ympärileikkauksen
kautta tuli Juutalaiseksi. Tämä oli luultawasti Pietarinkin
mielipide. Mutta oliko se Jumalankin? Miksi oli siis näky
tarpeellinen? Mikä merkitys sillä nyt on? Ensin ei Pietari
ymmärtänyt sen merkitystä, mutta kun ne kolme miestä Kor-
neliuksen luota lulimat, oli kaikki selwänii hänelle. Pakanoil-
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letin piti saarnattaman ewankeliumia ja he tehtiimän kristi-
tyiksi. Mikä waikutus sillä oU Pietariin? Hän tottelee ja
seuraa lähettiläitä.

3) Pietarin wastaanottaminen ja saarna. Pietari
lähtee matkalle 6:den weljen s. o. Juutalaisen kanssa. Kor-
nelius odotti heitä ja oli koonnut kaikki ystäwänsä ja tutta-wansa. Hän halasi siis kuulla, mitä Pietari hänelle sanoisi.
Kysymys teille: Onko teilläkin tämmöinen halu kuulla Juma-
lan sanaa? Kornelius lankesi polwilleen ja rukoili Pietaria.
Hän näki hänessä Jumalan lähettilään. Herra on sanonut:
Joka ottaa wastaan sen, jonka minä lähetän, hän ottaa mus-
taan minun. Kutka Herra lähettää? Pietarin wastauksessa:
nöyryyttä. W. 33: Niin olemme nyt täällä kaikki Jumalan
edessä tuulemassa.... Me olemme Jumalan edessä, kun
me tuulemme Jumalan sanaa. „Missii kaksi tahi kolme on
koossa minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellänsä."
Muistakaa tätä: me olemme Jumalan edessä koulussa (mil-
loin?) kirkossa. Jumalan sanaa kuullessamme. „Kaikkea kuin
sinulle Jumalalta on käsketty" (w. 33). Mitä käskyjä Ju-
mala on antanut papille, opettajalle? Kuunnelkaa tarkasti, kun
luen Hes. 33: 7—9. Siis on hänelle käsketty waroittaa ja
kehoittäa syntisiä sekä julistaa heille Jumalan rangaistuksia;
sentähden ylenkatsomme Jumalan, jos me ylenkatsomme saarnan.
Antakaa siis minun lukea silmissänne joka aamu: Niin olemme
siis kaikki nyt Jumalan edessä kuulemassa kaikkea kuin sinulle
Jumalalta käsketty on. Nyt Pietari pitää saarnansa, jossa
hän todistaa Kristuksesta. Missä wärsyissä hänen rauhan-
sanomastaan? Hänen työstään? Hänen kärsimisestään ja kuo-
lemastaan? Hänen ylösnousemisestaan? Hänen tulostaan tuo-
miolle? Hänen kutsumuksestaan olla kaikkein Wapahlaja?*)

4) Hänen saarnansa wailutus. Pietarin wiimeiset
sanat oliwat (w. 43): Jokainen kuin uskoo hänen päällensä
pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman. Ia kuun-
telijat lienewät sanoneet itsekseen: me uskomme. Kun Pietari

*) W. 35 «n usein määri» käsitetty. Tarkoitus on, että Jumala
ei tee eroitusta kutsuessaan kristinuskoon. Jos nämä sanat mer-
titsisiwät, että on sama mitä uskoo, kun maan pelkää Jumalaa ja tekee
nmntmrsklluttll, niin se suorastaan sotisi kertomustamme wastaan. Ei
Jumalan silloin olisi tarwinnut ryhtyä yllämainittuihin puuhiin Viedäk-
sensä Korneliusta kristinuskoon; olisihan hän siinä tapauksessa yhtä hywin
woinut jäädä pakanaksi.
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wiclä puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkein niiden päälle, jotka
puheen kuuluvat, ja makuutti heitä sen kautta juntein anteek-
sisaamisesta. Mitä Jumala tämän kautta näytti? Nyt sanoo
Pietari: Taitaako joku kieltää näitä ....Mistä hän siis
oli täydellisesti tullut makuutetuksi? Siis oli rajamuuri Juu-
talaisten ja pakanain millillä rikottu.

Jakobin kuolema. Pietari wankeudessa.
Ap. T. 12.

Keskustelu.
Kristityt tässä maailmassa.

1) Maailman wiha heihin. 2) Kristittyin käytös.
3) Herran warjelus.

1) Se, mikä tässä kerrotaan, tapahtui wuonna 44, siis
11 wuottll ensimmäisen helluntain jälkeen. Tässä mainittu

kuningas on sen Herodeksen pojanpoika, joka tahtoi
tappaa lesuksen hänen lapsuudessaan. Hän antoi surmata
Jakobin, joka siis tuli ensimmäiseksi martyrikfi apostoleista.
Tämän oli Wapahtaja ennustanut. (Math. 2: 23): Minun
kaltkini te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minä kastetaan,
te kastetaan. Mainitut sanat lausui Wapahtaja siinä tilai-
suudessa, jolloin Jakob ja Johannes toiwowat osaa hänen kirk-
kaudessaan. lesus kysyi heiltä silloin (w. 22): Woitteto juodasen kalkin, jonka minun pitää juoman, ikäänkuin hän tahtoisisanoa: silloin saatte myös osaa minun kunniastani. Weljet
wastasiwat: me woimme. Jakob oli siis halullinen hartaasta
rakkaudesta Herraan ottamaan kärsimykset, ja hän oli mes-
tarilleen kuuliainen kuolemaan sankkaa.

*) Herodes Agrippa, Aristobulon poika ja Herodes Suuren pojan
poika. Hänellä oli Cesarea pääkaupunkina, mutta hän oli tullut Jeru-
salemiin pääsiäisjuhlalle. losefus luwaa hänen mieheksi, joka mielellään
etsi sekä Juutalaisten että pakanain suosion.
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Kuu Herodes »ali. että se kelpasi Juutalaisille hywiu
. . . . Mitä kelpasi heille? Kristittyin wainoominen. Jos
Herodes olisi kysynyt heiltä: millä woin olla teille mieliksi?
mitähän he silloin olisiwat mustanneet? Oi, miten paljon pa-
haa on tehty sitä warten, että woitettuisiin joukon suosio!
Esim. Pilatus. Missä tilaisuudessa?

Hän pyysi myös Pietaria käsittää. Herodes jatkoi
alettua uraa. Woitteko itsestänne sanoa, mitä ajatuksia ku-
ninkaalla mahtoi olla? „Kyllä se onnistuu; olen niin wii-
sllllsti kaikki asettanut. Jos apostolit terran saadaan pois,
kyllä koko kristillisyys pian kukistuu. Ei kukaan minua estä."
Semmoinen on jumalattomain tie, rakkaat lapset. Jo kou-
lussakin se woi alkaa. Opettaja kenties ei joskus huomaa jo-
takin laiminlyömistä ja sinä jatkat sitä. Waras onnistuu
Warkaudessaan. Vääristelemiset eiwät ensimmäisinä kertoina
tule ilmi . .

. Tahdotteko saada niin hirweiin lopun tuin He-
rodes (madot hänet söimät)? Älkää siis jatkako, maan pysäh-
tykää, kääntykää!

Ia se oli malianleiwiin päiwänii, siis suurina juhla-
päiwinä. Mihin tarkoitukseen omat juhlapäiwät annetut?
Hywnn, jumalallisen, ijankaikkisen tutkimiseen, Jumalan nimen
kunniaksi. Muista, että lepopäiwän pyhittäisit.

Hän paui Pietarin Vankeuteen. Pietari oli nyt kol-
mannen kerran wnnkeudessa; ensi kerran Johanneksen, toisen
kerran muiden apostolein kanssa. Herra oli sanonut: Katso,
minä lähetän teidät kuin lampaat sutten keskelle. Pietari oli
nyt wangittuna, ja hänen mestauksensa oli määrätty seuraa-
maksi päimäksi. Eikö hän woinut paeta? Kuusitoista sota-
miestä martioitsi häntä alituiseen ja hän oli kumpaisellakin
puolen witjoilla sidottu sotamieheen. Sudella oli jo lammas
hammasten millissä; mitä minä tarkoitan? Niin ajatteli He-
rodes; mutta kristitty seurakunta ei niin ajatellut. Muutoin
se ei olisi tehnyt sitä, jota nyt saamme kuulla.

2) Seurakunta rukoili hänen puolestaan. He etsiwät
apua Jumalalta, siis ei ihmisiltä esim. lahjoittamisen tahi
jonkun etewän miehen kautta. Heidän rukouksensa edellyttää
uskon, niinkuin jokainen rukous; ja kumminkin näyttää tässä
oleman niin maha toiwomista. Miten niin? Tarkka mar-
tioiminen; lyhyt aika, ainoastaan muutamia tuntia; ei apua
Herralta, kun Jakob surmattiin. Seurakunta rukoili Pieta-
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rin pelastusta, ja kun se tapahtui, niin he eiwiit moineet sitä
uskoa. Miten ihmeellistä! Mutta kun he rukoiliwat, niin
he eiwät katsoneet asian mahdollisuutta, maan ainoastaan Ju-
malan lupausta rukouksesta, esim. „Awuksi huuda minua
hädässä." Kaikki omat sille mahdolliset, joka uskoo, s. o. se,
mikä on mahdotonta meille, on mahdollista uskowaiselle. Niin
oli tässäkin laita.

Lullaamatta, oikeastaan: hartaasti, woimallisesti. Ru-
kous moi myöskin olla ihan hiljainen, ja semmoista sanotaan
huokaukseksi. Dawid sanoo: Minun huokaukseni ei ole sinulta
salattu. Tämmöisellä hartaalla, palamalla rukouksella, kuin
seurakunnan nyt, on raamatussa suuret lupaukset. Niin ru-
koillaan hädässä ja tuskassa, ja se osoittaa suurta uskoa. Ju-
mala kuulee sen tässäkin. Mutta hädän piti ensin nousta
torkeimmalleen, että seurakunta selwääu näkisi, ctt'ei sattumus
pelastanut apostolia, waan elämä Jumala, jota tuuli seura-
kuntansa rukouksen.

3) Herran warjelus. W. ?. Ia katso, enkeli sei-
soi hänen edessään. Meidän pitäisi enemmän tuin sitä
teemme iloita enkeleistä. On niin paljon hätää elämässä:
köyhyyttä, sairautta, maailman »viettelyksiä, luonnon häwityk-
siä; ja me olemme heikot. Kuinka iloista silloin ajatella it-
sekseen: minä en ole silmänräpäystäkään yksin. Enkelit, joita
raamattu sanoo wäkewiksi sankareiksi, omat meitä läsnä. Niin-
kuin enkeli walwoi, kun Pietari nukkui, niin enkelit wartioi-
wat sinua ja omat walmiit auttamaan. Ia kuinka liuo-
lellisesti enkeli tässä menettelee, aiwan kuin hellä äiti. Hän
herättää hänet hiljaa, ja sanoo: sonnusta ja kengitä sinus ja
pue itses waatteisiis.*) Te ette ole halwcmpia Jumalan sil-
missä kuin Pietari oli; sillä Wapahlaja on itse sanonut, että
lasten enkelit taiwaassa aina näkemät hänen Isänsä kaswot,
joka on taiwaassa. Jos te tulette pelastetuiksi jostakin maa-
rasta n. k. taudista, tulipalosta, putoamisesta, hukkumisesta
j. n. e., niin sanokaa ensiksi: Jos ci hywä Jumala olisi war-
jellut minua.... ja sitte Paawalin kanssa (m. 11): Nyt
minä totisesti tiedän, että Herra un enkelinsä lähettänyt ja
päästänyt minut. Älkää unhottako sitä!

*) Menken sanoo suoraan: Enkeli tahtoi cstnä Pietaria «vilus-
tumasta kylmässä yössä.
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Pietari meni toiseen paillaan. 38.17. Äsken pe-
lastettu kuolemasta ja nyt pelkäämättä? Ei suinkaan! Kyllä
hän olisi jäänyt Jerusalemiin, jos Herra olisi sanonut hänelle
niinkuin hän sanoi Paamalille (18: 9): Älä pelkää, maan
puhu. Sen näemme luwussa 4: 18—20. Mutta tässä hän
seurasi lesuksen sanoja (Math. 10: 23): Kun he wainoowat
teitä yhdessä kaupungissa, niin paetkaa toiseen. (Mitä on
kiusata Jumalaa? Mitä lesus siitä sanoi (Math. 4) perke-
leelle? Kuinka Pietari olisi tehnyt, jos hän olisi kiusannut
Jumalaa?) — Herodes antoi (w. l9) tutkia wartijat ja ran-
gaista heitä. Kansa huusi: Jumalan ääni tämä on eikä
ihmisten w. 22. Me olemme äsken nähneet, kuinka Herra
pelastaa omansa kuoleman kourista. Katsokaamme nyt: 1)
Kuinka jumalattomat täyttämät syntinsä määrän. 2) Kuinka
ne sanwat ansaitun palkkansa. W. 21 mainittu kuninkaalli-
nen hame oli, niinkuin juutalainen historian kirjoittaja lose-
fus kertoo, kokonaan tehty silkistä ja loisti auringon pais-
teessa ihmeellisellä, häikäisemällä matolla. Juutalaisista mah-
toi tämä imartelu tuntua naurettawalta, maan Herodes piti
sen hywänaän. Mikä wastakkaisuus: Pietari (nouse minä
olen ihminen) ja Herodes tässä!

Ia Herran enkeli löi lohta häntä, ettei hän kunniata
Jumalalle antanut. Ia hän syötiin madoilta ja antoi hen-
kensä (m. 23). losefus kertoo: Hän ei oikaissut imartelijoita
ja sai sentähden, mielä puhuessaan, äkillisiä tuskia ruumiisensa;
hänen mätänewllän lihaansa kaswoi matoja, jotka söiwät hänet
elämältä, ja hän tuoli wiiden paiwän kuluttua. „lokainen
istutus, jota ei minun taiwaallinen Isäni ole istuttanut, pi-
tää juurinensa rewittämän ylös (Math. 15: 13).

Mutta Jumalan sana laswoi ja lisääntyi, m. 24.
Sana „mutta" on tässä hywin tärkeä; se näyttää jyrkän
eroituksen Herodeksen ja Jumalan sanan millillä. Herodes on
woimallinen kuningas; hän onnistuu ensi hyökkäyksessään kris-
tinuskoa mustaan; hän jatkaa ja saa Pietarin haltuunsa; hän
näkee woimallisten kaupunkien (Tyron ja Sidon'in) laskeuman
hänen maltansa alle; mutta koskella wmttorataansa madot
hänet syömät. Jumalan sana on pieni, wainottu, ilman puo-
lustusta, mutta se elää ijankaikkisesti suurena ja ihanana,
joka päiwä kaswawana. Me iloitsemme, kun me olemme tul-
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lect osallisiksi Ininnlan sanasta, ja käymme kunnian tantta ja
pilkan, panetutscn ja kiitoksen kautta j. n. e. (2 Kor. 6: 8—10).

Apostoli Paawalin ensimmäinen lähetys-
matka.

Up. T- 13, 14.

Näiden keskustelujen tekijä on tässä ja seuraamissa lu-
wuissn kertonut tapahtumat yhdessä jaksossa ja heti tehnyt
ne muistutukset, jotka häu on nähnyt tarpeellisiksi.

Lähtö AlltiotiaZtll. (w. I—3). Tästä Apostolinen
tekoin loppuun on meillä pääasiallisesti tekemistä Paawalin
kanssa. Uksi syy on (1 Kor. 15: 10): Minä olen enemmän
työtä tehnyt kuin nämä kaikki. Tässä saamme nyt nähdä
apostolin työn ja hänen waiheensa sen kestäessä. Näitä mat-
toja sanotaan lähetysmatkoiksi. Lähetyssaarnaajiksi sanotaan
erityisesti niitä, jotka pakanoille emankeliumia julistamat. En-
nen oliwat apostolit saarnanneet ainoastaan satunnaisesti,
kun Jumala antoi heille tilaisuutta; mutta nyt he warta mäs-
ien lahtewät somintosanrnaa julistamaan. Paawali on
Ap. T. mukaan tehnyt kolme lähetysmatkcm; ensimmäisen
wuosina 45—47. Pyhä Henki sanoi: Eroittnkaa minulle
Barnabns ja Saulus siiheu työhön, johon minä heitä kutsun.
Siis on Pyhä Henki itse lähetyksen perustaja. Sen
tähden moi sanoa, että lähetys on jumalalliuen ase'

W. 4 seisoo myöskin: Ia kun he Pyhältä Hengeltä
lähetetyt oliwat. ..; siis ei seurakunnan mieliwallasta. Sa-
maa tekee Pyhä Henki mielii nytkin: hän warustnn lähetys-
saarnaajat, malmisina pakanain sydämet ja tuottaa siunausta.
Tule sentähden lähetysseuran jäseneksi! Mutta miksi minun
tulee sitä tehdä, kun asia on Pyhän Hengen työtä? Tässäkin
ensimmäisessä lähetysyrituksessä ottaa seurakuntaosaa Pyhän Hengen työhön. He paastosiwat ja rutoili-

*) Tässn «n läyetystuimen suuri merkitys näytetty, ja tästii seu-
ra» jokaisen kristityn, jokaisen opettajan welwollisuus kaikin woimin e«
distciä lähetyksen asiaa. Tätä ajatellaan wwallisesti liian wälin.
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wat, pcmiwnt kätensä heidän päälleen ja päästiwnt heidät me-
neinää». He pitiwät erityisen paastopäiwän lähetysasian täh-
den. Miten woisimmc me tehdä sumuin? Kiellä itseltäsi lau-
lajaiset, ylellinen ruoka, kallis pnku, suurten piioin pitäminen
tahi niihin osaa ottaminen, matka, jonka tekisit huwin wuoksi —
ja lahjoita uäin säästetyt rahat lähetykseen. Kun apostolit
sitte palasiwat (14: 27), niin he kokosiwat seurakunnan ja
kcrtoiwat, mitä Jumala oli tehnyt ja kuinka hän oli uskon
owcn awannut pakanoille. Näin tulee lähetys seura-
kunnan asiaksi. Siksi sen pitäisi tulla meilläkin, Miten?
Siten, että niinkuin Antiokian seurakunta pidämme lähetys-
rukouksin ja kokouksia, mielellämme siitä puhumme ja luemme,
siitä iloitsemme ja otamme osan kutsumuksiin. Ajatelkaam-
me noita kahta miestä Antiokian portilla. Mihin aiotte?
Kaikkeen maailmaan, mestarimme sanain mukaan „opettcrmaan
kaikkea kansaa." Mitä aseita teillä on? Ei muuta kuin sanan
ja hengen aseet. Werrattuna suureen maailmaan owat nämä

kaksi opetuslasta ikäänkuin muistatteko jonkun sopiman tu-
man lesuksen wertauksista? siunpin siemen pellossa. Tämä
on woitto, joka maailman woittaa, meidän uskomme.
(loh. 5:4).

Celeucian lautta Synassa Kypron saareen. Bar-lesus
merkitsee lesuksen Poika; Elymas merkitsee welho. Juu-
talaisen nimen Saul sijaan ottaa apostoli Roomalaisten se-assa tumallisen nimen Paulus (eli Paawali).

Pamfilian Pergeen (Wähässä Aasiassa) m. 13. Apos-
tolein matka osoitetaan kartalla, jonka aina tulee olla käsillä.

Pisioiau Antiokiaan, w. 14—51. stun sitten lati oli
luettu ja profetat (w. 15). Joka sabbatti luettiin Juutalais-
ten kesken ja luetaan mielökin kappale Moseksen kirjoista se-
kä profetoista. Apostolin saarnan waitutus näkyy w:stä 42.
W. 45: Koska Juutalaiset nätiwät kansan (pakanat ja prose-
lytit), täytettiin he kate desta. He ciwät tahtoneet pitää hei-
tä wertaisinansa. Silloin apostoli lausuu heistä tuomion
(w. 46): Teille (Juutalaisille) piti ensin Jumalan sanaa pu-
huttaman. He lukiwat itsensä mahdottomiksi ijankaikkiseen e-
lämään, sillä juuri tästä on puhe kristinuskossa.—W. 51:
He pudistiwnt tomun. Manhan juutalaisen sananparren mu-
taan on pakanain tomukiu saastaista. Tarkoitus on: me pi-
dämme teitä pakanoina, lakkautamme yhteyden teidän kans-
sanne.
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Itonioon (14:1—5), jossa he wiipyiwät pitemmän ajan.
Lystraan ja Terbeen, w. 6. Lystrassa teki Paawali

ensimmäisen ihmetyönsä. Jupiter oli pakanain etewin jumala;
ja kun Barnabaalla kenties oli jotakin majesteetillista Muo-
dossaan, pidettiin häntä Jupiterina. Merkurio oli puhetaidon
jumala, jumalien sanansaattaja; ja Paawali pidettiin hänenä,
kun hän puhui. He antoiwat (w. 19) Paawalin maata ikään-
kuin kuolleena. Näistä muinoista kirjoittaa Paawali Timo-
teukselle, joka oli kotoisin Lystrasta ja kenties oli nähnyt ne,
(2 Tim. 3: 11): Ia kaikista on Herra minun pääs-
tänyt. Siis hän antaa Jumalalle kunnian.

Takaisin Syrian Antiokiaan, w. 21—28. Matka käy
Derben, Lystran, Ikonion y. m. kautta Antiokiaan, josta he
oliwat sen alkaneet. Huomattawa on tässä ensimmäisessä lä-
hetysretkessä se woima, »nillä Jumala» sana kaswoi näinä kah-
tena wuonna. Tämä osoittaa Pyhän Hengen woimaa. Me
näemme jo järjestettyjä kristillisiä seurakuntia pappineen ja
jumalanpalweluksineen. Wainoa, marsinkin Juutalaisten puo-
lelta, ei puuttunut. Mutta suuri apostoli lohduttaa seurakuntia
sillä, että (w. 22) meidän pitää monen waiwan kautta
Jumalan Valtakuntaan menemän sisälle. Kaikkien,
jotka jumalisesti lesuksessa Kristuksessa elää tahto-
mat, pitää wainoa kärsimän (2 Tim. 3: 12). Heidän
täytyy olla tarsiwällisiä ja pysyä uskossa. Tultuaan An-
tiokiaan kertomat apostolit sitä warten kokoontuneelle seura-
kunnalle toimestaan. Paawali miipyy täällä pitemmän aikaa,
ja tekee wuonna 50 15:ssa luwussa mainitun matkansa Jeru-
salemiin.

Paawalin toinen lähetysmaita.
Ap. T. 15: 35; 18: 22.

Tämän toisen lähetysmatkan teki Paawali Silaan kanssa
wuosina 52—54.

Syrian Antiokiasta, w. 35. Seurakunnan rukous seu-
ran häntä taas, w. 40.

Syrian ja Gilician lautta Derbeen jaLystraan, L. 16:1.
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Dcrucssä tuli nuori Timoteus Paamnlin seuraa».
Frngian ja Galatian lautta Troaoaan, m.

W. ? näyttää, kuinka nämä matkat olimat Pyhän Hengen
erityisen johdannon alla. W. 10 seisoo: me; tässä siis Luu-
kas myös yhtyy matkaseuraan. Näky, w. 9, on meille erit-
täin tärkeä. Paawali oli Troadassa, meren tykönä, Aasian
rajalla. Silloin näkyi hänelle yöllä Makedonian mies Kreikan
maalta, nykyisestä Turkinmaasta. Tämä mies on Europan
edustaja. Mies rukoilee: tule ja auta meitä. Tämä rukous
osoittaa sitä hätää, jossa Europan kansat ilman Kristusta huo-
kaamat, ja sitä siunausta, jota he kristillisyydestä odottamat.
Nyt on enemmän kuin 1800 wuotta tästä kulunut, ja meidän
täytyy sanoa, että mies s. o. Europa ci ole odotuksessaau
pettynyt. Niin pian kuin näyn merkitys tuli apostolille sel-
wäksi, matkustiwat he Europaan „tictäen täydellisesti Herran
heitä kutsuneen heille ewankeliumia saarnaamaan." Mc py-
sähdymme tässä, kun opetuslapset astumat meidän maanosaamme,
hetkeksi kiittäen Jumalaa, joka on katsonut meidän hätäämme.

Filippiin Makedoniassa, w. 12. Herra amasi Lydiau
sydämen, w. 14. Herra waikuttaa siis tahdo» sekä loimitukscu.
Tahto hänen puoleltaan ilmestyy sanoissa „lumalatn peltaä-
wäinen," jotka osoittamat hänen haluansa, kaipaustansa. Her-
ran tnö hänessä alkoi sillä, että hän amasi hänen sydämensä
»ottamaan mauria." W. 21 johdosta sanoo Gerluch: Roo-
malaisessa wllltakunnassa oli kielletty, etteiwät yksityiset saaneet
tuoda uusia uskonnotta; korkeasukuisemmat rangaistiin siitä
maanpakolaisuudella, halwemmat kuolemalla. Niiu kauan kun
kristityltä pidettiin Juutalaisina, kärsimät pakanat ylipään
heitä. W. 24. Wcmkimartija löi hirren heidän jalkainsa
päälle. Tämä hirsi oli oikeastaan puu, warustcttu rei'M,
joihin jalat pistettiin. Wangin täytyi sentähden istua latti-
alla jalat haarallaan, joka oli hymin tuskallinen asento.
m. 25. Mutta puoliyön aikana olimat Paawali ja
Silas rukouksissa, ylistäin Jumalala tiitosmirsillä.
On jotakin erinomaista, että apostolit tässä tiittäwät Jumalaa
suurien kärsimystensä keskellä. Kun ajattelemme, että heitä
oli haawoitcttu ruoskimisella, he marinaankin olimat nälkäisiä
(m. 34), he istuiwat jalkapuussa, ja kuulemme heidän ylistä-
män Jumalaa, niin näemme oikein heidän sisällisen ihanuutensa.
Tämä tapahtuma todistaa kahden Paamnlin lausunnon totuutta.

l!)



290

nimittäin i Jumalan rauha käy kaiten ymmärryksen yli (Fil.
4:7) ja: Me kerskaamme mettämme wniwoissa (Rom. 5:2, 3.)
Miten se on mahdollista? Sillä (w. 5) Jumalan rakkaus ou
wnodatcttu meidän sydämihiminc Pyhän Hengen kautta, joka
meille annettu ou. Maanjäristys todisti apostolein wiat-
tomuutta, ja he todistiwctt siitä itse sillä, että he eiwät paen-
neet, maan pysyiwät wankihuoneessa. Wankiwartijan ky-
symys (w. 3U): Mitä minun pitää tekemän, että minä
autuaaksi tulisin? ou tärkein kaikista elämän kysy-
in yksistä. Se tulee esiin monta kertaa U. T:ssa niinkuiu
Math. 18: 1«l. Luutk. 10: 25. loh. 6: 28 Ap, T. 2: 37.
Koko pyhä raamattu kaikkine kertomuksineen ja opetuksineen ei
ole (2 Tim. 3: 15) mitään muuta tuin ueuwo autuuteen
uskou kautta lesuksen Kristuksen päälle. Tämän mukaan
wastan Paawali lyhyesti ja woimakkaasti: Usko Herran Ic-
sukscu Kristuksen päälle, niin sinä ja sinun huonees tulette
nutuiksi. Sitte apostolit kastuvat wankiwartijan. Ia hän
riemuitsi (w. 34), oikeastaan: juoksi ympäri ilosta; sillä sydän,
joka on ollut murheessa autuudestaan, ei woi saada mitään
kalliimpaa ja lohdullisempaa kuin ewankeliumin Jumalan ar-
mosta Kristuks.ssn. W. 35—40. Entiset wainot oliwat
enimmitcn lähteneet kansasta; mutta nyt oli esiwalta antanut
ruoskia apostoleja kuin tumallisia pahantekijöitä. Mutta Paa-
wnli ei tahtonut tulla pidetyksi rikoksentekijänä; hän halusi
hywää mainetta ihmisten kesken 1 Kor. 9: 15. Apostolit
päästettiin wapaiksi kunniallisella tawalla, koska tnwarat ja
elämä otettiin siltä, joka ruoskiisi roomalaista kansalaista.

Tessalollilaan (17: I—9). Kun Paawali oli ollut
täällä kolme wiiktoa (w. 2), täytyi hänen paeta sieltä yöllä
(w. 10). Tiialla kukoisti ennen pitkää suuri kristillinen seu-
rakunta, jolle Paawali Korintosta kirjoitti ensimmäisen lähe-
tyskirjansll.

Bereaan (w. 10—14). W. 11 kuuluu oikeastaan: He
oliwat jalompia kuin Tessalonikassa. Ia tutkimat joka
päiwä raamatutta, jos ne niin oliwat. Tämä welwol-
lisuus tutkia raamatutta kuuluu jokaisellekristitylle: „Kaswakaaarmossa ja meidän Herran lesukseu Kristuksen tuntemisessa."

Atenaan (w. 15—34.) Tämä kaupunki oli wcmhastaan
tieteiden pesäpaikka. Vienalaisia pidettiin wanhastacm uskonnol-
lisimpina kaikista Kreikkalaisista. Lukemattomat epäjumalain
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tumat, alttarit ja temppelit hercittiwät apostolissa (w. 16)
pyhää surua, kun hän näin näki elämältä Jumalalta kunnian
ryöstetyksi. Epikurealaiset ylenkatsomat kaiken uskonnon
ja pitiwät aistillisen nautinnon korkeimpana onnellisuutenaan,
ajatellen: „SyMämme ja juokaamme, silla huomenna mc kuo-
lemme." Stoalaiset paniwat armoa hywcelle, siweydelle ja
uskonnolle; mutta oliwat täynnä ylpeyttä ja itseensä luotta-
musta. He arweliwllt, että ihminen moi omasta woimastaan
kohota wiisauteen ja siweyteen ja sen kautta sekä kurjuuden että
onnellisuuden yli. Molemmat nämä filosofiset lahot olimat
yhtä kaukana kristillisyydestä. W. 22 kuuluu oikeastaan:
Te olette hywin jumalisia (pakanain tamoin). Ihmeellisesti
ymmärtää Paawali liittää puheensa „Tuntemattomalle luma-
malalle" pyhitetyn alttarin päällekirjoitukseen. Hän panee
siihen sywemmän merkityksen: se osoittaa jonkun paremman
etsimistä, kaipaamista, halajamista, ja tätä minä tahdon tar-
jota teille. Pa awalin puhe on merkillinen setä sywän sisäl-
tönsä että kauniin esitystapansa puolesta: ensin hän esittää
wastakkaisuuden epäjumalain ja elämän Jumalan millillä, sitte
kääntää hän puheen kristinuskoon.

Korintossa. Alajan maakunnassa, 18: I—7. Täällä
Paamali wiipyi wuotta (m. 11). 3m. mukaan
Paawali teki telttoja eli telttapeitteitä, jotka oliwat joko
nahasta tahi wuohen karmoista. Apostoli sanoo (1 Kor. 2:
3): Minä olin teidän kanssanne heikkoudessa ja pelwossa ja
suuressa wapistutsessa. Silloin hän saa näyssä tuntea Her-
ran läheisyyttä ja kuulee sanottaman: Älä pelkää, maan
puhu ja älä waikene. Silla minä olen sinun kanssas
ja ei yhdenkään pidä karkaaman sinun pciälles wa-
hingoittamaan sinua; sillä minulla on paljo kansaa
tässä kaupungissa. Nämä sanat sisältämät sekä käskyn
että lupauksen.

Takaisin Syrian Antiokiaan, m. 18—22. Kenkrea
(m. 18) oli Korinton satama. »Sillä hänellä oli lupaus."
Pelastus jostakin hengen hädästä oli saattanut Paawalin te-
kemään tämän lupauksen uhrata Jerusalemin temppelissä, ja
tämän lupauksen täyttämisen alkoi hän sillä, että hän ajoi
hiuksensa ja oli nauttimatta wiiniä. Kenkreasta hän purjehti
Efesoon; sieltä hän meni Cesareann ja Jerusalemiin, (jossa
Gal. 2 mainitut tapahtumat tapahtuiwat), ja sieltä Syrian
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Antiokiaan, josta lähetys alkoi ja joka oli pnkcmn-kristitty-
jen cmäkirkko.

Apostoli Paawalin kolmas lähetysmatka.
Ap. T. 18: 23—21: 17.

Antiokiasta käy matka taas Galatian ja Frygian läpi.
„Dlimaakunnilla" (19: 1) tarkoitetaan Wähän Aasian wuori-
maata (Gallltiall ja Frygiaa). Matka kesti nmosina 55—59 ja
päättyi Jerusalemissa, jossa apostoli otettiin kiinni ja nian-
gittiin.

Gfesoon, 19 luku. Siellä oli Paawali oleskellut lyhy-
emmän ajan edellisellä matkallaan. Efeso oli rikas meri- ja
kauppakaupunki ja tuli keskustaksi kristinuskon teloittamisellesuureen osaan Wähää Aasiaa. Paawali oleskeli täällä yli
kaksi muotin, ja koska Juutalaiset näyttäytyiwiit paatuneilta,
puhui hän joka päiwa erään kreikkalaisen filosofin opetussalissa.
19 w. mainitut kirjat oliwat muinoin kuuluisia noituuskirjojn.
50,000 hopeapenninkiä on meidän rahassa noin 35,000 mark-
kaa. Mikä loistama woitto kristinuskolla taikauskosta ja epä-
jumalisuudesta! Dianan temppelillä (24 w.) tarkoitetaan pie-
niä tiopenmallia Dianan temppelistä, joihin pakanat asettimat
epäjumalan tumansa ja joiden edessä he pitiwät rukouksensa.

Makedonian lautta Kreikkaan, jossa hän wiipyi kolme
kuukautta. Hän palasi Filippin ja Troadan kautta, jossa «ni-
meksi mainitussa kaupungissa hän herätti Eutykuksen kuolleista.

Takaisin Mileton lautta Efesoon, 20:1?—38 w. Mile-
tus oli merikaupunki wähä eteläpuolella Efesoa. Paawalin
hywästijättöpuhe täällä on ihanimpia suuren apostolin elämässä.
Lapsille sen moi kertoa lisäämättä monta sanaa; mutta pap-
pien ja opettajien ei pidä kiiruhtaa tämän woimallisen saar-
nan siwu, maan tarkastaa itseään tässä kuwastimessa. „Te
tiedätte" (18 w.). Hän wctoo tässä, niinkuin usein muualla,
toisten omaantuntoon, paras todistus, jonka opettaja woi
esiintuoda. „Palmcllen Herraa kaikella sydämen nöyryydellä
ja kiusauksilla" sl9 siis »väsymättä, pysähtymättä, maitta
oli wnikeuksia. „Todistain kääntymistä ja uskoa" s2l w.^;
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tässä on kristillisen opin ydin: parannus ja usko. Kuinka
ihanaa mahtaa olla, kun Pyhä Henki todistaa meidän hengel-
lämme, että me olemme Kristuksesta antaneet hywän todis-
tuksen koulussa ja ihmisten kesken. Apostolille on hänen Mir-
kansa kalliimpi kuin elämä, ja hän tahtoo tehdä työtänsä ilolla.
(24 w.) Hän ottaa itsensä todistajaksi Jumalan tuomioistui-
men edessä, ettei kukaan hänen kuuntelijoistaan moi puolustaa
itseänsä hänen hitaudellaan ja huonolla esimerkillään (26, 2?
m.) 28 w. näemme, että opettajien tehtäwä on kaita eli
hoitaa Jumalan seurakuntaa, jonka hnn werellään on ansain-
nut. Mikä korkea kutsumus! Mutta samalla: mikä edeswas-
tnus! Sana kaita, hoitaa sisältää kaiken kaswatuksen pe-
rusteet: rakastama huoli ja lempeys. Pitäkäät siis maari itses-
tänne ja laumasta; itsestänne: opistanne, waelluksestanne, jos
elätte rauhassa tahi epäsowussa, rakkaudessa Herraan tahi maa-
ilman mieliksi, yksinkertaisessa uskossa ewankeliumiin tahi
luottaen omaan wiisauteenne; pitäkää waari tästä!—ja laumasta,
johon Pyhä Henki on pannut teidät piispoiksi (oikeastaan kait-
sijoiksi). Opettajalla tulee myös olla se tunne, että hän
seisoo lasten keskellä pappina, joka kantaa rukouksia lasten
puolesta Jumalan istuimen edessä. Kun Paawali oli
lopettanut puheensa, lankesi hän pulmilleen ja rukoili heidän
kaikkien kanssa. Sitte he johdattiwat häntä laiwacm, mur-
heissaan marsinkin siitä, etteimät he enää saisi nähdä uskol-
lista, rakasta opettajaansa. Se lienee ollut autuas hetki
apostolin wniherikkllllssa elämässä. Rakas opettaja, toiwotko
sellaista opettajanpalkkaa? Noudattakaamme sellaista aposto-
lin esimerkkiä ja saarnaa, että tulisimme osallisiksi W. T:n
suuresta lupauksesta (Dan. 12: 3): Mutta opettajat pais-
tamat niinkuin taiwaan kirkkaus ja jotka monta opetta-
mat «vanhurskauteen niinkuin tähdet aina ja ijan-
kaikkisesti. Amen!

Apostoli Paawalin wankeus.
Ap. T. 21: 17. Luku IN.

Tätä mankelitta lesti kaksi muotia, 59—61. 21: 19
kertoo apostoli, mitä Jumala oli tehnyt pakanain seassa! hän
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ei siis omista itselleen ansion, ja seurakunta kiittää Juma-
laa. Heilojen tähden tekee Paawali sen, johon hän-
tä kehoitetcmn (23 w.) nimittäin että hän maksaa kustannuk-
set uhreista neljän köyhän juutalais-kristityn edestä, jotka oli-
wat tehneet nasiirilupauksen. Luku 23. Tässä Paawali
ensi kerran seisoo korkean raadin edessä ja wetoo nuhteettomaan
elämäänsä. „Walkeaksi tehty seinä" (3 w.) s. o. sinä ulko-
kullattu. 11 w. Seuraamana yönä seisoi Herra hänen mie-
lessään ja sanoi: Ole hywässä turmassa, Paawali, sillä niin-
kuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun
pitää myös todistaman Romassa. Tämä Herran sana piti
apostolilla oleman lohdutuksena koko pitkän wankeuden aikana,
ja tämän sanan tähden hän ei tahtonut tulla tuomituksi Juu-
talaisilta, maan wetoo aina keisariin. Paitsi sitä awaa Her-
ra näillä sanoilla hänelle lawean waikutusalan maailman kau-
pungissa Roomassa; ja tämän näköalan edestä täytyi kaiken
wäistyä. 24: 16 on ihana sana: Sentähden minä harjoitan
itseäni aina pitämään pahentumnttonmu omantunnon Juma-
lan ja ihmisten edessä. Tämä oli myöskin sana niiden omille-
tunnoille, jotka eiwät ahkeroineet tätä asiaa. Jokaisen lapsen
tulee kätkeä nämä sanat sydämeensä, sillä koko elämän läpi
tulee ahkeroida pitää hywää omaatuntoa Jumalan ja ihmisten
edessä.

Paawalin saarna Felilsille, 24 ja 25 w. ansaitsee pal-
jon huomiota. Tacitus kuivaa tämän maaherran seuraamalla
tawalla: Keisari Claudius jätti ludean maakunnan, senjälkeen
kun kuningassuku oli kuollut, roomalaisille ritareille ja na-
pautetuille maageille; yksi niistä, Antonius Felix, julma ja
irstas elämältään, harjoitti siellä hirmuwaltiaan woimaa yh-
distyneenä orjan mielenlaatuun. Drusilla oli Herodes Ag-
rippa I:sen tytär ja 26 luwussa mainitun Agrippa» sisar.
Hän oli ollut naimisissa Emesan kuninkaan Aziz'in kanssa,
oli hyljännyt hänen ja mennyt uudelleen naimisiin Feliksin
kanssa.

Kun Paawali kutsuttiin maaherran ja Drusillan luo,
oli hänellä oiwallisin tilaisuus puhua itsestään, ja päästäk-seen wankeudcsta olisi hänen ainoastaan tarwinnut käyttää
liehakoitsemista. Mutta sitä Paawali ei tee; ja sentähden
hän woi, ottaen sydcintentutkijcm todistajaksi, hymällä omalla-
tunnolla sanoa (1 Thess. 2:4, 5): Me puhumme ei niin.
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että inc tahtoisimme ihmisille kelwata, maan Jumalalle, joka
meidän sydämemme koettelee; sillä emmepä mc koskaan »vaelta-
neet liukkailla sanoilla. Paawali etsii wann Felitsiä ja
Drusillaa. Hänen saarnansa koskee sitä ainetta, josta jokaisen
saarnamiehen tulisi puhua, nimittäin uskoa aristukseen ja
tämän uskon hedelmiä. Ensimmäisen hedelmän pitäisi olla
wanhurskaus; Feliks otti lahjoja 26 w. Toiseksi: puhtaus,
siweys; Drusilla oli heittänyt oikean miehensä, ja eli kielle-
tyssä awiolutossa Feliksin kanssa. Lopuksi puhui Paawali
tulewaisesta tuomiosta, jolloin koto Feliksin synnillinen elämä
ilmoitettaisiin, ja hnn, joka oli määrin tuominnut, itse tuu-
mittaisiin.

Tämän saarnan wailutus. Feliks hämmästyi. Mies,
jolla oli yhtä suuri malta kuin monella kuninkaalla meidän
aikanamme, pelkäsi wankia. Tämä on totuuden woi-
mu. Jumalakin tarkoittaa herättää pelkoa, kuu hänsanoo, että jumalattoman täytyy mennä ijankaiktiseen kadotuk-
seen. Koska Feliks hämmästyi, niin hän ei wieiä ollut aiwan
paatunut. Kun ihminen häpeää, on wielä toiwoa hänen pa-
rantumisestaan. „Mene pois tällä kertaa; kun saan sopi-
wampaa aikaa, niin annan kutsua sinua." Millä Feliks esti
totuuden woimaa? Töillä, huwituksilla. Aika lensi niin, tun-
nes kuolema tuli ja loi Feliksin pois; ja „sowclias aita" oli
niin ijäkst kadonnut. Ottakaamme opetus tästä.

Luku 25: 13. Tässä mainittu Agrippa on Herodes Agrippa
11. Bcrnice, hänen sisarensa oli ennen ollut naimisissa Cilicianku-
lunkaan kanssa, ja eli nyt haureudessa weljcnsä kanssa. Molemmat
tuliwat nyt Cesareaan terwehtimään uutta maaherraa. Paa-
wali seisoo nyt kahleissa loistaman seurakunnan edessä: kunin-
gas Agrippa ja Bernice suuressa komeudessa. Roomalaisen
sotajoukon päämiehet ja kaupungin hallitus. Silloin toteutui,
mitä Herra oli sanonut (Math. 10: 18): Te wedetään kunin-
gasten ja päämiesten eteen minun tähteni. Luku 26: 25:
Paawali, sinä hulluttelet, se suuri oppi hulluttaa sinua. Paa-
walin mustaus on lempeä ja rakastawainen. Hän ottaa Ag,
rippan todistajaksi, wiitaten siihen, että lesutseu wcututus
kärsiminen eiwät olleet salassa tapahtuneet. Sittc kääntyy
hän Agrippa» puoleen sanoen (27 m.): Uskotkos, tuningag
Agrippa, profelat? Minä tiedän, ettäs uskot. Agrippa tun-
tee totuuden; mutta wälttää mustausta, sanoen: Ei paljo puu.
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tn, ettcs minua san kristityksi.*) Paawali wastasi: Minä
toiwoisi» Jumalalta, joko siitä puuttuisi wähä cli paljo, että
et ainoasti sinä, mutta myös kaikki, jotka minna tänäpänä
kuulemat, tulisiwat senkaltaisiksi kuin minä olen, paitsi näitä
siteitä. Mikä ihana wastaus! Kuningas tahtoo iwalla ja
pilkalla sysätä asian luotaan. Mutta apostoli ci siihen katso.
Asia on liian korkea pilknttawnksi. Mikä harrastus hänellä
oli, mikä sydämen ilo kahleissakin, ilo, jota hän loimottaa jo-
kaiselle kuulijoistaan keskellä heidän komeuttaan. Tämä lois-
tama seura tunteekin omissa tunnoissaan hänen sanainsa woi-
maa, tuntee sisällisen köyhyytensä Paamalin hangellisen rikkau-
den rinnalla. Mutta kuningas ci anna sen tulla pitemmälle,
maan nousee ylös, ottaa päällensä ylhäisen muodon ja puhuu
Festuksen kanssa Paamalin asiasta. Näin Jumala, joka tah-
too, että taikkii ihmiset autuaiksi tulistivat, ojensi pelastaman
käden kaikille Hcrodianeille; mutta he hylkcisiwät sen ijankaik-
kiseksi - wahingokseen: he scisoimat niinkuin Feliks mastoin
Jumalan Henkeä, joka tahtoi waikuttaa heidän sydämissään.

Apostoli Paawalin matka Noomaan.
Ap. T. 27 ja 28.

Syystä möisi kysyä, miksi apostoli Paamalin matka
Novinaan kerrotaan niin lawcasti, kun koko pyhässä raama-
tussa hänen maikutuksestaan Noomassn tuskin mitäkään mai-
nitaan, maikka se marinaankin tuotti paljon siunausta. Tä-
hän moi mastata: apostolein teot omat tähän asti esitelleet
Paamalin Herran apostolina, nyt tahdotaan tässä matkakerto-
muksessa osoittaa meille apostoli ihmisenä ihmisten se-assa, kristittynä waarassa. Sen kautta nämä kaksi lu-
kua tulemat hymiu tärkeiksi, että Paawali tässä cstiutyy meille
esikinuan a elämän hädässä, jota me jota pniwä saamme

*) Min omat sanat käännetyt suomalaisessa raamatussa. Lnuse
on «ähä cpäselwä alkukielessä. Wnrma on, että Paamalin sanat teti-
mät mnikutusta Agrippaan; unitta hän häpesi sitä tunnustan näin lois-
tamassa seurassa, jn autoi sentähdcn pilkallisen mastnuksen. Näin use-
ammat tulkitsijat lnsittäwät häucu sanansa.
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kokea ja jossa meidänkin tulisi osoittaa samaa woimaa, tyy-
neyttä, turwallisuuttn ja jumalanpelkoa kuin Paawali osoitti.
Nämä owat ne pääajatukset, joiden johdolla tapahtumat ter«
rotaan. Herran ilmestyminen ja lupaus 24 m. on kertomuk-
sen keskus ja syy apostolin turwallisuuteen waarassa: Älä
pelkää, Paawali, siuä pitää keisarin eteen asetettaman, ja katso.
Jumala on sinulle lahjoittanut ne kaikki, kuin sinun kanssns
purjehtimat. Tähän luottaa Paawali (25 m.): Sillä minä
uskon Jumalan päälle, että se niin tapahtuu kuin minulle
sanottu on. Niin wieläkin. Kristityn turwallisuus marsinkin
hädässä ja wastoinkäymiscssä perustuu ainoastaan uskoon ja
luottamukseen Jumalan lupauksiin, esim. ett'ei hiuskarwuu
pidä putoaman päästämme ilman Jumalan tahtoa, että hän
tahtoo auttaa meitä hädässä, kuulla meidän rukouksemme j. n. e.
Jos nämä uskoo, niin syntyy, eli oikeammin: siinä on jo
sillä usko jo on elämä luottamus. Mutta tämä tur-
waamincn ei sulje ulos, maan päin mastoin sisältää apostolin
oman työn ja ajatuksen (31 w.): Ellei nämä hnahdessa pysy
(auttamassa), ette suinkaan henkeänne pelasta. Waikka Paa-
wali edeltäpäin tietää, että hän tulee pelastetuksi, niin tämä
warmuus ci estä häntä käyttämästä kaikkia hengenwoimiansci
wälttääksecn waaraa. Näin tulee meidänkin tehdä eikä istua
kädet ristissä rukoillen ja odottaen, että paistettu pyy lentäisi
suuhumme. 33 ja 34 m. näemme Paawalin turwallisuuden
hädän hetkenä. Muille ei ruoka tahdo maistua, mutta hän
kehoittaa heitä syömään ja wirwoittamaan itseänsä ja näyt-
tää heille hywän esimerkin. Semmoinen turwallisuus moi läh-
teä ainoastaan siitä, että ihminen on yhteydessä Jumalan
kanssa, kun hän tietää, niinkuin Paawali sanoo, ettei hius-
karwcm pidä putoaman hänen päästään. Saman uskalluksen
me näemme Lutheruksessa. 35 w. osoittaa Paawalin juma-
lanpelkoa: Hän otti leiwan ja kiitti Jumalaa kaikkein hei-
dän nähtensä; ja knn hän sen oli taittanut, niin hän rupesi
syömään. Tämä luottamus, tämä turwallisuus ja jumalan-
pelko lewisi myöskin toisiin. Kaikki 276 wahwistuiwat ja
rupesiwat syömään (36, 37 w.) Siis on kristitty myöskin
paras ihminen, joka warsintin osoittautuu maarcm ja hädän
hetkinä.

Lutu 28. Meliten saari on nykyinen Malta. Paa-
walin siellä tekemä ihmetyö tuotti etuja koto matkaseurueelle
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(10 w.) Jo Puteolissll löytää Paawali uskon meljiä (14 w.)
ja sitte Roomassa kokonaisen kristityn seurakunnan, jolle hän
jo kolme wuotta sitten oli kirjoittanut kirjeen (epistola Roo-
malaisille), ja joka nyt tuli häntä wastaan osaksi Appiforu-
miin, 6 penit., osaksi Tretaberneen, 4 penik. Roomasta. Kun
Paamali heidät näki, kiitti hän Jumalaa (15 w.). Hän ei
unhota kiittää pelastuksestaan hädästä ja maarasta, mutta
pääasiallisesti kiittää hän siitä, että Jumala on lewittänyt
wllltllkuntansa niin kauas ja awannut hänelle owen maailman
kaupungissa Roomassa. Hän kiittää, mutta hän ei rukoile;
sillä hän on niin warma moitosta ja siunauksesta, ikäänkuin
Rooma jo olisi kääntynyt. „Hän sai uskalluksen (15 w.) s. o.
hän wahmistui uskossaan nähdessään kristityn seurakunnan,
joka wasten tamallisuutta ei ollut hänen istuttamansa. Paa-
mali marinaankin, niinkuin Roomalaisten wankien suhteen oli
tumallista, pitkällä witjalla sidottiin sotamieheen, jonka kanssa
hän sai mennä, mmne hän tahtoi. Ia he tuliwat (23 m.)
monta hänen luokseen majaan, joille hän selitti ja todisti Ju-
malan Valtakunnasta
siis saarnaaja oli sidottu, oli ewcmkeliumi kumminkin wapaa.
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